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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

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 Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του 

κεφαλαίου Ζ' του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η 

υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με 

πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Επιπρόσθετα, με την Υπουργική Απόφαση 

18183, ΦΕΚ 534, Β, 13.04.2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., ενώ με το Προεδρικό διάταγμα 

185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού», καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, αλλά και να λειτουργούν ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και 

αναπτυξιακός. Προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα 

και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό 

τους - ενός μηχανισμού προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός προγραμματισμού 

εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ο.Τ.Α., το 

οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων 

προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία του 

προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των 

δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και 

διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το 

ανθρώπινο δυναμικό του. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός 

προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό 
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εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού 

αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά 

τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων 

ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του 

απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο 

και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους 

δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το 

όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και 

εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του 

περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

Τέλος, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. δεν αναφέρονται μόνο σε έργα 

που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και 

τοπικές πηγές και δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το 

Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την 

οργάνωση των υπηρεσιών των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία του και την 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), 

θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. ενώ με το άρθρο 266 Ν. 

3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. 

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

εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους OTA Α’ βαθμού για την 

εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού και 

για την κατάρτιση των Ε.Π. και πιο συγκεκριμένα με: 

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, Φ.Ε.Κ. 534, Β, 13/4/2007 στην οποία 

καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των O.T.A. 

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 
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με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων O.T.A. α' 

βαθμού 

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

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) 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 Υ.Α. 18183/13-4-2007 

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 185/2007 

«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(O.T.A.) α’ βαθμού». 

3. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνιστά ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα (α) τοπικής ανάπτυξης και (β) εσωτερικής (οργανωτικής - 

λειτουργικής) ανάπτυξης για την περίοδο 2013 - 2014, σε εναρμόνιση με τους 

στόχους της Δημοτικής Αρχής και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων 

που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα 2ετίας (στην παρούσα φάση), για την 

προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των 

υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι 

μόνον στις υποδομές, τα έργα και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και 

λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του 

γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών και των 

επισκεπτών και για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς αυτούς. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πύλου - Νέστορος αποτελεί ένα 

εξαιρετικά σημαντικό - αν όχι το σημαντικότερο - εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού του ρόλου, το οποίο συμπυκνώνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 
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Το Ε.Π. 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 Δήμο Πύλου - 

Νέστορος. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών 

αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την 

καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων 

αυτού και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 

β. Αποτελεί το Διετές (μόνο για τη τρέχουσα δημοτική θητεία) πρόγραμμα δράσης 

του Δήμου Πύλου - Νέστορος και των Νομικών Προσώπων του. 

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 

Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτυπώνεται στη 

στρατηγική και αναλύεται σε διετές 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. Συνιστά οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 

Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. 

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών 

οργάνων, των προϊσταμένων και του αρμόδιου Τμήματος για τον Προγραμματισμό 

και τον Εσωτερικό Ελέγχου αυτού. 

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Ο.Τ.Α. και των 

Νομικών Προσώπων του. 

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του 

συνολικού πενταετούς (Διετούς στη παρούσα δημοτική θητεία) επιχειρησιακού 

προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός 

στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος στις 

υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα αυτού. 

Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του Ε.Π. συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

i. Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. Νομικών 

Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 
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ii. Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού) 

iii. Τοπικοί φορείς και ομάδες Δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Ο.Τ.Α. 

iv. Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 

Το Ε.Π. 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 Δήμου. 

Συνοψίζοντας, το Ε.Π. αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και 

συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών το οποίο 

πρέπει να είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι στόχοι του, συνιστά δε προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών 

του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών 

επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά 

εμπλέκονται. 

4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τρείς (3) διακριτές 

φάσεις με επιμέρους βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν 

συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και 

καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Τα βήματα που 

περιλαμβάνονται σε κάθε φάση του Έργου περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

Φάση Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

του Ο.Τ.Α. 

Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση 

Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών: 

❖ Συγκρότηση της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου. 

❖ Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής. 
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❖ Οργάνωση και προγραμματισμός του Έργου. 

❖ Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου. 

Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του 

Δήμου. 

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

του Δήμου και εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά τα επόμενα χρόνια. Περιγράφεται η 

γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα 

γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά 

και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάστασης της 

περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεματικό 

τομέα. 

Βήμα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών 

προσώπων του ως οργανισμών. 

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και 

των νομικών προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής 

ανάπτυξης (π.χ. δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση, ανθρώπινο 

δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικά στοιχεία, κ.α.). 

Βήμα 4: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του 

Δήμου. 

Πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω 

του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των γενικών 

στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών 

λειτουργίας και διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του 

Δήμου προσδιορίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα 

αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι 

κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή 

προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι συναφείς 

γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες - Μέτρα και τα συναφή Μέτρα 

ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες - Άξονες. Διατυπώνεται το όραμα για 

την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου 
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ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον 

τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου - Διαβούλευση 

Βήμα 5: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 

❖ Στην έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου. 

❖ Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων 

επικοινωνίας και στη διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων. 

❖ Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και στην 

ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Φάση Β: Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος 

Βήμα 6: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  

Κατάρτιση σχεδίων δράσης 

Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την 

επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με 

σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου. 

Βήμα 7: Διετής προγραμματισμός των δράσεων. 

Σκοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που 

περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η 

οριστικοποίηση όλων των δράσεων του Ε.Π. και ο αναλυτικός προγραμματισμός των 

δράσεων πρώτης προτεραιότητας. 

Οικονομικός Προγραμματισμός 

Βήμα 8: Οικονομικός Προγραμματισμός 

Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης διετίας, κατανέμονται τα 

έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός 

πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες. 

Βήμα 9: Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες 

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 

❖ Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος από την ομάδα 

έργου και στην υποβολή του στο Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή. 
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❖ Στην υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο και στην έγκριση αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

❖ Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια. 

❖ Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο Πύλου - Νέστορος. 

Φάση Γ: Υποστήριξη μετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 

❖ Στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

❖ Στην εκπαίδευση των αρμοδίων στελεχών του Δήμου. 

 
5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Για την κατάρτιση του Διετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2013-2014 

του Δήμου Πύλου - Νέστορος συγκροτήθηκε Διεπιστημονική Ομάδα Έργου 

(Δ.Ο.Ε.), με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1805/31-1-2013 απόφαση του Δημάρχου Πύλου – 

Νέστορος (ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩ1Β-Γ6Τ). 

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κύρια καθήκοντα: 

❖ την παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την περιγραφή και 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, 

οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. 

❖ την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό 

των Στρατηγικών Στόχων, την επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και την 

διαμόρφωση των προγραμματικών δράσεων του Δήμου. 

❖ τη μελέτη και σύνταξη της πρότασης του σχεδίου ανάπτυξης με τις 

προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί 

και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή - 

κατανομή τους. 

Στη Δ.Ο.Ε. για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2013-

2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1805/31-1-2013 απόφαση του Δημάρχου 

Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩ1Β-Γ6Τ), συμμετέχουν οι κάτωθι: 
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1. ο κ. Καρβέλας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής Μέριμνας 

και   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρος. 

2. ο κ. Καρνούσκος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύλου -  

Νέστορος ως  Συντονιστής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. ο κ. Δαρσακλής Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών 

Υπηρεσιών, ως μέλος. 

4. ο κ. Κοντογόνης Περικλής, Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως μέλος. 

5. ο κ. Βάγγαλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Προστασίας του Δημότη, υπεύθυνος 

για τον Άξονα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», ως μέλος. 

6. η κα Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Κοινωνικής Μέριμνας, ως μέλος. 

7. ο κ. Μπαχούμας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Απασχόλησης, 

υπεύθυνος για τους Άξονες «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» και 

«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», ως μέλος. 

8. η κα Παναγοπούλου Γκόλφω του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ 

Οικονομικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής, ως μέλος. 

9. η κα Γιαλλελή Αναστασία του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, 

αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, ως μέλος. 

10. ο κ. Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος του Θεοδώρου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού, αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Τοπικής Κοινωνικής 

Προστασίας, Πρόνοιας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, ως μέλος. 

11. ο κ. Βέργος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, ως 

μέλος. 

12. ο κ. Κότσης Χρυσοβαλάντης του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας, ως μέλος. 

13. η κα Σταυροπούλου Μαρία του Ιωάννη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Πολεοδομίας, ως μέλος. 
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14. ο κ. Πόπορης Γεώργιος του Νικολάου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής 

Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου, 

ως μέλος. 

15. η κα Αρβανίτη Αικατερίνη του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 

Διοικητικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, 

Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, ως μέλος. 

16. η κα Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 

Διοικητικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Κ.Ε.Π., ως μέλος. 

17. ο κ. Χρονόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Ελεγκτών 

Εσόδων – Εξόδων, αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Ταμείου, ως μέλος. 

18. ο κ. Λυμπέρης Ιωάννης του Φωτίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, 

Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ως 

μέλος. 

19. ο κ. Ψυχάρης Αριστείδης του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, ως μέλος. 

20. Ο κ. Αναστασόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 

Διοικητικού, αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, ως μέλος. 

21. ο κ. Δεμπεγιώτης Χρήστος του Δήμου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, ως 

μέλος. 

22. Οι Ειδικοί συνεργάτες του Δήμου 

 

6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η Α’ Φάση (παρόν τεύχος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου 

Νέστορος αναφέρεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και περιλαμβάνει 4 κεφάλαια. Το 

1
ο
  κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, τις 

υποχρεώσεις του, την Μεθοδολογία που ακολουθεί και την Ομάδα Διοίκησης. 

Το 2
ο
 κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και αξιολόγηση των βασικών γεωγραφικών, 

ιστορικών, διοικητικών, δημογραφικών, οικονομικών περιβαλλοντικών και 

χωροταξικών χαρακτηριστικών της περιοχής του νέου Δήμου Πύλου Νέστορος, και 
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στην καταγραφή των τεχνικών, κοινωνικών και άλλων υποδομών του Δήμου. 

Έμφαση δίδεται στις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται 

σε εξέλιξη την τελευταία περίοδο σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιοχής και 

τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης της, που καλείται ο Δήμος να 

αντιμετωπίσει την επόμενη περίοδο. 

Στο 3
ο
  κεφάλαιο περιγράφεται και αξιολογείται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου 

Πύλου Νέστορος και των Νομικών του Προσώπων και πιο συγκεκριμένα η 

οργανωτική τους δομή, οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες που επιτελούν, η 

στελέχωση και η υποδομή τους και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων 

ετών. Στη συνέχεια καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και 

εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. 

Η Ά Φάση ολοκληρώνεται με το 4
ο
  κεφάλαιο. Σε αυτό περιγράφεται το ευρωπαϊκό, 

εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο μαζί με τα κρίσιμα ζητήματα 

ανάπτυξης που εντοπίστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά και τις 

προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και τις ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον, 

θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό του οράματος και των κατευθυντηρίων 

αρχών του Δήμου, που στη συνέχεια θα εξειδικευτούν σε συγκεκριμένους άξονες 

προτεραιότητας, μέτρα και γενικούς στόχους. 

Η Β’ Φάση αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του 

Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης 

των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου 

χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού.                                         .                                                                        

 

Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που καταρτίζεται μετά την εφαρμογή 

του προγράμματος Καλλικράτης και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί 

η περιοχή ως ενιαίος Δήμος ο οποίος επιπρόσθετα αναλαμβάνει καινούργιες 

αρμοδιότητες από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όσο αφορά το εξωτερικό του 

περιβάλλον. Η ανάλυση των στοιχείων του δομείται σε τέσσερις θεματικές ενότητες 

οι οποίες αφορούν: 

1. Τη γενική εικόνα του νέου Δήμου (διοικητική οργάνωση, βασικά 

πληθυσμιακά στοιχεία, παρουσίαση Δημοτικών Ενοτήτων) 

2. Το θεματικό τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 

3. Το θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός» 

4. Το θεματικό τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της ηπειρωτικής 

Ελλάδας. Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει με την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας, βορειοανατολικά με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά 

βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. Έχει συνολική έκταση 15.490χμ και καλύπτει το 

11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της 

τους μεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% της έκτασης), οι οποίοι καταλαμβάνουν το 

κεντρικό της τμήμα, ενώ μόνο το 19,9% αυτής είναι πεδινό (και το 30% ημιορεινό), 

κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες. Ωστόσο, 

παρά το μικρό ποσοστό των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από 

τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός κάμπος και ο κάμπος της 

Κορινθίας. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες: Μεσσηνίας, 

Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, 

πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Μετά τη νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

(Ν.3852/2010), η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται από 26 Δήμους : 
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Έξι (6) Δήμοι στο Νομό Μεσσηνίας, Τέσσερις (4) Δήμοι στο Νομό Αργολίδος, 

Πέντε (5) Δήμοι στο Νομό Αρκαδίας, Έξι (6) Δήμοι στο Νομό Κορινθίας, 

Πέντε (5) Δήμοι στο Νομό Λακωνίας 

Η Μεσσηνία είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. 

Περικλείεται στα βόρεια από τον ποταμό Νέδα και τα Αρκαδικά Όρη, στα ανατολικά 

από το όρος Ταΰγετος, στα νότια από τον Μεσσηνιακό Κόλπο και στα δυτικά από το 

Ιόνιο Πέλαγος. Συνορεύει στα βόρεια με το νομό Ηλείας, στα βόρειο-ανατολικά με το 

νομό Αρκαδίας και στα ανατολικά με το νομό Λακωνίας. 

Τέταρτος σε μέγεθος από τους συνολικά επτά νομούς της Πελοποννήσου, η Μεσσηνία 

καλύπτει μια έκταση 2.996,9 τ.χλμ. με πληθυσμό 176.876 κατοίκους. 

Η Μεσσηνία και ιδιαίτερα το Νοτιοδυτικό τμήμα της διαθέτει το πιο εύφορο έδαφος 

και το πιο ήπιο κλίμα σε όλη την Πελοπόννησο. Στην περιοχή βρίσκεται το πιο 

εντυπωσιακό σκηνικό των ακτών της Μεσσηνίας, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου 

του Ναυαρίνου, που παραμένει σχεδόν ανέγγιχτο από σύγχρονα οικοδομήματα. Ο 

μεγάλος Κόλπος του Ναυαρίνου, η εκτεταμένη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και η 

στενή λωρίδα γης που τα χωρίζει, η Βοιδοκοιλιά, τα κάστρα και οι παραλίες της 

Κορώνης και της Μεθώνης, η Φοινικούντα και οι ακτές της είναι από τα πιο 

αναγνωρίσιμα μέρη της Μεσσηνίας. 

 

 

Χάρτης :  Θέση του Νομού Μεσσηνίας σε σχέση με την Πελοπόννησο και την Αθήνα 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%8C%CF%81%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B0%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Οι έξι (6) Δήμοι που απαρτίζουν το Νομό Μεσσηνίας είναι οι κάτωθι : 

1. Δήμος Πύλου –Νέστορος  2. Δήμος Μεσσήνης  3. Δήμος Καλαμάτας 

4. Δήμος Τριφυλίας 5. Δήμος Οιχαλίας  6. Δήμος Δυτικής Μάνης. 

 

Χάρτης :  Οι Δήμοι του Νομού Μεσσηνίας 

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ 

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ακριβέστερα Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονομάζεται ο 

Ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση 

της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο 

τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ως 

Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη 

Βουλή των Ελλήνων. Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο 

του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'/2010), ώστε 

να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στη πλήρη 

μορφή του τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του «Καποδίστρια» (Ν.2539/97), υπό την 

έννοια ότι αμφότεροι διέπονται από παρόμοια φιλοσοφία αναγκαστικής συνένωσης 

των υπαρχόντων μικρών δήμων σε μεγαλύτερους. Βασικές πτυχές του προγράμματος 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

15 
 

είναι η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά 

περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. από τις 

13 περιφέρειες, η σύσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι αλλαγές στον τρόπο 

χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α., η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων 

από 4 σε 5 έτη και η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμού. 

Κριτήριο ήταν να μην υπάρχει δήμος με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων στα 

πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή 10.000 για την υπόλοιπη 

χώρα - εξαιρέσεις έγιναν μόνο για τις ορεινές περιοχές, όπου το πληθυσμιακό 

κατώτατο όριο τέθηκε στις 2.000 και στα νησιά, όπου προκρίθηκε η λογική «ένας 

δήμος ανά νησί» (πλην των δύο μεγάλων, Κρήτης και Εύβοιας). Με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων 

διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους 

Δήμους, ανεξαιρέτως σε όλη τη χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται με βάση 

αντικειμενικά (γεωγραφικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, οικονομικά, 

λειτουργικά, πολιτιστικά, ιστορικά και χωροταξικά) κριτήρια, ικανοί να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία 

και μεθόδους διοίκησης και έτοιμοι να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες ιδίως 

από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους τομείς λ.χ. της παιδείας, της υγείας, της 

απασχόλησης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών. Ο αριθμός των Δήμων σε όλη τη 

χώρα, με την εφαρμογή των κριτηρίων συνενώσεων περιορίζεται δραστικά από 1034 

σε 325.  

Η συγκρότησή τους σε πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες, 

διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου διοικητικού συστήματος, που ικανοποιεί 

δύο κυρίως στόχους: Οι Δήμοι αναδεικνύονται σε ισχυρές μονάδες τοπικής 

ανάπτυξης και ταυτόχρονα εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς διαχειριστές 

υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. Οι νέοι 

και ισχυροί Δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση σε τομείς όπως η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας, η 

ανέγερση σχολικών κτιρίων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη 

των μεταναστών, οι πολεοδομικές εφαρμογές, ο υγειονομικός έλεγχος, η προστασία 

της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, οι λαϊκές αγορές 
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1.3. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαμβάνει τους Νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, 

Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα του 

νομού Αρκαδίας. Μετά τη νέα διοικητική διαίρεση (Ν.2539/97), η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου αποτελείται από τους 5 Νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 

Λακωνίας και Μεσσηνίας. Στα πλαίσια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού η 

περιφέρεια έχει ενταχθεί μαζί με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων 

ως μία ενιαία χωρική αναπτυξιακή ενότητα. 

Σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 

2007-2013, η Περιφέρεια της Πελοποννήσου συνιστά βασική πύλη συνεργασίας σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους στον εθνικό χώρο και 

στον άξονα Βορρά -Νότου και στην ΠΑΘΕ. 

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας παρουσιάζει ανά διαστήματα ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες, ενώ οι Νομοί διαφοροποιούνται μεταξύ τους κυρίως όσον αφορά τους 

ρυθμούς ανάπτυξής τους. Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς τον 

ρυθμό αύξησης του πληθυσμού μεταξύ των Νομών της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, 

οι Νομοί Κορινθίας (9%) και Αργολίδας (8,3%) διατηρούν ρυθμούς υψηλότερους όχι 

μόνο από την Περιφέρεια αλλά και από τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό 

δυναμισμό τους κυρίως λόγω της γειτνίασης τους με την πρωτεύουσα. Οι Νομοί 

Μεσσηνίας (5,9%) και Λακωνίας (4,1%) υπολείπονται του ρυθμού αύξησης του 

πληθυσμού του συνόλου της χώρας, με το Νομό Μεσσηνίας να έχει τον πλησιέστερο 

ρυθμό μεταβολής με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας, ενώ για το Νομό Αρκαδίας 

παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση (-3.1%). 

 

 

Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 1991-2001 σε επίπεδο Νομού (Πηγή: στοιχείων απογραφών ΕΣΥΕ 1991,2001) 
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Ο δείκτης αστικότητας του πληθυσμού διαφοροποιείται μεταξύ των νομών, με τους 

νομούς Κορινθίας και Αργολίδας να υπερτερούν σε ποσοστό αστικού πληθυσμού 

έναντι του αγροτικού, ενώ στους υπόλοιπους νομούς υπερτερεί ο αγροτικός 

πληθυσμός. Επίσης, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. των νομών της Περιφέρειας (σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Eurostat) διαφοροποιείται σημαντικά, με μεγαλύτερο δείκτη στο 

νομό Κορινθίας, έπονται οι νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 

Οι διαφοροποιήσεις είναι σημαντικές, αφού το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του νομού 

Μεσσηνίας είναι μόλις το 49,6% εκείνου της Κορινθίας, το 69,8% της Αρκαδίας, το 

82,7% της Αργολίδας και ίσο περίπου με της Λακωνίας. 

Πληθυσμιακά μεγέθη και κατανομή πληθυσμού ανά κατηγορία αστικοποίησης 

ΝΟΜΟΙ 
Πληθυσμός 

1991 
Κατανομή Πληθυσμού 

Πληθυσμός 

2001 
Κατανομή Πληθυσμού 

  Αστικός Ημιαστικός Αγροτικός  Αστικός Αγροτικός 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  97.636  34.186  12.653  50.797  105.770 53.405 52.365 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  105.309  22.463  11.446  71.400  102.035  36.628  65.407 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  141.823  27.412  49.414  64.997  154.624  88.292  66.332 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  95.696  15.531  15.713  64.452  99.637  31.827  67.810 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  166.964  47.641  26.705  92.618  176.876  84.559  92.317 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

607.428  147.233  115.931  344.264  638.942  294.680 344.262 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

 
10.259.000  6.036.660  1.312.774  2.910.466  10.964.020  7.980.414  2.983.606 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφές 1991, 2001 ), Στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. 2009 

 

1.4. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ –

ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος συστάθηκε βάσει του νόμου «Καλλικράτη» από την 

συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Κορώνης, Μεθώνης Παπαφλέσσα, Πύλου, 

Νέστορος και Χιλιοχωρίων, οι οποίοι στο εξής αποκαλούνται Δημοτικές Ενότητες. Η 

έκταση του νέου Δήμου είναι 554,3 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 23.780 κάτοικοι 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001 που αφορά τον πραγματικό πληθυσμό. (πηγή: 

Ε.Σ.Υ.Ε.).Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα εξής 

στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Νόμιμος Πληθυσμός: 

24.537 και Μόνιμος Πληθυσμός: 21.077. Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα στοιχεία 

από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον πραγματικό πληθυσμό. 

Έδρα του νέου Δήμου έχει οριστεί η Πύλος. 

Περιφέρεια 
Περιφερειακή 

Ενότητα 

Ονομασία 

Δήμου 

Πληθυσμός 

2001 

Νόμιμος πληθυσμός 

2001 

Νόμιμος 

Πληθυσμός 

2011 

Διαφορά 

νόμιμου 

2001-2011 

Πελοποννήσου Μεσσηνίας 
Πύλου-

Νέστορος 
23.780 26.841 24.537 -2.304 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

18 
 

Πραγματικός πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου, κοινότητας, δημοτικού / 

κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, 

παρόντων σε αυτή πρόσωπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν 

μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.  

Μόνιμος πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου / κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού 

διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των ατόμων που έχουν την κύρια και μόνιμη 

διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό 

διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.  

Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό 

των δημοτών, δηλαδή από το σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι 

καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά τη ημέρα της 

απογραφής βρίσκονταν στη Χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν 

προσωρινά στο εξωτερικό.  

Υπογραμμίζεται ότι η κατανομή των Κ.Α.Π. πραγματοποιείται με βάση τον 

πραγματικό πληθυσμό, όπως επίσης και το άρθρο 283 παρ 12 του Νόμου 3852/2010 

(πρόγραμμα Καλλικράτης) αναφέρεται στον πραγματικό πληθυσμό. 

 

Χάρτης :  Οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πύλου Νέστορος 
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1.4.1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ 

Η Δημοτική Ενότητα Πύλου, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος και βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, εκτείνεται έως το νοτιοδυτικό άκρο 

της Δ.Ε. Νέστορος. Νοτίως έχει την Δ.Ε. Μεθώνης, βορειοανατολικά την Δ.Ε. 

Χιλιοχωρίων, βόρεια  την Δ.Ε. Παπαφλέσσα και ανατολικά έρχεται σε επαφή με τον 

όμορο Δήμο Μεσσήνης. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δημοτική Ενότητα Πύλου 

αποτελείται πλέον από μία (1) Δημοτική Κοινότητα, της Πύλου και από δέκα (10) 

Τοπικές Κοινότητες: 

την Τοπική Κοινότητα Ικλαίνης 

την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 

την Τοπική Κοινότητα Κυνηγού 

την Τοπική Κοινότητα Χωματάδας 

την Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 

την Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας  

την Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 

την Τοπική Κοινότητα Παππουλίων 

την Τοπική Κοινότητα Πηδάσου και 

την Τοπική Κοινότητα Πύλας 

 

Στους παρακάτω πίνακας αναφέρονται: 

 Οι Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, ο πληθυσμός κατά τις 

απογραφές του 2001 και του 2011. 

Η Έκταση (Σε Χιλ. Στρέμ.) και η κατανομή της, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων 

γης καθώς και ο χαρακτηρισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ανάλογα 

με τη μορφολογία του εδάφους. 

Όπου Π:Πεδινό,  Η:Ημιορεινό  &  Ο:Ορεινό
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Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
2011 

Νόμιμος Μόνιμος 

Δ.Ε. 

ΠΥΛΟΥ 

Αμπελοκήπων 119  99 

Γλυφάδας 251  219 

Ίκλαινας 361  313 

Καλλιθέας 646  664 

Κυνηγού 361  258 

Μεσοχωρίου 219  157 

Παππούλια 225  187 

Πηδάσου 146  186 

Πύλας 190  147 

Πύλου 2.561  2.767 

Χωματάδας 323  310 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  ΠΥΛΟΥ 5.402 7.112 5.287 

  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μορφ. 

Εδάφους 

Συνολ. 

Εκτασ. 

Καλλιερ. 

εκτ. ή 

αγραναπ. 

Βοσκότοποι 

 

Δημ.       Ιδιωτ.   

Δάση Ύδατα Οικισμοί 
Λοιπές 

Χρήσεις 

Πύλος Η 38,6 13,5 0,0 9,7 9,5 4,0 1,8 0,1 

Αμπελόκηποι Η 11,6 3,4 0,0 0,4 7,6 0,1 0,1 0,0 

Γλυφάδα Π 9,1 6,3 0,0 1,1 0,5 0,9 0,3 0,0 

Ίκλαινα Π 5,6 4,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,3 0,0 

Καλλιθέα Η 19,2 10,0 0,0 1,0 7,5 0,2 0,5 0,0 

Κυνηγού Π 28,7 10,8 0,0 6,7 10,5 0,1 0,5 0,1 

Μεσοχώρι Π 6,6 3,7 2,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 

Παπούλια Π 6,6 5,7 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 

Πήδασος Π 5,2 2,8 0,0 0,3 1,9 0,0 0,2 0,0 

Πύλα Π 6,5 4,4 1,6 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 

Χωματάδα Π 6,7 3,0 0,0 1,5 1,8 0,1 0,3 0,0 

ΣΥΝΟΛΑ  144,5 67,7 25,4 40,3 11,1 

 
Πίνακας: Κατανομή Έκτασης (Σε Χιλ. Στρέμ.)στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

Διάγραμμα : Βασικές Χρήσεις γης Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ  (%) 

48% 

16% 

28% 

8% 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΔΑΣΗ  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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1.4.2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ 

Η Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κορώνης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου 

Πύλου – Νέστορος, ανατολικά βρέχεται από τον Μεσσηνιακό κόλπο, φθάνει έως το 

ακρωτήριο Ακρίτας ενώ γειτνιάζει στα νοτιοδυτικά με την Δημοτική Ενότητα 

Μεθώνης. Βορειοανατολικά έρχεται σε επαφή με τον όμορο Δήμο Μεσσήνης. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Κορώνης 

αποτελείται από δέκα (10) Τοπικές Κοινότητες οι οποίες είναι: 

• η Τοπική Κοινότητα Βασιλιτσίου, 

• η Τοπική Κοινότητα Καπλανίου, 

• η Τοπική Κοινότητα Κορώνης, 

• η Τοπική Κοινότητα Φαλάνθης 

• η Τοπική Κοινότητα Χαρακοπιού. 

• η Τοπική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς 

• η Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 

• η Τοπική Κοινότητα Βουναρίων 

• η Τοπική Κοινότητα Κόμπων 

• η Τοπική Κοινότητα Υάμειας 

 

Στους παρακάτω πίνακας αναφέρονται: 

 Οι Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, ο πληθυσμός κατά τις 

απογραφές του 2001 και του 2011. 

Η Έκταση (Σε Χιλ. Στρέμ.) και η κατανομή της, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων 

γης καθώς και ο χαρακτηρισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ανάλογα 

με τη μορφολογία του εδάφους. 

Όπου Π:Πεδινό,  Η:Ημιορεινό  &  Ο:Ορεινό  
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Δ.Ε.  ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
2011 

Νόμιμος Μόνιμος 

Δ.Ε.  ΚΟΡΩΝΗΣ 

Ακριτοχωρίου 204  195 

Βασιλιτσίου 631  630 

Βουναρίων 252  181 

Καπλανίου 314  163 

Κόμπων 116  108 

Κορώνης 1.668  1.409 

Υάμειας 121  115 

Φαλάνθης 317  196 

Χαρακοπιού 874  802 

Χρυσοκελλαριάς 570  567 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  ΚΟΡΩΝΗΣ 5.067 5.348 4.366 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μορφ. 

Εδάφους 

Συν. 

Εκτασ. 

Καλλιερ. 

εκτ. ή 

αγραναπ. 

Βοσκότοποι 

 

Δημ.    Ιδιωτ. 

Δάση Ύδατα Οικισμοί 
Λοιπές 

Χρήσεις 

Κορώνη Π 6,5 5,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,5 0,0 

Ακριτοχώρι Π 7,5 3,5 3,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 

Βασιλίτσι Ο 25,5 9,6 11,2 3,8 0,0 0,1 0,7 0,1 

Βουνάρια Π 3,2 2,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 

Καπλάνι Η 10,7 4,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,2 0,0 

Κόμποι Π 1,4 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Υάμεια Η 6,6 1,9 0,0 0,2 4,3 0,0 0,2 0,0 

Φαλάνθη Π 8,9 5,4 0,0 0,0 3,2 0,0 0,3 0,0 

Χαρακοπιό Π 10,2 6,2 0,0 1,6 0,8 0,6 1,0 0,0 

Χρυσοκελλαριά Ο 24,7 9,7 13,5 0,0 0,0 0,9 0,3 0,3 

ΣΥΝΟΛΑ 

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 
 104,5 49,6 34,8 14,7 6,1 

 
Πίνακας: Κατανομή Έκτασης (Σε Χιλ. Στρέμ.)στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

 

Διάγραμμα : Βασικές Χρήσεις γης Δ.Ε. Κορώνης (%) 

 

 

 

47% 

33% 

14% 6% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΔΑΣΗ  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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1.4.3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Μεθώνης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού 

Μεσσηνίας και αποτελεί γεωγραφικά κεντροβαρική περιοχή μέσα στα όρια του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος. Συνορεύει στο βόρειο τμήμα της με τη Δ.Ε. Πύλου. 

Βορειοδυτικά έρχεται σε επαφή με τον όμορο Δήμο Μεσσήνης. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Μεθώνης 

αποτελείται από έξι (6) Τοπικές Κοινότητες:  

την Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 

την Τοπική Κοινότητα Μεθώνης και 

την Τοπική Κοινότητα Φοινικούντας 

την Τοπική Κοινότητα Καινούριου Χωριού 

την Τοπική Κοινότητα Λαχανάδας 

την Τοπική Κοινότητα Φοινίκης 

 

Στους παρακάτω πίνακας αναφέρονται: 

 Οι Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, ο πληθυσμός κατά τις 

απογραφές του 2001 και του 2011. 

Η Έκταση (Σε Χιλ. Στρέμ.) και η κατανομή της, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων 

γης καθώς και ο χαρακτηρισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ανάλογα 

με τη μορφολογία του εδάφους. 

Όπου Π:Πεδινό Η:Ημιορεινό & Ο:Ορεινό  
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Δ.Ε.  ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
2011 

Νόμιμος Μόνιμος 

Δ.Ε.  

ΜΕΘΩΝΗΣ 

Ευαγγελισμού 398  408 

Καινούργιου Χωριού 89  54 

Λαχανάδας 169  147 

Μεθώνης 1.249  1.209 

Φοινίκης 107  103 

Φοινικούντας 626  677 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  ΜΕΘΩΝΗΣ 2.638 2.504 2.598 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μορφ. 

Εδάφους 

Συν. 

Εκτασ. 

Καλλιερ. 

εκτ. ή 

αγραναπ. 

Βοσκότοποι 

 

Δημ.     Ιδιωτ. 

Δάση Ύδατα Οικισμοί 
Λοιπές 

Χρήσεις 

Μεθώνη Π 29,5 6,5 0,0 4,0 10,0 0,5 2,0 6,5 

Ευαγγελισμός Π 23,3 14,0 2,8 1,5 3,8 0,7 0,5 0,0 

Καινούργιο 

Χωριό 
Π 12,3 2,0 0,0 0,6 9,1 0,1 0,3 0,2 

Λαχανάδα Π 6,1 4,0 0,0 0,1 1,8 0,1 0,1 0,0 

Φοινίκη Π 5,5 3,1 0,0 0,9 0,7 0,2 0,2 0,4 

Φοινικούντα Π 20,5 3,5 0,0 0,5 15,3 0,2 0,5 0,5 

ΣΥΝΟΛΑ  97,2 33,1 10,4 40,7 13,0 

 
Πίνακας: Κατανομή Έκτασης (Σε Χιλ. Στρέμ.)στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

 

Διάγραμμα : Βασικές Χρήσεις γης Δ.Ε.  Μεθώνης (%) 

 

 

 

 

34% 

11% 42% 

13% 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΔΑΣΗ  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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1.4.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Νέστορος, βρίσκεται στα βορειοανατολικό μέρος του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος. Συνορεύει με τις Δ.Ε. Παπαφλέσσα, Πύλου και Χιλιοχωρίων 

καθώς επίσης και με το Δήμο Μεσσήνης.  

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Νέστορος 

αποτελείται πλέον από μία (1) Δημοτική Κοινότητα: την Χώρα και από επτά (7) 

Τοπικές Κοινότητες: 

την Τοπική Κοινότητα Αμπελοφύτου 

την Τοπική Κοινότητα Κορυφασίου 

την Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 

την Τοπική Κοινότητα Μεταξάδας 

την Τοπική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου 

την Τοπική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού και 

την Τοπική Κοινότητα Φλεσσιάδας 

Στους παρακάτω πίνακας αναφέρονται: 

 Οι Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, ο πληθυσμός κατά τις 

απογραφές του 2001 και του 2011. 

Η Έκταση (Σε Χιλ. Στρέμ.) και η κατανομή της, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων 

γης καθώς και ο χαρακτηρισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ανάλογα 

με τη μορφολογία του εδάφους. 

Όπου Π:Πεδινό,  Η:Ημιορεινό  &  Ο:Ορεινό  
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Δ.Ε.  ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
2011 

Νόμιμος Μόνιμος 

Δ.Ε.  

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Αμπελοφύτου 348  263 

Κορυφασίου 697  471 

Μεταξάδας 203  109 

Μυρσινοχωρίου 217  190 

Παλαιού Λουτρού 79  13 

Ρωμανού 438  425 

Φλεσιάδας 70  73 

Χώρας 3.500  3.498 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.552 5.091 5.042 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μορφ. 

Εδάφους 

Συν. 

Εκτασ. 

Καλλιερ. 

εκτ. ή 

αγραναπ. 

 Βοσκότοποι 

 

Δημ.       Ιδιωτ.   

Δάση Ύδατα Οικισμοί 
Λοιπές 

Χρήσεις 

Χώρα Η 27,3 17,0 0,0 6,1 0,0 0,2 4,0 0,0 

Αμπελόφυτο Π 7,9 7,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 

Κορυφάσιο Π 11,2 7,5 0,0 0,3 2,4 0,3 0,7 0,0 

Μεταξάδα Ο 17,6 5,1 3,2 0,9 5,0 0,2 0,6 2,6 

Μυρσινοχώρι Π 9,4 4,1 0,0 0,4 1,6 1,5 0,3 1,5 

Παλαιό Λουτρό Ο 3,1 1,4 1,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 

Ρωμανός Π 6,9 3,5 2,7 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 

Φλεσσιάδα Ο 8,5 0,7 5,1 2,7 0,0 0,0 0,1 0,0 

ΣΥΝΟΛΑ  93 46,5 23,3 9,4 12,7 

 
Πίνακας: Κατανομή Έκτασης (Σε Χιλ. Στρέμ.)στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

 

Διάγραμμα : Βασικές Χρήσεις γης Δ.Ε. Νέστορος (%) 

 

 

 

51% 

25% 

10% 

14% 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΔΑΣΗ  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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1.4.5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Η Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος, στους νότιους πρόποδες του όρους Μαγκλαβάς. Εκτείνεται στα 

βόρεια της Δ.Ε. Πύλου και συνιστά κατεξοχήν ημιορεινή περιοχή. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δημοτική Ενότητα 

Παπαφλέσσα αποτελείται από πέντε (5) Τοπικές Κοινότητες:  

την Τοπική Κοινότητα Βλαχόπουλου 

την Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 

την Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 

την Τοπική Κοινότητα Μαργελίου και 

την Τοπική Κοινότητα Παπαφλέσσα 

 

Στους παρακάτω πίνακας αναφέρονται: 

 Οι Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, ο πληθυσμός κατά τις 

απογραφές του 2001 και του 2011. 

Η Έκταση (Σε Χιλ. Στρέμ.) και η κατανομή της, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων 

γης καθώς και ο χαρακτηρισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ανάλογα 

με τη μορφολογία του εδάφους. 

Όπου Π:Πεδινό,  Η:Ημιορεινό  &  Ο:Ορεινό 
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Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
2011 

Νόμιμος Μόνιμος 

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Βλαχόπουλο 1.421  789 

Μανιάκι, 109  101 

Μαργέλι 116  42 

Μεταμόρφωση 400  313 

Παπαφλέσσα 159  71 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2.205 1.665 1.316 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μορφ. 

Εδάφους 

Συν. 

Εκτασ. 

Καλλιερ. 

εκτ. ή 

αγραναπ. 

Βοσκότοποι 

 

Δημ.     Ιδιωτ. 

Δάση Ύδατα Οικισμοί 
Λοιπές 

Χρήσεις 

Βλαχόπουλο Η 21,2 14,0 - 0,2 6,0 0,1 0,7 0,2 

Μεταμόρφωση Η 4,9 4,1 - 0,1 0,4 0,1 0,2 - 

Μανιάκι Η 4,6 2,1 - - 2,1 0,1 0,1 0,2 

Μαργέλι Η 4,1 1,3 - 0,4 2,2 0,1 0,1 - 

Παπαφλέσσα Η 7,4 2,6 - 0,8 2,0 0,1 0,1 1,8 

ΣΥΝΟΛΑ  42,2 24,1 1,5 12,7 3,9 

 

Πίνακας: Κατανομή Έκτασης (Σε Χιλ. Στρέμ.)στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

 

Διάγραμμα : Βασικές Χρήσεις γης Δ.Ε.  Παπαφλέσσα (%) 

 

 

 

 

57% 

4% 

30% 

9% 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΔΑΣΗ  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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1.4.6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Η Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων είναι μια ενότητα που χωροθετείται 

βορειοανατολικά του Δήμου Πύλου - Νέστορος αποτελεί κύρια πύλη εισόδου - 

εξόδου για το Δήμο Πύλου - Νέστορος και ουσιαστικά συνιστά σημαντικό 

κυκλοφοριακό κόμβο. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δημοτική Ενότητα 

Χιλιοχωρίων αποτελείται πλέον πέντε (5) Τοπικές Κοινότητες: 

την Τοπική Κοινότητα Κουκουνάρας 

την Τοπική Κοινότητα Κρεμμυδίων 

την Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου 

την Τοπική Κοινότητα Χανδρινού και 

την Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 

Στους παρακάτω πίνακας αναφέρονται: 

 Οι Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, ο πληθυσμός κατά τις 

απογραφές του 2001 και του 2011. 

Η Έκταση (Σε Χιλ. Στρέμ.) και η κατανομή της, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων 

γης καθώς και ο χαρακτηρισμός της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ανάλογα 

με τη μορφολογία του εδάφους. 

Όπου Π:Πεδινό,  Η:Ημιορεινό  &  Ο:Ορεινό  
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Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
2011 

Νόμιμος Μόνιμος 

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Χανδρινού 871  697 

Κουκουνάρα 673  575 

Κρεμμύδια 708  516 

Μεσοπόταμος 246  307 

Σουληνάρι 418  373 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 2.916 2.817 2.468 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ , 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μορφ. 

Εδάφους 

Συν. 

Εκτασ. 

Καλλιερ. 

εκτ. ή 

αγραναπ. 

Βοσκότοποι 

 

Δημ.    Ιδιωτ. 

Δάση Ύδατα Οικισμοί 
Λοιπές 

Χρήσεις 

Χανδρινού Η 28,6 10,4 0,0 3,0 12,8 2,0 0,4 0,0 

Κουκουνάρα Η 3,4 2,0 0,0 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 

Κρεμμύδια Η 13,7 9,2 0,0 1,0 2,5 0,2 0,5 0,4 

Μεσοπόταμος Η 10,8 6,7 0,0 0,5 3,0 0,2 0,4 0,0 

Σουληνάρι Η 14,8 8,4 0,0 3,5 2,2 0,3 0,2 0,2 

ΣΥΝΟΛΑ  71,3 36,7 9,0    20,7 5,0 

 

 
Πίνακας: Κατανομή Έκτασης (Σε Χιλ. Στρέμ.) στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (πηγή 

Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

 Διάγραμμα : Βασικές Χρήσεις γης Δ.Ε.   Χιλιοχωρίων (%) 

 

 

 

 

 

51% 

13% 

29% 

7% 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΔΑΣΗ  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

31 
 

1.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Πύλου – Νέστορος μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

πλούσιο και ποικιλόμορφο, ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και του 

εύκρατου κλίματος που επικρατούν σε αυτό. Αποτελεί μια σύνθεση από πεδινές, 

ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις. 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης συγκροτείται αφενός από τα ημιορεινά 

συστήματα που σε συνδυασμό με τις ρεματιές και τις αγροτικές καλλιέργειες 

διαμορφώνουν μοναδικά τοπία και οικότοπους ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, 

αφετέρου από τα θαλάσσια και παράκτια συστήματα, εξαιτίας της μεγάλης 

ακτογραμμής, αλλά και των συμπλεγμάτων νήσων και βραχονησίδων στα νότια.  

1.5.2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στην ενότητα αυτή κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν αναλυτικά οι θεσμοθετημένες 

ζώνες και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας για την περιοχή μελέτης αλλά και για την 

ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο υφιστάμενο 

καθεστώς προστασίας και διαχείρισης, όσο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες και 

περιορισμούς της περιοχής. 

1.5.2.1.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 

Το δίκτυο «NATURA 2000»  ιδρύθηκε στα πλαίσια του άρθρου 3 της οδηγίας 92/43 

ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21 Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας». Κύριος στόχος του 

δικτύου είναι να διαφυλαχθούν οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ αλλά και να διασφαλιστεί η διατήρηση και αποκατάσταση όλων των 

τύπων οικοτόπων και οικοτύπων των ειδών της Οδηγίας στη φυσική τους περιοχή. Η 

διατήρηση δηλαδή της βιολογικής ποικιλότητας, που αποτελεί μια από τις βασικές 

συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης, είναι ο βασικός στόχος της Οδηγίας. 

Σύμφωνα με την Οδηγία κατά τη λήψη των διαφόρων μέτρων προστασίας και 

ανάπτυξης των περιοχών του δικτύου, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές 

ιδιομορφίες. Συνεπώς η φιλοσοφία της Οδηγίας στηρίζεται στην αμφίδρομη αρχή ότι 

δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε μια περιοχή αν δεν την προστατεύσουμε και δεν 

μπορούμε να προστατεύσουμε μια περιοχή εάν δεν τη διαχειριζόμαστε κατάλληλα.  
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Η διατήρηση των ειδών και η προστασία των τύπων οικοτόπων που απαντώνται στις 

περιοχές του δικτύου θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω των 

προβλεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται μέσα σ’ αυτούς 

τους τόπους. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - SPA) για την 

Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους 

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI) 

όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Με την υπ΄αριθμ. 2006/613/ΕΚ/19-7-2006 Απόφαση της Επιτροπής (εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ο κατάλογος των τόπων 

κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή). 

Επισημαίνεται πως οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας μετά τον χαρακτηρισμό τους από 

τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή 

τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. 

Η περιβαλλοντική σημασία και ποικιλότητα της περιοχής συμπυκνώνεται και 

θεσμικά,  

1. Σε τμήμα στα νότια της περιοχής μελέτης που είναι ενταγμένο στο δίκτυο 

NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43//ΕΚ) με την ονομασία «Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήριο Ακρίτας», 

κωδικός GR 2550003, εκτάσεως 112.530 στρ. (έχει συνταχθεί Ε.Π.Μ.) 

Η περιοχή περιλαμβάνει το ακρωτήριο Ακρίτας και τα γειτονικά νησιά Σχίζα και 

Σαπιέντζα καθώς επίσης και τα νησιά Βενετικό, Αγ. Μαριανή, Αυγό κλπ. της ομάδας 

νησιών των Οινουσών. 

Ο τόπος αυτός χρησιμοποιείται από τα μεταναστευτικά πουλιά σαν τόπος ανάπαυσης. 

Είναι επίσης σημαντικής σημασίας λόγω της παρουσίας της φώκιας Monachus 

monachus και της πλούσιας ιχθυοπανίδας του. Στους παραθαλάσσιους βράχους και τις 

βραχώδεις ακτές ενδημούν ορισμένα taxa Limonium. 

Η μεγάλη ζωολογική σημασία αυτού του τόπου υποδηλώνεται από την παρουσία 29 

σημαντικών ειδών σπονδυλωτών, εκτός από πουλιά, πέντε από τα οποία 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC. Δύο από αυτά, η 

μεσογειακή φώκια Monachus monachus και η θαλασσοχελώνα Caretta caretta είναι 

είδη προτεραιότητας (Πεδίο 3.2). Αυτά τα δύο είδη, όπως επίσης και ο 
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τρανορινόλοφος Rhinolophus ferrumequinum είναι απειλούμενα στην Ελλάδα και 

αναφέρονται στο εθνικό βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων ως "Κινδυνεύοντα" (τα δύο 

πρώτα) και "Τρωτά" (το τρίτο). Και τα πέντε είδη της Οδηγίας επίσης 

περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Συνθηκών της Βέρνης και CITES και στο 

Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. Τα υπόλοιπα είδη έχουν αξιολογηθεί ως Άλλα και 

Ελληνικά Σημαντικά Είδη σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης των Πεδίων 3.3 και 

3.4. Από αυτά τα είδη, το κεφαλλονίτικο κονάκι Anguis cephallonicus, η 

πελοποννησιακή γουστέρα Podarcis peloponnesiaca και η αλεπού Vulpes v. hellenica 

είναι ενδημικά της Ελλάδας. Όλα τα taxa των Πεδίων 3.3 και 3.4, εκτός από το 

σκαντζόχοιρο Erinaceus concolor και την αλεπού, σημειώνονται με το κίνητρο C 

αφού προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης. Επίσης, η πλειοψηφία των ειδών 

που βρίσκονται σ' αυτά τα δύο πεδία λαμβάνουν το κίνητρο D αφού αναφέρονται στο 

Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. 

Αυτός ο τόπος είναι επίσης Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ), 

ένα γεγονός το οποίο είναι πλήρως δικαιολογημένο εξαιτίας της πυκνής και πλούσιας 

ορνιθοπανίδας. Η θέση αυτού του τόπου στη δυτική οδό διέλευσης των αποδημητικών 

πουλιών στην Ελλάδα, σε ένα από τα νότια άκρα των Βαλκανίων, σε συνδυασμό με 

την ύπαρξη κατάλληλων τύπων οικοτόπων, κάνει αυτόν τον τόπο πολύ σημαντικό. 

Τουλάχιστον τρία απειλούμενα είδη μεγάλων αετών, που είναι αξιοσημείωτα στοιχεία 

της τοπικής ορνιθοπανίδας, είναι τα Aquila clanga και Aquila heliaca 

("Κινδυνεύοντα") και το Aquila chrysaetos ("Τρωτά"). 

Το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού του τόπου αυτού καλλιεργείται. Η θήρα 

αποτελεί την κύρια απειλή της πανίδας και της ορνιθοπανίδας της περιοχής. Επίσης 

αρνητική επίδραση στην πανίδα και στους οικοτόπους της περιοχής ασκούν οι 

τουριστικές και οικιστικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. 

2. Σε τμήμα στα νότια της περιοχής μελέτης που είναι ενταγμένο στο δίκτυο 

NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43//ΕΚ), με την ονομασία «Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης» και κωδικό GR 

2550007, συνολικού εμβαδού 973 εκταρίων. (έχει συνταχθεί Ε.Π.Μ.) 

3. Σε τμήμα στα δυτικά της περιοχής μελέτης που είναι ενταγμένο στο δίκτυο 

NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43//ΕΚ), με την ονομασία «Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, 

Άγιος Δημήτριος» και κωδικό GR 2550004, συνολικού εμβαδού 3548,06 εκταρίων 

(έχει συνταχθεί Ε.Π.Μ.) 
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4. Σε τμήμα στα δυτικά της περιοχής μελέτης που είναι ενταγμένο στο δίκτυο 

NATURA 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα (σύμφωνα με 

την Οδηγία 79/409/ΕΚ), με την ονομασία «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και Νήσος 

Σφακτηρία» και κωδικό GR 2550008, συνολικού εμβαδού 998 εκταρίων. (έχει 

συνταχθεί Ε.Π.Μ.) 

Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, είναι ένας από τους σημαντικότερους 

υδροβιότοπους των Βαλκανίων. Ο υδροβιότοπος τις μεταναστευτικές περιόδους 

(εαρινή και φθινοπωρινή) αποτελεί το καταφύγιο για πάρα πολλά απειλούμενα με 

εξαφάνιση είδη πουλιών και αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό τους από και προς την 

Αφρική. Η περιοχή της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας αποτελεί το μοναδικό μέρος 

στην Ευρώπη που ζει και αναπαράγεται ο Αφρικάνικος Χαμαιλέοντας.  

Η λιμνοθάλασσα χωρίζεται από το Ιόνιο Πέλαγος με τις αμμοθίνες στην παραλία της 

Βοϊδοκοιλιάς και με το ακρωτήριο Κορυφάσιο, ενώ στα Νότια χωρίζεται από τον 

Κόλπο του Ναυαρίνου με μια στενή λωρίδα γης. Στα Ανατολικά, οι χαμηλοί λόφοι 

διακόπτονται από τις μικρές χαράδρες και από τα ρέματα που πλαισιώνουν τον 

Καταρράκτη Καλαμάρη. Στα Βόρεια εκτείνονται καλλιεργημένες εκτάσεις. Οι κύριοι 

γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής είναι ασβεστολιθικοί, ενώ το έδαφος του 

Υγροτόπου συνιστάται από αλλουβιακά ιζήματα. 

Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας (ή Οσμαναγά) είναι ο Νοτιότερος Υγρότοπος 

διεθνούς σημασίας στα Βαλκάνια. Η ενδιαφέρουσα πανίδα και χλωρίδα 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα ειδών μεταναστευτικών πουλιών και αρκετά 

ενδημικά φυτά κι ερπετά που σπάνια συναντώνται αλλού. Μόλις στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 ανακαλύφθηκε η οικολογική σημασία της Γιάλοβας. Κατά το 

παρελθόν, ο Υγρότοπος έχει υποφέρει από την προσπάθεια αποξήρανσής του στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950, μια διαδικασία που οδήγησε στην υποβάθμισή του. Το 

σχέδιο αυτό απέτυχε (λόγω των πλούσιων υπόγειων νερών), ωστόσο η αρχική 

επιφάνεια της λιμνοθάλασσας μειώθηκε κατά το 1/3. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

έργων οι εισροές γλυκού νερού εξετράπησαν προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο 

Υγρότοπος να στερηθεί το γλυκό νερό για περίπου 40 χρόνια. Αυτό σε συνδυασμό 

με την κατασκευή ενός μεγάλου καναλιού (δεκαετία 1980), το οποίο συνέδεε τον 

υγρότοπο με τον Κόλπο του Ναυαρίνου, αλλά κι ενός εσωτερικού δρόμου που 

χώρισε τον Υγρότοπο στα δύο (την κυρίως λιμνοθάλασσα από το έλος), οδήγησε σε 

αύξηση της αλατότητας του νερού. Ως αποτέλεσμα αυτών ήταν να μετατραπούν οι 

περισσότεροι βάλτοι γλυκού νερού σταδιακά σε αλμυρόβαλτους. Η μετατροπή αυτή 
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επέδρασε αρνητικά στην βιοποικιλότητα του Υγροτόπου. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

LIFE - Φύση(1997-2000) στόχευσε στην αποκατάσταση του Υγροτόπου 

επαναφέροντας το γλυκό νερό και δημιούργησε τις οικοτουριστικές υποδομές.  

Επίσης, η περιοχή προστατεύεται εκτός των άλλων ως αρχαιολογικός χώρος και έχει  

κηρυχθεί Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Ομορφιάς 

Σήμερα ο Υγρότοπος είναι ιδανικός τόπος για την επιστημονική Έρευνα, την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την απόλαυση της φύσης. Στη Λιμνοθάλασσα μέχρι 

τώρα έχουν καταγραφεί 16 είδη οικοτύπων, 271 είδη πουλιών, 34 είδη ερπετών 

(μεταξύ των οποίων και ο γνωστός Αφρικάνικος χαμαιλέων), 28 είδη θηλαστικών και 

16 είδη ψαριών. 

Χάρτης τόπων Κοινοτικής σημασίας (SCI) 

 

Χάρτης ζωνών ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα (SPA) 
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1.5.2.2.  ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

 (πρώην Καταφύγια Θηραμάτων), σύμφωνα με τον Ν. 177/75 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε από τον Ν 2637/98 : 

1. Αγ. Νικόλαος (περιοχής Πύλου - Καινούργιου Χωριού - Μεθώνης), 

(Αρ.Απόφασης 33305/1701/21-4-76). ΦΕΚ 696/25-5-76 Έκταση : 1.100 εκτάρια 

2. Όρους Λυκόδημου, Σουληναρίου, Κοκκίνου κ.λ.π. : Βρίσκεται και εκτός 

περιοχής μελέτης .(Αρ. Απόφασης 88313/4058/10-10-88). ΦΕΚ 771/26-10-88 , 

Έκταση : 1.400 εκτάρια 

3. Λίμνη Ντιβάρι – Βάλτος, (Δ.Κ. Πύλου & Τ.Κ. Ρωμανού) :  

(Αρ. Απόφασης 105/17-1-2000) ΦΕΚ 690/Β/96, Έκταση : 700 εκτάρια 

4. Αμυγδαλίτσα (Μανιακίου-Μεταμόρφωσης-Μεταξάδας) 

ΦΕΚ 674/7-8-91 , Έκταση : 1.000 εκτάρια 

1.5.2.3.  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

σύμφωνα με το Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98 : 

Νήσος Σαπιέντζα : Με την 235228/5821/1977 (ΦΕΚ 1041/20-10-77) διαταγή του 

Υπουργείου Γεωργίας ιδρύθηκε στο νησί Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, εμβαδού  

850 εκταρίων. 

Η Σαπίεντζα, είναι ένα ακατοίκητο νησάκι που  ξεχωρίζει για το σπάνιο φυσικό 

τοπίο. Ο πέτρινος φάρος, τα Μουφλόν που ζουν ελευθέρα (είδος αγριοπροβάτου),τα 

κρι κρι, οι φασιανοί η κοιλάδα της Γύρης (Σπαρτόλακκα) όπου υπάρχει απολιθωμένη 

γύρη, το δάσος με τις κουμαριές (24 εκτάρια έχουν χαρακτηριστεί από το 1986 

«διατηρητέο μνημείο της φύσης), αποτελούν  μοναδικά χαρακτηριστικά που 

συναντιούνται στο νησί.  

1.5.2.4.  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 σύμφωνα με τον Ν. 996/71 : 

Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα. Είναι έκταση 240 

στρεμμάτων με τυπική μεσογειακή δασική βλάστηση σκληρόφυλλων, αείφυλλων 

πλατύφυλλων με τη μορφή δένδρου ύψος 8-10μ. Τα είδη που καλύπτουν το νησί είναι 

κυρίως κουμαριά, σκίνος, φυλίκι, αγριελιά, πουρνάρι, αριά κ.λ.π (Αρ. Απόφασης 

105497/6459/11-8-86 ΦΕΚ 656/Β/86) 

1.5.2.5.  ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

(του Συμβουλίου της Ευρώπης)  
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Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων νήσου Σαπιέντζας» (Sapienza forest of 

evergreen broadleaves). Στη νήσο Σαπιέντζα, βρίσκεται μία από τις 16 περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί ως Βιογενετικό Απόθεμα στην Ελλάδα, εμβαδού 24 εκταρίων. 

1.5.2.6.  ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ (Τ.Ι.Φ.Κ.) 

Μεθώνη 

Η περιοχή της Μεθώνης χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί 

αποτελεί αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια ιστορία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

Τ.Ι.Φ.Κ. με κωδικό ΑΤ 1011083.   

Το ενετικό κάστρο των μέσων του 14
ου

 αι. καταλαμβάνει τη χερσόνησο και εισχωρεί 

στη θάλασσα και αναπτύσσεται κατά μήκος αυτής. Μέσα στη θάλασσα ορθώνεται το 

Μπούρτζι (οχυρωμένο νησάκι, περίπου 1500). Η μεσαιωνική πόλη ήταν μέσα στο 

κάστρο αναπτυσσόμενη κατά μήκος του άξονα βορρά – νότου. Σήμερα η πόλη μέσα 

στο κάστρο είναι ερειπωμένη σχεδόν τελείως. Ο νεώτερος οικισμός (σημερινή πόλη) 

είναι επίπεδη και αναπτύσσεται κατά μήκος δύο βασικών αξόνων στην προέκταση 

του άξονα του κάστρου προς τη στεριά (προς βορρά). Οι κεντρικοί αυτοί φαρδύς 

δρόμοι ενώνονται με κάθετα δρομάκια μεταξύ τους, σχηματίζοντας ορθογώνιο 

πολεοδομικό σύστημα και συγκεντρώνουν κατά μήκος τους το εμπορικό κέντρο, 

όπου παρατηρείται και η πυκνότερη δόμηση με συνεχές σύστημα. Δεν υπάρχουν 

μεγάλοι δημόσιοι ελεύθεροι χώροι συγκέντρωσης. Κατά μήκος των δύο βασικών 

αξόνων είναι χτισμένα τα μεγαλύτερα, αστικά σπίτια, ενώ στην περιφέρεια τους 

βρίσκονται και τα μικρότερα λαϊκά. 

Κορώνη 

Η Κορώνη, το 1979, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος και ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΓΛΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/15532/647/11-4-79, ΦΕΚ 527/Β/31-5-79). 

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο Τ.Ι.Φ.Κ. με κωδικό ΑΤ1010013  

Είναι κτισμένη επί μικρού βραχώδους ακρωτηρίου. Αναπτύχθηκε κατά δύο 

κατευθύνσεις: 1) από το λιμάνι προς το ύψωμα με το κάστρο και 2) κατά μήκος τριών 

κυρίων παραλλήλων δρόμων. Τον πυρήνα του οικισμού (εμπορικό κέντρο, 

ψυχαγωγία, τουρισμός) αποτελεί η πλατεία με την εκκλησία και η παραλία. Το 

πολεοδομικό σύστημα επιβάλλεται από τις τοπογραφικές καμπύλες και αποτελείται 

από τρία στοιχεία, πλατεία, βασικούς δρόμους και κάθετα σοκάκια με κλίση ή σκάλες 

που ενώνουν τους ανισοϋψείς άξονες μεταξύ τους. Δημόσια κτίρια, αρχοντικά και 
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αστικά σπίτια είναι χτισμένα κατά μήκος της παραλίας, ενώ προς το ύψωμα είναι 

χτισμένα τα λαϊκά, μικρότερα σπίτια. Εκτός από το δημόσιο χώρο συγκέντρωσης, την 

πλατεία, έχουμε εσωστρέφεια στη δόμηση των σπιτιών κτισμένα σχεδόν κολλητά, με 

κλειστές ψηλές όψεις στο δρόμο, χωρίς υπαίθριους χώρους μπροστά. Τόπος 

ιστορικός και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, γιατί η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την 

παραδοσιακή μορφολογία των σπιτιών της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και 

εντάσσεται απόλυτα στο άμεσο περιβάλλον του φρουρίου, η δε μορφή του οικισμού, 

που εμφανίζεται αρχικά κατά τη μεσαιωνική περίοδο, έχει μέχρι σήμερα διατηρηθεί. 

Οι πιο παλιές κατασκευές σπιτιών (εκτός του κάστρου) δεν έγιναν πριν το 18ο αι., 

όπως αποδεικνύεται από τα ιστορικά στοιχεία με τις συνεχείς καταστροφές της 

πόλης. Διασώθηκε όμως το ιδιαίτερο ύφος του οικισμού του Μεσαίωνα, λόγω της 

μακρόχρονης κατοχής και επίδρασης από την Βενετία και της οικονομικής παρακμής 

του 18ου και 19ου αι., με συνέπεια τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας την 

εποχή εκείνη. 

 

Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί αποτελεί 

αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια ιστορία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο Τ.Ι.Φ.Κ. 

με κωδικό ΑΤ 1011008.   

Πρόκειται για τον όρμο του Ναυαρίνου και τη γύρω περιοχή που περιλαμβάνει την 

πόλη της Πύλου (παραδοσιακός οικισμός), το λόφο και το κάστρο του Νιόκαστρου, 

τη νήσο Σφακτηρία, τις νησίδες Πύλος και Χελωνήσι, την παράλια ζώνη μεταξύ 

Πύλου και Γιάλοβας, το βάλτο της Γιάλοβας, το Διβάρι, το Λόφο και το κάστρο 

Παλιόκαστρο (παλιό Ναυαρίνο), τον όρμο της Βοϊδοκοιλιάς, το λόφο του Πρ. Ηλία 

και το ύψωμα Κούκουρας. Όλα αυτά αποτελούν αδιάσπαστη ιστορική, οικολογική 

και αισθητική ενότητα. Στην περιοχή εντάσσονται πέντε παλαιά ΤΙΦΚ (ύψωμα 

Κούκουρας, Αρχ. Χώρος Διβαρίου, βραχώδης όγκος βόρειας Σφακτηρίας, κόλπος 

Βοϊδοκοιλιάς, τμήμα τείχους Βέργας). Η Πύλος είναι κτισμένη στην ακτή του Όρμου 

του Ναυαρίνου ο οποίος κλείνεται μπροστά με επίμηκες νησί, τη Σφακτηρία, και με 

τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να αποτελεί ευρύ και ασφαλές λιμάνι. Η Πύλος απλώνεται 

αμφιθεατρικά σε δύο χαμηλούς λόφους. 
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Μανιάκι - Ταμπούρια Παπαφλέσσα 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί αποτελεί 

αξιόλογο τοπίο με πλούσια ιστορία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο Τ.Ι.Φ.Κ. με 

κωδικό AT 1011009.   

Πρόκειται για μία άγρια, βραχώδη ράχη, στα βόρεια του χωριού Μανιάκι Μεσσηνίας, 

όπου δόθηκε η γνωστή μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και όπου σκοτώθηκε ο 

Παπαφλέσσας. Τα υψώματα σκεπάζονται από πουρνάρια και άλλη θαμνώδη 

βλάστηση. Ένας δρόμος ανεβαίνει κοντά στην ψηλότερη κορυφή, όπου υπάρχει το 

μνημείο των πεσόντων και ένα εκκλησάκι. Από την κορυφή προσφέρεται θέα προς τα 

όρη της Κυπαρισσίας και το Αιγάλεω όρος. 

1.5.3.  ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

O καταρράκτης Καλαμάρη κοντά στη Σχινόλακα. Μόλις λίγα χιλιόμετρα από την 

Πύλο ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει το μονοπάτι που οδηγεί σε ένα 

εντυπωσιακό καταρράκτη που το ύψος του ξεπερνά τα 60 μέτρα.  Η διαδρομή που 

οδηγεί στον καταρράκτη προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία μέσα στη φύση 

καταλήγοντας σε μια καταπράσινη λίμνη. 

Φαράγγι Βαϊνίτσι Κατσουλόλιμνα. Το φαράγγι έχει μήκος 2 χμ. και βρίσκεται στη 

περιοχή Βλαχόπουλου, απέχει 3χμ από το χωριό και 10 χμ από το κέντρο του Δήμου 

Πύλου Νέστορος. Φαράγγι πλούσιο σε βλάστηση από δέντρα πολλών ειδών όπως 

πλατάνια, αργιές, μουρτζιές. Επίσης συναντάμε πηγές, λίμνες, καταρράκτες και 

σπήλαια όπου έζησαν άνθρωποι τα δύσκολα χρόνια. Στη συνέχεια μετά από πολλές 

λίμνες, καταρράκτες, και πήγες υπάρχει μεγάλη λίμνη με το μεγάλο πια καταρράκτη 

που τα άφθονα νερά του έρχονται από την Κατσουλόλιμνα πέφτουν στο σκαφίδι όπου 

έκαναν το μπάνιο τους οι Βλαχοπουλαίοι διότι η θάλασσα για αυτούς ήταν άπιαστο 

όνειρο παλαιά εποχή. 

Το όρος Μαγκλαβάς. Ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά τοπία της 

περιοχής. Ο λόφος του Μαγλαβά και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής είναι σπάνιας 

ομορφιάς και ιδανικά για περιηγήσεις και ανακάλυψη της πλούσιας πανίδας και 

χλωρίδας. Το εκκλησάκι της Παναγίτσας στην κορυφή του βουνού Μαγκλαβάς,  

γιορτάζει την Πεντηκοστή, όπου γίνεται και το πανηγύρι του χωριού. 

Κεφαλόβρυσο Χώρας το οποίο βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από τον 

οικισμό στην είσοδο από την Καλαμάτα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
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Παραλίες 

Το μήκος της ακτογραμμής του Δήμου Πύλου-Νέστορος είναι το μεγαλύτερο της 

Μεσσηνίας περίπου 50 χμ, και για το λόγο αυτό στο νέο Δήμο υπάρχουν πολλές 

παραλίες οι οποίες στην μεγάλη πλειοψηφία είναι επισκέψιμες και πόλος έλξης των 

τουριστών κατά τους θερινούς μήνες. Πλήθος παραλιών στην πλειοψηφία τους 

αμμώδης, εκτενής και παρθένες. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πλήθος 

από οργανωμένες παραλίες αλλά και  παρθένες, ανεκμετάλλευτες. 

Η Πασίγνωστη βοιδοκοιλιά, δίπλα στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και με θέα το 

κάστρο της Πύλου, χαρακτηρίζεται από σπάνια ομορφιά παραμένει παρθένα και 

ανεκμετάλλευτη. Πόλος έλξης τουριστών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

Διαθέτει επίσης  μια εξαιρετική πεζοπορική διαδρομή που φτάνει στη σπηλιά του 

Νέστορα.  

Η παραλία Χρυσή Άμμος είναι στρωμένη με ψιλή άμμο, και προσφέρει την απόλυτη 

θέα στον Κόλπο του Ναυαρίνου και τη νήσο Σφακτηρία. Αποτελεί προστατευμένη 

περιοχή, και αποτελεί όαση ησυχίας. Λίγο πριν την παραλία υπάρχουν camping 

Περνώντας το χωριό Ρωμανός υπάρχει η παραλία του χωριού, με ψιλή άμμο και 

διάφορα μέρη για σκιά. Η παραλία είναι οργανωμένη. 

Το Πετροχώρι είναι το όμορφο παραδοσιακό χωριό που αποτελεί το πέρασμα για 

την παραλία της Βοιδοκοιλιάς αλλά και την παραλία του Πετροχωρίου με τους 

χαρακτηριστικούς αμμόλοφους 

Η παραλία Ζάγκα είναι από τις κορυφαίες επιλογές για αυτούς που θέλουν μεγάλη 

παραλία με αμμουδιά. Η παραλία, στρωμένη με ψιλή άμμο, ξεκινάει λίγο μετά το 

κάστρο της Κορώνης, και εκτείνεται για εκατοντάδες μέτρα, με ομπρέλες, 

ξαπλώστρες, αναψυκτήρια και ταβέρνες, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος για παρκάρισμα 

του αυτοκινήτου στο δρόμο που βρίσκεται από πάνω. 

Η παραλία Μεμί: Φεύγοντας από Κορώνη προς Μεθώνη από τον παραλιακό δρόμο, 

υπάρχει η παραλία Μεμί. Η παραλία είναι στρωμένη με χρυσή άμμο, και έχει γήπεδα 

beach volley, ποδοσφαίρου, ντους, αποδυτήρια, χώρο για parking. 

Η μαγευτική Φοινικούντα Μεσσηνίας με τις εκπληκτικές παραλίες είναι ένα από τα 

πιο όμορφα θέρετρα της Νότιας Πελοποννήσου. Παλιό ορμητήριο πειρατών και 

σημερινό καταφύγιο ανάπαυσης και διακοπών θα κερδίσει μια θέση στην καρδιά σας.  

Παραλίες Ανεμόμυλος - Θίνες - Μακρυνάμμος – Μαυροβούνι: Δίπλα από τη 

Φοινικούντα, υπάρχει μία τεράστια σε μήκος παραλία, η οποία είναι και αυτή που έχει 

κάνει την Φοινικούντα τόσο δημοφιλή στους επισκέπτες. Με ψιλή άμμο και τιρκουάζ 
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νερά, η παραλία προσφέρει στους επισκέπτες τα πάντα, αφού πάνω στο δρόμο που 

την ακουμπάει υπάρχουν σχολές για θαλάσσια αθλήματα, camping, ταβέρνες και 

καφετέριες, ενώ η παραλία είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και στις πολυσύχναστες 

μέρες του καλοκαιριού υπάρχει αρκετός χώρος. 

Πολλές άλλες που ενδεικτικά αναφέρονται: Ντιβάρι, Γιάλοβα, Μεθώνης, Λάμπες –

Φοίνικες, ΛΟΥΤΣΑ, Καντούνι, Μαράθι, Τσαπί, Κάβο Γάλλος, Καλαμάκι, Αμμούδι, 

Τσούγκα, Αγ. Νικόλαος, Κρυονέρι, Αρτάκι, Γαργαρού, Αγ. Τριάδα, Περούλια, 

Λαχάνου, Καραμπέτσου, Κολονίδες, Χωμάτι. 

1.5.4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και 

πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι: 

Πυρκαγιές. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου πυροπροστασίας για την περιοχή. 

Χρήση αγροτοχημικών/εντομοκτόνων. Τα φυτοφάρμακα που έχουν μεγάλη 

υπολειμματική διάρκεια και αυξημένη τοξικότητα αποτελούν σημαντική απειλή για 

τη χλωρίδα και την πανίδα της χερσαίας περιοχής αλλά και των υδάτινων 

οικοσυστημάτων. Ο εμπλουτισμός των υδάτων με οργανικό φορτίο και θρεπτικά 

συστατικά προκαλεί αύξηση της φυτικής βιομάζας και μείωση της διαύγειας και του 

οξυγόνου των νερών. 

Επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων. Σήμερα η 

τάση αυτή για επέκταση των καλλιεργειών φαίνεται να έχει μειωθεί, αν και 

σποραδικά παρατηρούνται τάσεις εγκατάστασης μικρών ελαιοκτημάτων σε περιοχές 

που καλύπτονται από μακία θαμνώδη βλάστηση. Αντιστρόφως κατά θέσεις 

εμφανίζεται εγκατάσταση θαμνώδους βλάστησης στον υπόροφο παλαιών 

ελαιοκτημάτων τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και δε συντηρούνται. Κατά συνέπεια, ο 

κίνδυνος αυτός δεν θεωρείται σημαντικός για την περιοχή. 

Θήρα. Η θήρα αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης των πληθυσμών της πανίδας και 

ειδικά της ορνιθοπανίδας της περιοχής και εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα 

επιτρεπόμενα θηράματα, όσο και τα υπόλοιπα είδη της πανίδας, κάποια από τα οποία 

είναι σπάνια και προστατευόμενα και για το λόγο αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να υπάρχει ρύθμιση και έλεγχος της δραστηριότητας αυτής, ώστε να ασκείται στα 
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νόμιμα πλαίσια με όρους που θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της περιοχής. 

Αλληλεπίδραση αλιείας και απειλούμενων θαλάσσιων οργανισμών. Σχετικά με 

τους απειλούμενους θαλάσσιους οργανισμούς που απαντώνται στην περιοχή (δελφίνι, 

θαλάσσια χελώνα, μεσογειακή φώκια) δε διαπιστώθηκε πρόβλημα από την εμπλοκή 

θαλάσσιων ζώων στα αλιευτικά εργαλεία, όπως σε άλλα μέρη της χώρας. Η ανάπτυξη 

της αλιευτικής δραστηριότητας θα πρέπει να ρυθμιστεί από σχέδιο αλιευτικής 

διαχείρισης ώστε να μη τεθούν σε κίνδυνο οι μικροί πληθυσμοί των 

προστατευόμενων ειδών της περιοχής στο άμεσο μέλλον. 

Διάβρωση παραλίων. Σε ορισμένες θέσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

διάβρωση της ακτογραμμής με αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους της αμμουδιάς. 

Το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση των θινών και τον 

περιορισμό του ζωτικού χώρου της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. 

Έργα οδοποιίας. Η επάρκεια του ασφαλτοστρωμένου δικτύου κρίνεται 

ικανοποιητική και δεν κρίνονται αναγκαίες νέες διανοίξεις, παρά μόνο βελτίωση, 

ώστε να είναι εύκολη η κυκλοφορία των οχημάτων και ομαλή η μετακίνηση των 

κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Το υπάρχον αγροτικό και δασικό οδικό 

δίκτυο καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος τους τις ανάγκες διάνοιξης δρόμων για την 

εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Σημαντικό πρόβλημα στην 

περιοχή μελέτης καταγράφεται από την παράνομη διάνοιξη αγροτικών δρόμων για 

την εξυπηρέτηση των καλλιεργητών ή για την πρόσβαση σε κτίσματα, χωρίς να έχει 

προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

διάσπαση και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. 

Αποκατάσταση πρανών από έργα οδοποιίας: Κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου 

έχουν πραγματοποιηθεί κατά θέσεις έργα οδοποιίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

πρανών τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί, γεγονός που οδηγεί στις εξής επιπτώσεις: 

- Αύξηση της διάβρωσης 

- Αρνητικές επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου 

Ρύπανση από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων: Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι τελικοί αποδέκτες των αποβλήτων τους είναι το 

έδαφος (επιφανειακά ή υπόγεια), οι χείμαρροι και η θάλασσα. Η ανεξέλεγκτη 

διάθεση των υγρών αποβλήτων προκαλεί ρύπανση και οδηγεί: 

- Σε εκδήλωση έντονων φυτοτοξικών φαινομένων στην υφιστάμενη χλωρίδα 
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- Στην ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, των επιφανειακών 

υδάτων, των ακτών και της θάλασσας 

- Όχληση των κατοίκων της περιοχής από τις δυσάρεστες οσμές που αναδίδουν οι 

υπαίθριες ανοικτές δεξαμενές αποθήκευσης υγρών αποβλήτων 

- Ύπαρξη εντόμων που συγκεντρώνονται γύρω από τις δεξαμενές 

Δεδομένης της διάρκειας λειτουργίας των ελαιοτριβείων (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 

η λειτουργία τους δεν επηρεάζει την τουριστική δραστηριότητα. Επιβάλλεται όμως ο 

καθορισμός της μέγιστης ανεκτής ανά μονάδα χρόνου ποσότητος ελαιουργικού 

αποβλήτου, η οποία καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. 

Ρύπανση από τα αστικά υγρά απόβλητα. Για την αποφυγή και επίλυση του 

προβλήματος αυτού, θα πρέπει να προβλεφθεί ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση 

Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού των αστικών λυμάτων που θα καλύπτει το σύνολο 

των αναγκών της περιοχής μελέτης. 

Προβλήματα από οικοδομικές δραστηριότητες - οικισμοί. Η διάχυση της 

οικοδομικής δραστηριότητας, ειδικά στην παραλιακή ζώνη αποτελεί, εν δυνάμει, 

σημαντικό κίνδυνο για την υποβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος που συνδέεται με την ανάγκη διάνοιξης δρόμων εξυπηρέτησης ή την 

επιβάρυνση του αγροτικού δικτύου, την ανεξέλεγκτη διάθεση των οικιακών 

αποβλήτων, την εγκατάλειψη των αγροτικών δραστηριοτήτων και τη συνολική 

αισθητική υποβάθμιση του τοπίου. Στους μικρότερους ημιορεινούς οικισμούς της 

περιοχής παρατηρείται εγκατάλειψη κάποιων κτιρίων, κυρίως λόγω της 

μετανάστευσης του πληθυσμού, εγκατάλειψη πολλών κοινόχρηστων χώρων κλπ. Τα 

προβλήματα αυτά επιβάλλουν συνολική και συστηματική πολεοδομική προσέγγιση 

των οικισμών. 

Απειλές από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ορνιθοπανίδα. Απειλές για την 

ορνιθοπανίδα αποτελούν οι μαζικές διανοίξεις αγροτικών δρόμων, η επέκταση 

καλλιεργειών σε βάρος φυσικών οικοσυστημάτων, η οικιστική ανάπτυξη, οι 

πυρκαγιές και η απώλεια υγροτοπικών επιφανειών. Σε όλα αυτά θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βάση μια και τμήμα της περιοχής έχει χαρακτηριστεί ως «Σημαντική 

Περιοχή για τα πουλιά» 
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1.5.5. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 

Από άποψη υδρολογίας η περιοχή σύμφωνα με το διαχωρισμό της διεύθυνσης 

Υδατικού δυναμικού και φυσικών πόρων του υπουργείου ανάπτυξης ανήκει στο 

υδατικό διαμέρισμα της ΝΔ Πελοποννήσου με κωδικό 01, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα που ακολουθεί (Τα Υδατικά Διαμερίσματα και οι Περιφέρειες της Χώρας).  

 

 

Τα Υδατικά Διαμερίσματα και οι Περιφέρειες της Χώρας 
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1.5.6. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

1.5.6.1. ΓΕΝΙΚΑ  

Η  Π. Ε. Μεσσηνίας συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας.  

Αυτό αιτιολογείται από την γειτνίαση της περιοχής με την Ελληνική τάφρο που 

αντιστοιχεί στην ζώνη βύθισης της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική. 

Σ’ ολόκληρη την έκταση της, καθώς και στον περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο, 

παρατηρούνται σημαντικές νεοτεκτονικές ζώνες.  Τα ενεργά ρήγματα των ζωνών 

αυτών έχουν προκαλέσει ένα πλήθος σεισμών, μαρτυρίες για τους οποίους έχουμε από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

 Ο νέος αντισεισμικός κανονισμός (ΕΑΚ, 2004) κατατάσσει την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ της Ελλάδας με δυσμενέστερη την 

IΙΙ.  

Η τιμή της αναμενόμενης σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους (α) είναι α = 0,24, με g 

= 2,35 m/sec, ενώ ο συντελεστής οριζόντιας επιτάχυνσης για έλεγχο ευστάθειας 

πρανών είναι ah = 0,5a = 0,12.  

 

1.5.6.2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση του χάρτη σεισμικής 

επικινδυνότητας του Ελλαδικού χώρου, καθώς και από επιμέρους γεωφυσικές μελέτες 

που έχουν γίνει στην Πελοπόννησο, δείχνουν ότι στην περιοχή αναμένονται δυνητικά 

για τα επόμενα χρόνια μεγάλες πιθανές τιμές οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους STAVRAΚAKIS et al (1987) στην περιοχή 

αναμένονται:  

Για τα επόμενα 25 χρόνια μέγιστες πιθανές οριζόντιες σεισμικές επιταχύνσεις  από 75 

– 100 cm/sec2.  (σχήμα 1). 

 Για τα επόμενα 50 χρόνια μέγιστες πιθανές οριζόντιες σεισμικές επιταχύνσεις από 

300 – 325 cm/sec2. (σχήμα 2) 
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       1.                 2.   
Σχήμα. Χάρτες με πιθανές τιμές μέγιστης οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης (cm/sec

2
) για τα επόμενα 

25 και 50 χρόνια σύμφωνα με Stavrakakis et al. 1987. 

 

Για τα επόμενα 75 χρόνια μέγιστες πιθανές οριζόντιες σεισμικές επιταχύνσεις από 200 

- 225 cm/sec2. (σχήμα 3) 

Για τα επόμενα 100 χρόνια μέγιστες πιθανές οριζόντιες σεισμικές επιταχύνσεις γύρω 

στα 250 cm/sec2.  (σχήμα 4) 

 

         3.         4.   
Σχήμα.  Χάρτες με πιθανές τιμές μέγιστης οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης (cm/sec

2
) για τα επόμενα 

75 και 100 χρόνια σύμφωνα με Stavrakakis et al. 1987. 
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1.5.6.3. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση (ΦΕΚ Β΄ 1154 /12-8-2003) ο Ελληνικός 

χώρος υποδιαιρείται πλέον σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα 

όρια των οποίων καθορίζονται στον Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος 

που ακολουθεί. 

 
Σχήμα. Οι τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας στις οποίες χωρίσθηκε ο 

Ελληνικός χώρος ,όπως δίνεται στον αναθεωρημένο ΕΑΚ 2004. 

 

Όπως φαίνεται σε αυτόν τον γενικευμένο χάρτη, η περιοχή μελέτης έχει ταξινομηθεί 

στη ζώνη II. Σε κάθε Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής 

επιτάχυνσης εδάφους α, σύμφωνα με τον πιο κάτω Πίνακα. 

 

                 Πίνακας. Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. 

 

Οι τιμές αυτού του πίνακα εκτιμάται, σύμφωνα προς τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν υπέρβαση κατά 10% στα 50 χρόνια. 

 

 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ 

α 0,16 0,24 0,36 
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1.5.7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης το κλίμα χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό, με θερμά 

καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.  Σύμφωνα με την περιγραφή του Ινστιτούτου 

Δασικών Ερευνών (Μαυρομάτης), η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του 

έντονου μέσο-μεσογειακού βιοκλίματος με 75x100 όπου x είναι ο αριθμός των 

βιολογικά ξηρών ημερών.  Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή ανήκει στον ύφυγρο 

βιοκλιματικό όροφο και τον υποόροφο με θερμό χειμώνα, όπου m > 7 
0
C.   

Μέσα στις κυριότερες παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις 

γεωλογικές συνθήκες μιας περιοχής και ειδικότερα την ευστάθεια των σχηματισμών 

της, περιλαμβάνονται και οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες (θερμοκρασία αέρος, 

ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, υγρασία αέρος, κ.λ.π.). 

Επομένως, για την εκτίμηση του ύψους των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων έγινε 

επεξεργασία των δεδομένων των μετεωρολογικών σταθμών της περιοχής. 

 

Διάγραμμα: Ετήσιες βροχοπτώσεις υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (Υδρολογική 

Τράπεζα Πληροφοριών ΕΜΠ). 

Άνεμοι 

Η περιοχή μελέτης εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης είναι εκτεθειμένη σε άνεμους 

των βορείων διευθύνσεων  με συχνότητα 25%.  Αυτό φαίνεται και στο ιστόγραμμα 

ανέμων που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα : Ιστόγραμμα ανέμων. 

Η ποσοστιαία κατανομή των ανέμων διαφόρων εντάσεων στο σύνολο των 

εμφανιζόμενων ανέμων στην περιοχή φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ένταση Ανέμου (Beaufort) 0 1 2 3 4 5 

% 33,14 5,615 25,063 22,003 11,073 2,238 

Ένταση Ανέμου (Beaufort) 6 7 8 9 10 11 

% 0,637 0,143 0,088 0,033 0,011 0,000 

Πίνακας: Ένταση ανέμων. 

Τέλος, η ποσοστιαία συμμετοχή των ανέμων διαφόρων διευθύνσεων στο σύνολο των εμφανιζόμενων 

ανέμων στην περιοχή φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Διεύθ. Ανέμου Β ΒΑ Α ΝΑ Ν 

% 25,173 5,932 0,834 3,334 19,471 

Διεύθ. Ανέμου ΝΔ Δ ΒΔ Νηνεμία  

% 4,693 1,426 6,041 33,14  

Πίνακας: Διεύθυνση ανέμων  (μετρήσεις 1954 – 1992). 

Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα 

Επειδή οι βροχοπτώσεις αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες που 

υπεισέρχονται στο πρόβλημα των κατολισθήσεων και της ευστάθειας των πρανών 

γενικότερα, επιχειρείται μια λεπτομερής ανάλυση όλων των στοιχείων που 

συγκεντρώθηκαν για τους σταθμούς της Μεσσηνίας. Το ύψος του χιονιού έχει 

μετατραπεί σε ισοδύναμο νερό.  Στην μελέτη αυτή ο όρος βροχόπτωση αντιστοιχεί 

στο σύνολο των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι).    

Ο Καραπιπέρης (1974) αναφέρει ότι το ετήσιο ύψος βροχής είναι αρκετά υψηλό στο 

Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας (800 - 2.400 mm), αυξάνει δε 

συνεχώς όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό, παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές 

(μεγαλύτερες των 2.000 - 2.400 mm) στις ορεινές περιοχές, ενώ ανατολικότερα, 

ελαττώνεται απότομα μέχρι τις πεδινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας. Στο σχήμα 

φαίνονται οι ετήσιες βροχοπτώσεις του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής 

Πελοποννήσου, όπως έχουν δοθεί από την Υδρολογική Τράπεζα Πληροφοριών του 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ποσοστό Νηνεμίας 33,14%
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Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η περιοχή που ερευνήθηκε δέχεται μεγάλο ύψος 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, που κατανέμεται άνισα στις διάφορες εποχές. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία σχετικά με Μέση Μηνιαία 

κατακρήμνιση στη Δυτική Πελοπόννησο.   

 

Χάρτης : Ετήσιες βροχοπτώσεις υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (Υδρολογική 

Τράπεζα Πληροφοριών ΕΜΠ). 

 

Διάγραμμα: Μέση Μηνιαία κατακρήμνιση Δυτικής Πελοποννήσου 

(Υδρολογική Τράπεζα Πληροφοριών ΕΜΠ). 
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Από τα στοιχεία παρατηρείται ότι στη διάρκεια καταγραφής των βροχομετρικών 

παρατηρήσεων του σταθμού Μεθώνης από το 1954 έως το 2000, το μέγιστο μηνιαίο 

ύψος βροχής καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 1963 και είναι ίσο με 522,4 mm.  

 Τα μέσα μηνιαία ύψη βροχής υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 89,4 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 117,1 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 138,1 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 112,4 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 80,8 

ΜΑΡΤΙΟΣ 67,5 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 33,6 

ΜΑΙΟΣ 16,6 

ΙΟΥΝΙΟΣ 5,1 

ΙΟΥΛΙΟΣ 0,5 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4,1 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 33,4 

Πίνακας: Μέσα μηνιαία ύψη βροχής Μ. Σ. Μεθώνης (1950-1998) 

Το διάγραμμα που ακολουθεί, αποτελεί το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την περιοχή μελέτης εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα που έχουν και 

επιπτώσεις στην αποσάθρωση των γεωλογικών σχηματισμών, που δομούν την 

ευρύτερη περιοχή. 

α)Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στην ευρύτερη 

περιοχή είναι σε μέτρια επίπεδα.  

β) Οι μήνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τιμή βροχόπτωσης είναι οι Νοέμβριος 

και ο Δεκέμβριος. Αντίστοιχα, η μικρότερη τιμή παρουσιάζεται τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο. 
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γ)Το μεγαλύτερο ποσοστό των βροχοπτώσεων σε ετήσια βάση παρατηρείται το 

διάστημα Οκτωβρίου – Απριλίου.  

δ)Η πορεία των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στη διάρκεια του έτους είναι 

ακριβώς αντίθετη από αυτήν της θερμοκρασίας.  Έτσι, οι σχηματισμοί έχοντας 

υποστεί έντονη συστολή κατά τους θερινούς μήνες δέχονται κατά το χειμώνα μεγάλο 

όγκο ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, που είτε παροχετεύεται είτε διακινείται με 

υστέρηση. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων  

απορρέει  επιφανειακά, εισέρχεται στο υδρογραφικό δίκτυο και μέσω αυτού 

οδηγείται στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο θαλάσσιος χώρος.   

Οι μεγάλες χειμαρρικές παροχές κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων 

επιβεβαιώνονται από την παρουσία στις κοίτες των υδατορεμάτων ογκόλιθων, 

μεγάλου μεγέθους κροκάλων και λατυπών. 
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1.6. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

Η Πύλος είναι μια γραφική κωμόπολη στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου 

και αποτελεί την πρωτεύουσα του Καλλικρατικού Δήμου Πύλου Νέστορος. Είναι 

χτισμένη στον φυσικό κόλπο του Ναυαρίνου, που ορίζεται από την νήσο 

Σφακτηρία. Κτίστηκε το 1828 από το εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Maison 

και έχει διατηρήσει την αρχική της μορφή χωρίς σημαντικές αλλαγές . Είναι 

χτισμένη αμφιθεατρικά σε δύο λόφους και αρχιτεκτονικά έχει νησιώτικο 

χαρακτήρα, με διώροφα σπίτια με καμάρες.  Βρίσκεται σε απόσταση 52 

χιλιομέτρων από την Καλαμάτα, την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Μπορεί να 

προσεγγιστεί οδικώς από την Πάτρα (216 χμ) μέσω της διαδρομής Πάτρας-

Πύργου-Κυπαρισσίας η οποία είναι ως επί το πλείστον παραθαλάσσια, ενώ από την 

Αθήνα (305 χμ.) προτιμάται η διαδρομή μέσω Κορίνθου-Αρτεμισίου-Τριπόλεως-

Μεγαλόπολης- Καλαμάτας. 

Η ρυμοτομία της Πύλου βασίζεται σε σχέδια των αξιωματικών του Γάλλου 

στρατηγού Μαιζόνος, του 1828. Χαρακτηριστικό στοιχείο της πόλης, η 

αμφιθεατρική της δόμηση που προσφέρει εξαιρετική θέα του οικισμού και της 

νήσου Σφακτηρίας αλλά και ολόκληρου του όρμου Ναυαρίνου. Καθώς ο 

επισκέπτης κατεβαίνει προς το λιμάνι, συναντά την παραθαλάσσια πλατεία των 

Τριών Ναυάρχων, στο κέντρο της πόλης, με τα εντυπωσιακά, αιωνόβιά της 

πλατάνια. 

Η Πύλος βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική θέση ενώ το φυσικό λιμάνι της είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα και ασφαλέστερα του κόσμου, με μήκος 4.800 μ και πλάτος 

3.600μ. Το βάθος της θάλασσας φτάνει τα 50μ. Στα δυτικά, μπροστά από το λιμάνι 

υπάρχει η νήσος Σφακτηρία. Στα νότια του νησιού βρίσκεται η νησίδα Πύλος ή 

Τσιχλι-μπαμπά ή Φανάρι. Εκεί, το 1890 η Γαλλική Δημοκρατία έφτιαξε μνημείο 

για τους Γάλλους πεσόντες της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Ανάμεσα στο Τσιχλί-

μπαμπά και τη Σφακτηρία βρίσκονται οι Κουτσούνες, δύο μυτεροί βράχοι. Στη 

νότια πλευρά της Σφακτηρίας φτιάχτηκε το 1959 ένα μνημείο για τους Έλληνες 

πεσόντες της μάχης της Σφακτηρίας που πάνω του έχει τα ονόματα των Τσαμαδού, 

Σαχίνη και Αναγνωσταρά. Βορειότερα βρίσκεται ο τάφος του Παύλου Βοναπάρτη, 

ανιψιού του Ναπολέοντα, ο οποίος σκοτώθηκε το 1827 από εκπυρσοκρότηση του 

όπλου του πάνω στη φρεγάτα Ελλάς. Βορειότερα, πάνω, στην ακτή, βρίσκεται το 
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μνημείο του φιλέλληνα κόμη Σανταρόζα, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη της 

Σφακτηρίας στις 26/4/1825. Το μνημείο φτιάχτηκε το 1926 από το Ιταλικό κράτος. 

Πιο βόρεια βρίσκεται το μνημείο των Ρώσων πεσόντων στη Ναυμαχία του 

Ναυαρίνου το οποίο κατασκευάστηκε το 1872 από τη Βασίλισσα Όλγα και 

ολοκληρώθηκε το 1960. Δίπλα του βρίσκεται το ρωσικού ρυθμού εκκλησάκι του 

Αγ. Νικόλαου, δωρεά των ομογενών από την πόλη Πετροζάβοντσε. Στο βόρειο 

τμήμα της η Σφακτηρία έχει το στενό της Συκιάς, μια θαλάσσια λωρίδα μέγιστου 

πλάτους 150 μ. Μέσα στο λιμάνι υπάρχει η νησίδα Χελωνάκι. Πάνω της βρίσκεται 

το μνημείο των πεσόντων Άγγλων κατά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, το οποίο 

φτιάχτηκε από το Ελληνικό κράτος. 

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Η Μεθώνη είναι περιοχή ιδιαιτέρα προικισμένη με φυσικές καλλονές και 

πολιτισμικούς πόρους. Το κέντρο της Μεθώνης αναπτύσσεται κατά μήκος δύο 

παράλληλων αξόνων με κατεύθυνση από βορρά προς νότο.  

Τα επιμήκη οικοδομικά τετράγωνα που σχηματίζονται, διακόπτονται από μικρά 

δρομάκια και πλατείες που συνδέουν τις μεγάλες πλευρές μεταξύ τους. 

Χαρακτηριστικά του οικισμού είναι  τα συμπαγή μέτωπα όψεων, με τα επιμήκη 

ορθογωνικά ανοίγματα, τα τοξωτά υπέρθυρα και τους μικρούς εξώστες με τα 

περίτεχνα μεταλλικά φουρούσια και κιγκλιδώματα. Η διάταξη των οικιών στα άκρα 

του οικισμού είναι πιο ελεύθερη  οι δε όψεις έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα κτίρια 

είναι κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία επιχρισμένη, είναι συνήθως διώροφα 

και στεγάζονται με κεραμοσκεπές δίρριχτες ή τετράριχτες στέγες. Χάρη στον σπάνιο 

συνδυασμό φυσικού τοπίου, χτισμένου χώρου οικισμός και κάστρου, η Μεθώνη 

συγκεντρώνει τουριστική κίνηση, που εκφράζεται στο χώρο με την κατασκευή 

σημαντικού κτιριακού όγκου με τουριστική χρήση.  

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 

Το οικιστικό δίκτυο αναπτύσσεται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και του οδικού 

άξονα που τη διατρέχει, με κύριο πόλο την Κορώνη, η οποία δείχνει τάσεις 

εξάπλωσης και διάχυσης, τείνοντας να ενωθεί με τους πλησιέστερους οικισμούς της 

ενδοχώρας. Η έλλειψη σημαντικών πόλων στο εσωτερικό δημιουργεί ακόμη 

μεγαλύτερες πιέσεις συγκέντρωσης επί του παραλιακού άξονα. 

Το εσωτερικό οικιστικό δίκτυο παρουσιάζει ορισμένες εξαρτήσεις από τα κέντρα 

στην παραλία. Η Κορώνη αποτελεί πόλο όχι μόνο για τους οικισμούς της ενδοχώρας 
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του Δήμου, αλλά και για ορισμένους οικισμούς της Αιπείας. Ασφαλώς η Κορώνη 

αποτελεί το νότιο πόλο με ισχυρή τάση διάχυσης προς όλες τις κατευθύνσεις και 

εκτός της χερσονήσου όπου βρίσκεται το λιμάνι και ο ιστορικός πυρήνας της πόλης. 

Σε ένα μεγάλο τμήμα της Δ.Ε.  Κορώνης, το οικιστικό δίκτυο στην ενδοχώρα εκτός 

του παραλιακού άξονα παρουσιάζεται σχεδόν ομοιόμορφο, στη νοτιοδυτική πλευρά 

εμφανίζεται μια μη οικήσιμη περιοχή που γεωγραφικά οριοθετείται από το διαγώνιο 

άξονα της κορυφογραμμής του Μαυροβουνίου. Και εδώ παρουσιάζεται το σύστημα 

των ορεινών εγκαταλελειμμένων οικισμών και συνοικισμών, κτηνοτροφικού 

προσανατολισμού σε παλαιότερες περιόδους, οι οποίοι σήμερα εμφανίζουν τάσεις 

επανακατοίκησης ως παραθεριστικών πλέον. 

Εκτός από την Κορώνη, ορισμένα αστικά χαρακτηριστικά απαντούν στους 

οικισμούς που λειτούργησαν ως εμπορικά κέντρα, όπως το Χαροκοπιό. Σε αυτούς, 

κατά μήκος των εμπορικών δρόμων, στοιχίζονται διώροφα κτήρια με καταστήματα 

εργαστήρια και αποθήκες στο ισόγειο και με κατοικίες στον όροφο. Άλλα κτίρια 

έχουν πιο επίσημα και κλασικιστικά χαρακτηριστικά, ενώ άλλα τηρούν την 

απλούστερη παραδοσιακή μορφολογία. 

Στους αγροτικούς οικισμούς απαντούν προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά 

κτίρια «αγροτικού» τύπου». Παλαιότερα, στα πεδινά χωριά, χτίζονταν μονώροφα 

και διώροφα σπίτια με ωμόπλινθους ενώ στα ορεινά χτίζονταν σπίτια με λιθοδομή, 

με λιγότερο ή περισσότερο ασβεστοκονίαμα.  

Αξιόλογοι είναι πολλοί από τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς.  

Ξεχωρίζει μία ομάδα ναών, οι οποίοι χτίστηκαν στη διάρκεια της Β΄ Βενετοκρατίας 

κ.ε., με σημαντικές διαστάσεις και με ιδιαίτερα δυτικά γνωρίσματα. Ξεχωριστή 

ομάδα αποτελούν επίσης ορισμένοι επιβλητικοί ενοριακοί ναοί που χτίστηκαν 

στους κεντρικούς μετεπαναστατικούς οικισμούς, όπως στο Χαροκοπιό, τα 

Βουνάρια κ.α. 

Στην περιοχή απαντούν επίσης οι μονές Αγ. Ιωάννου Κορώνης, Κοίμησης 

Θεοτόκου Χρυσοκελλαριάς, Φανερωμένης Βασιλιτσίου και Παναγίας Γριβιτσιάνης 

ή Αγ. Θεοδώρων Χωματερού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης έργα όπως 

εικονοστάσια, παλαιές κρήνες, πηγάδια, στέρνες, νερόμυλοι, αλώνια, λιοτρίβια, 

πατητήρια, μαντριά, καμίνια, λιθόστρωτα, μονοπάτια κ.λ.π., που αποτελούν 

μάρτυρες του τοπικού λαϊκού πολιτισμού. Επίσης τεχνήματα όπως τα 

χαρακτηριστικά πήλινα πιθάρια, τα παραδοσιακά σκαριά μικρών σκαφών, οι 

σφυρήλατες σιδεριές κ.λ.π. που μαρτυρούν την προβιομηχανική παραγωγή και 
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αισθητική της περιοχής. 

Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Η Δ.Ε. Νέστορος βρίσκεται στο Δυτικό τμήμα του Νομού Μεσσηνίας. Τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της είναι μια σύνθεση από πεδινές ημιορεινές και 

ορεινές εκτάσεις με μικρό υψόμετρο χρησιμοποιούμενες κυρίως στη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. 

Η Δ.Ε. Νέστορος είναι αρκετά λιγότερο αναπτυγμένη συγκριτικά με τις 

προαναφερθείσες. Οι περισσότεροι οικισμοί είναι ορεινοί και το οδικό δίκτυο 

ιδιαίτερα προβληματικό. Διαθέτει όμως πλούσιο πολιτισμικό και φυσικό πλούτο 

που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη της περιοχής και την αύξηση του 

οικογενειακού εισοδήματος. 

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Η Δ.Ε. Παπαφλέσσα βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νομού Μεσσηνίας 

περιλαμβάνει μία σύνθεση Ορεινών και ημιορεινών εκτάσεων, με έδρα την Τ.Κ. 

Βλαχόπουλο. Το Βλαχόπουλο είναι κτισμένο στους πρόποδες του μοναδικού κάλλους 

όρος του Μαγκλαβά, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 400 μέτρων από την επιφάνεια της 

θάλασσας με υπέροχη αμφιθεατρική θέα στον μεσσηνιακό κάμπο. Τα χωριά της Δ.Ε. 

Παπαφλέσσα είναι ιστορικά ορόσημα στην θεμελίωση του σύγχρονου Ελληνικού 

κράτους  ενώ το καθένα ξεχωριστά είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες του δήμου 

μας που επιθυμούν να γνωρίσουν την περιοχή. 

Ο χώρος κυριαρχείται από την δυναμική και αγέρωχη παρουσία των ελαιώνων και 

των αμπελώνων που σε συνδυασμό με τα αιωνόβια δέντρα, Βελανιδιών, Πουρναριών, 

Πλατάνων κλπ, δένει απόλυτα με το λιτό γκρίζο της πέτρας από την οποία είναι 

κτισμένα τα παλιά σπίτια της περιοχής. Πέτρινα σπίτια με καμάρες και μεγάλα 

αγκωνάρια στιας γωνίες με κόκκινες  κεραμιδένιες σκεπές είναι τα δείγματα της 

αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής. Έντονη είναι η χρήση του ξύλου που ντύνει 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πολλών σπιτιών, τα οποία στην πλειονότητα 

τους  διαθέτουν τζάκια για θέρμανση τον χειμώνα. 

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Η Δ.Ε. Χιλιοχωρίων αποτελείται από πέντε τοπικά διαμερίσματα που 

χαρακτηρίζονται ημιορεινά. Οι χρήσεις γης είναι κατανεμημένες σε γεωργική γη, 

βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις. Μικρό ποσοστό κατέχουν οι οικισμοί και οι 
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εκτάσεις που καλύπτονται από νερά. Ο πρωτογενής τομέας παίζει αναμφισβήτητα 

κυρίαρχο ρόλο στην οικονομική ζωή των κατοίκων. Οι τομείς της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού της Δ.Ε. 

και συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στο εμπόριο της περιοχής. 

 

1.6.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπέστη πλήθος καταστροφών 

κατά τη διάρκεια των αιώνων. Σε αυτό συνέβαλαν και τα ευτελή υλικά των παλιών 

σπιτιών, κατά πλειοψηφία ξύλινων, που πιθανότατα να χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και 

ως καύσιμη ύλη σε δύσκολες εποχές. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο σήμερα να 

βγάλουμε σαφή συμπεράσματα σχετικά με την τυπολογική και μορφολογική 

διαμόρφωση των κατοικιών. 

Οι οροφές του παρελθόντος πάντως φαίνεται να διατηρήθηκαν στις κατασκευές που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα. Έτσι η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική 

συνυπάρχει με το τοπικό αρχιτεκτονικό ύφος, η λεπτομερής επεξεργασία των 

επιμέρους στοιχείων με την απλότητα και τη λιτότητα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

Κυριαρχικό στοιχείο της μορφής είναι οι σιδεριές στα μπαλκόνια των σπιτιών, στις 

οποίες εξαντλείται η οποιαδήποτε διακοσμητική διάθεση, αισθητική αναζήτηση και 

η προσωπική έκφραση του λαϊκού τεχνίτη και του ιδιοκτήτη. Στους οικισμούς της 

περιοχής τα σπίτια είναι στραμμένα με την μεγάλη τους πλευρά προς τον δρόμο και 

μεταξύ δύο κατοικιών αφήνονται ελεύθεροι μικροί ιδιωτικοί χώροι. Διακρίνονται 

δύο τύποι κατοικιών: τα αρχοντικά- αστικά και τα λαϊκά. 

Τα αρχοντικά- αστικά είναι διώροφα, με ορθογώνια κάτοψη, τις περισσότερες 

φορές στενομέτωπα προς την πλευρά του δρόμου, απ’ όπου επιτυγχάνεται η κύρια 

πρόσβαση. Η αυλή που συναντάται σπάνια, όπου υπάρχει βρίσκεται στο πλάι ή στο 

πίσω μέρος του σπιτιού απ’ όπου υπάρχει η πρόσβαση για τον δεύτερο όροφο με 

εξωτερική σκάλα. Η εσωτερική διαρρύθμιση είναι απλή και τυπική. Στο ισόγειο 

υπάρχουν πάντα οι αποθηκευτικοί χώροι και οι βοηθητικές χρήσεις. Είναι σπάνια τα 

χωρίσματα από λιθοδομή, ενώ συνήθη είναι τα ξύλινα χωρίσματα. Στον όροφο 

χώρος διημέρευσης καταλαμβάνει όλη την κύρια όψη της κατοικίας και είναι ο 

σπουδαιότερος και μεγαλύτερος χώρος. Πάντα υπάρχει ένα μπαλκόνι που αποτελεί 

την προέκτασή της, συμμετρικά τοποθετημένο στην κύρια όψη. Το υπόλοιπο τμήμα 

του ορόφου χωρίζεται αξονικά από διάδρομο που καταλήγει στο χώρο διημέρευσης 
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και εκατέρωθεν του βρίσκονται τα υπνοδωμάτια, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται 

από το μέγεθος του σπιτιού. Οι κατοικίες αυτές έχουν ορθογώνια όψη με αναλογίες 

πολλές φορές σχεδόν τετραγώνου. Λόγω του συνεχούς συστήματος δόμησης στο 

κέντρο του εκάστοτε οικισμού, η κύρια όψη είναι αυτή που παρουσιάζει 

μορφολογικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Τα βασικά υλικά κατασκευής είναι η πέτρα, το ξύλο και σπανιότερα το σίδερο. Οι 

εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από αργολιθοδομή και εφαρμόζεται επίχρισμα 

σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, καθιστώντας τα όρια μεταξύ δύο σπιτιών 

δυσδιάκριτα. Τα εσωτερικά χωρίσματα έχουν ξύλινο σκελετό και ως γέμισμα 

καλάμια και κονίαμα και η τελική επιφάνεια επιχρίεται. Το κύριο μορφολογικό 

στοιχείο είναι τα μπαλκόνια και είναι ιδιαίτερα προσεγμένα στην κατασκευή τους. 

Συνήθως είναι από ξύλο, έχουν μέγιστο πλάτος 1 m  και στηρίζονται σε μεταλλικά 

φουρούσια, τα οποία είναι τοποθετημένα ανά 60-80 cm. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης 

παρουσιάζουν τα κάγκελά τους με την ποικιλία των μορφών και τη διακόσμηση τους 

με γεωμετρικά και φυτικά θέματα. Η στέγαση των σπιτιών γίνεται με δίκλινη ή 

τετράκλινη στέγη, φερόμενη από ξύλινα ζευκτά και επικαλύπτεται με κεραμίδια. 

Τα λαϊκά σπίτια χαρακτηρίζονται κυρίως από τη γραφικότητά τους, το μικρό τους 

ύψος, τις αυλές τους και γενικά την ανθρώπινη κλίμακά τους. Κατά κανόνα είναι 

μονώροφα με ορθογώνια κάτοψη και μονόχωρα. Αναλόγως βεβαίως του μεγέθους 

τους χωρίζονται σε δύο ή περισσότερα δωμάτια. Η πρόσβαση σε αυτά επιτυγχάνεται 

μέσω της αυλής που τοποθετείται στην κύρια όψη ή στην πλάγια. Η μορφή τους είναι 

απλούστερη, με χαμηλότερο ύψος, μικρότερα ανοίγματα και με πιο ευτελή 

κατασκευή, αν και τα υλικά παραμένουν τα ίδια. 

Στους οικισμούς της παραθαλάσσιας περιοχής τα περισσότερα μορφολογικά και 

τυπολογικά στοιχεία έχουν βενετσιάνικη προέλευση. Σίγουρα οι μορφές αυτές 

αναμίχθηκαν με τους αυτόχθονες μεσσηνιακούς ή και τουρκικούς τρόπους δόμησης. 

Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι αν και μεταφέρθηκαν ξένα πρότυπα έγινε προσπάθεια 

αφομοίωσής τους από την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση και τους μαστόρους, οι 

οποίοι έδωσαν ένα εντελώς διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα. 

1.6.2. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη 

την εικόνα που είχαν στο παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. 
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Οικισμός Μεθώνης  

Έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός σύμφωνα με απόφαση που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 1289/τ.Β/20-10-76. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός έγινε 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ αφενός γιατί αποτελεί ένα εκ των 

πρώτων μετεπεναστατικών συγκροτημάτων επί τη βάση σχεδίου οικισμού και 

αφετέρου διότι διασώζει τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των οικοδομών της νότιας 

Πελοποννήσου.  

Οικισμός Μυστρακίου 

Το Μυστράκι είναι παραδοσιακός οικισμός στην Τ.Κ. Φαλάνθης  ΦΕΚ-127/Δ/2000. 

Τα σπίτια του είναι πετρόκτιστα και ανάμεσά τους διατρέχουν πέτρινα καλντερίμια. 

Ήταν έρημο για πολλά χρόνια, μέχρι που, ως παραδοσιακός οικισμός πια, άρχισε να 

αναβιώνει. Σήμερα τα περισσότερα σπίτια του έχουν αναπαλαιωθεί, και 

χρονολογούνται άνω των 100 ετών. 

1.6.3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ο βασικός τρόπος άσκησης πολεοδομικής πολιτικής. 

Αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και 

εξωαστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος. Για 

τη ρύθμιση του χώρου σε επίπεδο υπερκείμενο της πόλης ή του διευρυμένου Δήμου, 

χρησιμοποιείται ο Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός αποσκοπεί 

στην ορθολογική οργάνωση του χώρου με βάση τις αρχές της επιστήμης της 

Πολεοδομίας. Η πόλη αποτελεί τον βασικό χώρο αναφοράς του πολεοδομικού 

σχεδιασμού, και το εκτάριο είναι η βασική μονάδα μέτρησης του. 

1.6.3.1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Σε τελική φάση έγκρισης και αποστολή σχεδίου προς Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. κατόπιν 

συντονισμένων ενεργειών της Δημοτικής αρχής, βρίσκεται η μελέτη του Σχεδίου 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) πρώην Δήμου 

Κορώνης, που έχει πλέον ενταχθεί στον Καλλικρατικό Δήμο Πύλου-Νέστορος. 

Καλύπτει όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης και δίνει τις 

κατευθύνσεις και τους περιορισμούς της χωροταξικής οργάνωσης της εν λόγω 

περιοχής. 

Να σημειωθεί ότι θα αποτελέσει το πρώτο εγκεκριμένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Νομού 

Μεσσηνίας και ένα από τα πρώτα της Πελοποννήσου. 
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Στη φάση των εγκρίσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Σ.Μ.Π.Ε.) βρίσκεται η μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Μεθώνης, που έχει 

πλέον ενταχθεί στον Καλλικρατικό Δήμο Πύλου-Νέστορος. Καλύπτει όλη την 

έκταση της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και δίνει τις κατευθύνσεις και τους 

περιορισμούς της χωροταξικής οργάνωσης της εν λόγω περιοχής. 

Η Δημοτική αρχή με ενέργειες τις έχει προχωρήσει αρκετά την συγκεκριμένη 

υπόθεση, δεδομένου των καθυστερήσεων που συναντώνται λόγω υποστελέχωσης 

Κεντρικών υπηρεσιών. 

Για τις δημοτικές ενότητες Χιλιοχωρίων και Παπαφλέσσα που αποτελούσαν 

αυτόνομους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους δεν είχαν ανατεθεί σχετικές μελέτες 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η μελέτη του εξωαστικού χώρου των ενοτήτων αυτών θα πρέπει να 

γίνει πλέον μέσα από την μελλοντικό σχεδιασμό στα πλαίσια του Καλλικρατικού 

πλέον Δήμου Πύλου-Νέστορος. 

Η πολεοδομική οργάνωση της πόλης της Πύλου βασίζεται στο Σχέδιο Πόλης καθώς 

και μικρό τμήμα Οικισμού προ 1923. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση και αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως της Χώρας 

και την παρούσα φάση ελέγχονται οι ενστάσεις. Η Δημοτική αρχή με ενέργειες τις 

έχει υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο πρόταση για πληρωμή μέρους πολεοδομικών 

μελετών. 

Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η ολοκλήρωση της Οριοθέτησης των Οικισμών 

του Δήμου Πύλου Νέστορος, αναζητώντας χρηματοδοτήσεις κυρίως από το Πράσινο 

Ταμείο ή μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Ε. Μεσσηνίας. 

 

1.6.3.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση του διευρυμένου Δήμου Πύλου-Νέστορος 

βασίζεται στις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες αλλά και στο υπάρχον σήμερα 

νομοθετικό πλαίσιο όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα. 
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ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟ   

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 
      

 
    

Τ.Κ.  Κορώνης 
      

 
    

Κορώνη ,η 
Β.Δ. 

3/4/1889  
P 

   
 1 P 

  

Ασίνη, η 
   

P 
  

 1 
   

Μονή 

Αγίου Ιωάννου       
 

    

Τ.Κ.  Ακριτοχωρίου 
      

 
    

Ακριτοχώριον, το 
 

3340/814/89 

ΦΕΚ 441/89     
 1 

   

Τ.Κ. Βασιλιτσίου 
      

 
    

Βασιλίτσιον, το 
 

6333/1655/88 ΦΕΚ 

705/88     
 1 

   

Άγιος Γεώργιος, ο 
   

P 
  

 
    

Λιβαδάκια, τα 
 

4044/1967/94 ΦΕΚ 

949/94     
 1 

   

Φανερωμένη, η 
   

P 
  

 
    

Τ.Κ. Βουναρίων 
      

 
    

Βουνάρια, τα 
 

3677/1407/94 ΦΕΚ 

678/94     
 1 

   

Τ.Κ. Καπλανίου 
      

 
   

ΘΕΣΗ ''ΒΙΓΛΑ'' ΜΕΤΑΞΥ 

ΚΑΠΛΑΝΙΟ & ΖΙΖΑΝΙΟ  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡ. 

ΦΕΚ666/Β/1-8-96 

Καπλάνιον, το 
  

P 
  

P  1 
   

Εξοχικόν ,το 
   

P 
 

P  1 
   

Ζιζάνιον, το 
  

P 
  

P  1 
   

Τ.Κ. Κόμπων 
      

 
    

Κόμποι, οι 
 

9151/3286/88 ΦΕΚ 

876/88     
 

    
Περούλια ,τα 

   
P 

  
 

    
Τ.Κ. Υαμείας 

      
 

    
Υάμεια, η 

   
P 

 
P  1 

   
Τ.Κ. Φαλάνθης 

      
 

    

Φαλάνθη, η 
   

P 

15/84       

Δημοτικό 

Σχολείο 
 

 1 
   

Μυστράκιον, το 
 

ΠΔ. 24551/5503/00 

ΦΕΚ 127/00  
P 

15/84     μεταξύ 

δρόμου κοιν. & 

οικία 

Κυριακόπουλου 

 
 1 

  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ                 

(ΦΕΚ-127/Δ/2000) 

Χωματερόν ,το 
  

P 
 

15/84 

Η πλατεία της 

Εκκλησίας 
 

 1 
   

Τ.Κ. Χαρακοπίου 
      

 
    

Χαρακοπιό, το 
 

4821/2160/97 ΦΕΚ 

792/97 ΓΡΑΜ. 

ΔΟΜ. ΑΡ.ΑΠΟΦ. 

Γ.Γ.Π. 29/01 
    

 1 
   

Αγία Τριάδα ,η 
 

6160/2472/94 ΦΕΚ 

1157/94     
 1 

   

Άγιος Ισίδωρος, ο 
 

ΟΙΚ/4974/1214/90 

ΦΕΚ 461/90     
 1 

   

Άγιος Ιωάννης, ο 
   

P 
  

 1 
   

Μυρτιά, η 
   

P 
  

 
    

Ποταμιά, η 
 

ΟΙΚ/4975/1215/90 

ΦΕΚ 461/90     
 1 

   

Πετριάδες 
      

 1 
   

Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς 
      

 
    

Χρυσοκελλαριά η 
  

P 
   

 1 
   

Άγιοι Ανάργυροι, οι 
   

P 
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ΧΩΡΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟ   

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
      

 
    

Τ.Κ. Μανιακίου 
          

Μανιάκιον, το 
   

P 
16/84          

Κοινοτ. Γραφείο  
1 

   

Τουλούπα Χάνι ,το 
 

701/16-3-05 ΦΕΚ 

420/05  
P 

16/84                 

οικία Κων\νου 

Θεοδωρακοπούλ

ου 

 
1 

   

Τ.Κ.  Μαργελίου 
          

Μαργέλιον, το 
   

P 
 

P 1 
   

Τ.Κ. Παπαφλέσσα 
          

Παπαφλέσσας ,ο 
   

P 
 

P 1 
   

Άγιοι Απόστολοι, οι 
   

P 
      

Κοντογόνιον, το 
   

P 
 

P 1 
   

Τ.Κ .Βλαχοπούλου 
          

Βλαχόπουλον, το 
 

7197/3111/98 

ΦΕΚ 1068/98     
1 

   

   Κούμαρον ,το 
 

7197/3111/98 

ΦΕΚ 1068/98   

32/84                  

οικία Αθαν. 

Αποστολόπουλου 
     

Σγουρόκαμπος 
          

Τ.Κ Μεταμορφώσεως 
          

Μεταμόρφωσις  ,η 
    

22/85    η μουριά 

έξω από το 

καφενείο του 

Ηλία Ρούσσου 

του Αντ. 

 
1 
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ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟ   

Δ.Ε.  ΠΥΛΟΥ 
      

 
    

Δ.Κ. Πύλου 
          

   Πύλος ,η • 
     

1 P 
  

  Γιάλοβα, η 
  

• 
   

1 P 
  

   Ελαιόφυτον, το 
  

• 
  

P 1 
   

  Παλαιόνερον,το 
 

250/305/92  

ΦΕΚ 217/92     
1 

   

   Σφακτηρία,η (νησίς) 
   

• 
      

   Σχινόλακκα ,η 
  

• 
  

P 1 
   

Τ.Κ Αμπελοκήπων 
          

   Αμπελόκηποι,οι 
 

4129/1653/94 

ΦΕΚ 787/94     
1 

   

   Κάτω Αμπελόκηποι 

,οι  

4129/1653/94 

ΦΕΚ 787/94     
1 

   

Τ.Κ  Γλυφάδας 
          

   Γλυφάδα ,η 
 

7162/2001/90 

ΦΕΚ 662/90     
1 

   

Τ.Κ Ικλαίνης 
          

   Ίκλαινα ,η 
  

• 
 

12/84    οίκημα 

(καφενείο) 

Γεωργίου Γ. 

Μπακάκη 

 
1 

   

Τ.Κ  Καλλιθέας 
          

   Καλλιθέα, η 
 

3339/815/89  

ΦΕΚ 441/89     
1 

   

   Αραπόλακκα, η 
  

• 
  

P 1 
   

Τ.Κ  Κυνηγού 
          

  Κυνηγός ,ο 
  

• 
 

6/85          

Δημοτικό 

Σχολείο 
 

1 
   

Τ.Κ .Μεσοχωρίου 
          

   Μεσοχώριον, το 
 

1874/550/88  

ΦΕΚ 308/88     
1 

   

Τ.Κ  Παππουλίων 
          

   Παππούλια ,τα 
  

• 
 

15/84 

πλατ.διαπλάτυ

νση των 

δρόμων προς 

Γλυφάδα & 

Πλάτανο 

 
1 

   

   Πλάτανος, ο 
  

• 
 

15/84 εκκλησία 

Αγίων 

Θεοδώρων 
 

1 
   

Τ.Κ  Πηδάσου 
          

   Πήδασος, η 
  

• 
 

4/85 Δημοτικό 

Σχολείο  
1 

   

  Τ.Κ  Πύλας 
          

   Πύλα, η 
  

• 
 

12/85    οικία 

Χρήστου Δημ. 

Λυκισιώτη 
 

1 
   

   Μπαλοδημαίικα, τα 
  

• 
 

12/85    οικία 

Δημητρίου 

Γεωρ. 

Μπαλοδήμα 

 
1 

   

Τ.Κ  Χωματάδας 
          

   Χωματάδα ,η 
  

• 
 

13/84              

κοινοτ.γραφείο 

ιδ.Τσαφαρά 

Κων. 

 
1 

   

   Περιβολάκια, τα 
  

• 
 

13/84              

οικία Λίγκρη 

Γεωργίου 
 

1 
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ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟ   

Δ.Ε.  ΜΕΘΩΝΗΣ 
      

 
    

Τ.Κ  Μεθώνης 
          

Μεθώνη ,η 

Δ\γμα 4/5/1829   

Π.Δ.4/2/1880     

·Π.Δ.6/11/27 

ΦΕΚ  

302 Α'/27 

     
1 P 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ 

ΠΑΠΑ'' ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ           

 ΦΕΚ 287/Β/29-4-96 

Κοκκινιά, η 
   

• 
      

Κρητικά ,τα 
   

• 
      

Σαπιέντζα ,η (νησίς) 
   

• 
     

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡ. 

ΦΕΚ 711/Β/19-5-99     

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

ΦΕΚ 480/Β/6-4-00 

Παραδοσιακός οικισμός 

ΦΕΚ  1289/τ.Β/20-10-76 

Τάπια, η 
   

• 
      

Τ.Κ  .Ευαγγελισμού 
          

Ευαγγελισμός 
  

• 
 

9/85     οικία 

Νικολ. 

Βασιλείου 

Ψυχάρη 

 
1 

   

Δεντρούλια, τα 
   

• 
  

1 
   

Καμάρια, τα 
   

• 

9/85       

Παναγιώτη 

Μαρίνη 

Τομάρα 

 
1 

   

Τ.Κ  Καινούργιου 

Χωρίου           

Καινούργιον 

 Χωρίον ,το    
• 

 
P 1 

   

Βαράκες, οι 
   

• 
  

1 
   

Τ.Κ  .Λαχανάδας 
          

Λαχανάδα ,η 
 

6870/1391/89 

ΦΕΚ 565/89     
1 

   

Νεραντζιές, οι 
          

Τ.Κ  Φοινίκης 
          

Φοινίκη, η 
 

3035/89/1292/90 

ΦΕΚ 461/90     
1 

   

Τ.Κ  Φοινικούντος 
          

Φοινικούς, ο 
  

P 
   

1 P 
  

Ανεμόμυλος, ο 
   

• 
      

Γριζόκαμπος ,ο 
  

• 
   

1 
   

Λούτσα, η 
   

• 
      

Σχίζα, η (νησίς) 
   

• 
     

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  

ΦΕΚ 269/Β/23-4-96 

Χουνάκια, τα 
   

• 
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ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟ   

Δ.Ε.  ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
      

 
    

Τ.Κ  .Κορυφασίου 
         

ΚΑΣΤΡΟ 

ΠΑΛΑΙΟΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟ  

ΦΕΚ 534/Β/21-8-92 ΖΩΝΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟ 

ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Κορυφάσιον, το 
  

• 
   

1 
   

Πισάσκιον, το 
   

• 
 

P 1 
   

Τ.Κ  Μυρσινοχωρίου 
          

Μυρσινοχώριον, το 
  

• 
 

12/84    

πλατεία 

οικισμού 
 

1 
   

Τ.Κ  Ρωμανού 
          

Ρωμανός, ο 
  

• 
   

1 
   

Πετροχώριον, το 
   

• 
  

1 
   

Δ.Κ  Χώρας 
          

Χώρα, η 
Δ\γμα 

16/6/50 

 ΦΕΚ 150/50 
     

1 
   

Στυλιανός, ο 
   

• 
 

P 1 
   

Μονή Αγίου 

Δημητρίου           

Τ.Κ  Αμπελοφύτου 
          

Αμπελόφυτον, το 
 

ΟΙΚ 

8254/2022/90 

ΦΕΚ 662/90     
1 

   

Τ.Κ  Μεταξάδας 
          

Μεταξάδα ,η 
   

• 
 

P 1 
   

Ποταμιά ,η 
   

• 
 

P 1 
   

Σταυρός ,ο 
   

• 
 

P 1 
   

Τ.Κ  Παλαιού 

Λουτρού           

Παλαιόν Λουτρόν, το 
   

• 
 

P 1 
   

Τ.Κ  Φλεσιάδος 
          

Φλεσιάς ,η 
   

• 
 

P 1 
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1.7. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1.7.1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1.7.1.1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Ο κυριότερος οδικός άξονας που διαπερνά την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώνοντας 

τα κυριότερα αστικά κέντρα μεταξύ τους είναι ο αυτοκινητόδρομος, Καλαμάτα - 

Τρίπολη - Κόρινθος – Αθήνα. Ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (ΤΕΝ) και με την 

πρόσφατη παράδοσή του αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους κύριους 

παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης των περιοχών της Κεντρικής και Νότιας 

Πελοποννήσου και ειδικότερα του Νομού Μεσσηνίας.  

Ο σημαντικότερος άξονας για τον Νομό και τον Δήμο είναι ο οδικός άξονας 

Καλαμάτα-Μεσσήνη-Βελίκα-Πύλος-Μεθώνη  

Ο δεύτερος σημαντικός άξονας για τον Νομό και τον Δήμο, είναι ο οδικός άξονας 

Πάτρα – Πύργος - Κυπαρισσία-Πύλος. 

Με την βελτίωση και ολοκλήρωση των παραπάνω αξόνων, θα αυξηθεί η 

προσβασιμότητα στον Δήμο και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. 

Το συνολικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο που διέρχεται από τον Ν. Μεσσηνίας, και η 

κατηγοριοποίηση του σε πρωτεύον και δευτερεύον, παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Εθνικό οδικό δίκτυο Νομού Μεσσηνίας 

ΒΑΣΙΚΟ (ΠΡΩΤΕΥΟΝ) ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Ο αυτοκινητόδρομος  Κόρινθος – Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα" (νέα χάραξη). 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η ΕΟ 7  Κόρινθος - Νεμέα Αργος - Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα 

Η ΕΟ 9 στο τμήμα της Καλό Νερό - Πύλος - Μεθώνη 

Η ΕΟ 82 Σπάρτη - Καλαμάτα - Μεσσήνη - Βελίκα - Χατζή - Πύλος. 

Η ΕΟ 9 Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα (Ενωτική των ΕΟ9 και ΕΟ7) 

συνάντηση με νέο άξονα Μεγαλόπολη - Καλαμάτα. 

Πηγή : Αποφ-ΔΜΕΟ/Ε/ο/779/95 (ΦΕΚ-800/Β/14-4-95) Κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου 

Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 
 

 

Ο Νομός επιπλέον εξυπηρετείται από τις πρωτεύουσες Επαρχιακές Οδούς 

ΕΠ.Ο. 1 «Καλαμάτα – Αλμυρός – Κάμπος – Καρδαμύλη - Αγ. Νίκων – Αρεόπολη», 

την ΕΠ.Ο. 3 «Θουρία –Μικρομάνη – Άρις – Τρίοδος – Μάνεσης – Στέρνα – Διόδια – 

Αριστομένης – Χανάκια – Μεταμόρφωση –Χώρα»,  

και την ΕΠ. Ο. 24 «Λάμπαινα – Αρσινόη Αρχ. Αρκαδικού – Μαυρομάτι Ιθώμης – 

Δίπυλο –Νεοχώρι – Μελιγαλάς – Μερόπη – Σύνδ. με Ε.Ο. Καλαμάτα – Τρίπολη» 
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Η αρμοδιότητα συντήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ανήκει 

τόσο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και στις υπηρεσίες της 

Περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Η συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού 

Οδικού δικτύου από διαφορετικές υπηρεσίες, δημιουργεί προβλήματα τόσο στον 

προγραμματισμό – χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων συντήρησης (ειδικά στις 

περιπτώσεις επειγόντων αποκαταστάσεων καθιζήσεων, κατολισθήσεων κτλ.), όσο και 

στην υλοποίηση τους. 

Το Βασικό οδικό δίκτυο συμπληρώνεται από ένα εκτεταμένο δημοτικό και αγροτικό 

δίκτυο το οποίο χρήζει εκτεταμένων συντηρήσεων και βελτιώσεων. 

Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

Η Δ.Ε. Πύλου εξυπηρετείται από ένα κομμάτι Εθνικής οδού 25 χιλιομέτρων και 

την Επαρχιακή οδό Καλαμάτας - Πύλου. Επίσης υπάρχει δημοτικό οδικό δίκτυο 

40 χιλιομέτρων και πλήθος αγροτικών οδών μήκους 301 χιλιομέτρων. Το κύριο 

οδικό δίκτυο βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση οδοστρώματος. Στο σύνολο του, το 

οδικό δίκτυο παρουσιάζει μεγάλη κίνηση, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 

λόγω των πολλών επισκεπτών που συγκεντρώνουν οι παραλίες της περιοχής.  

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου στην περιοχή, παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί από όπου προκύπτει πως το συνολικό μήκος του 

επαρχιακού δικτύου, είναι περίπου 100 χλμ. 

Σημειώνεται, ότι έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ανάγκες διάνοιξης 

αγροτικών δρόμων, γεγονός που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επιβίωση του 

πρωτογενούς τομέα της περιοχής. 

Οδικό δίκτυο - Υποδομές συγκοινωνιών Δ.Ε. Πύλου 

Συνολικό μήκος κύριου οδικού δικτύου (χλμ) : 100,0 

Εθνική οδός 25,0 

Επαρχιακή οδός 35,0 

Κοινοτική οδός 40,0 

Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ): 301,0 

Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 301,0 

Συνολικό μήκος δασικών οδών (χλμ) 0,0 

Επαρχιακή οδός 20,0 

Κοινοτική οδός 25,0 

Προβλήματα οδικού δικτύου 
Διαπλάτυνση, σήμανση, διαγράμμιση, προστατευτικά κιγκλιδώματα, 

επιδιορθώσεις ασφαλτοτάπητα 
Πίνακας: Οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πύλου 

Το εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε. Πύλου, είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο και 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Είναι όμως απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, 
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καθώς και κατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. Το δευτερεύον οδικό 

δίκτυο αποτελείται κυρίως από τσιμεντοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομους. 

Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού οδικού δικτύου στην περιοχή της Δ.Ε. Πύλου, 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Δ.Κ. , Τ.Κ. 

Δ.Ε.  Πύλου 

Χρονοαπόσταση από  

την έδρα του Δήμου (min) 

Απόσταση από την έδρα 

 του Δήμου (χλμ)  Κατάσταση 

Άσφαλτος 

Οικ. Παλαιό Νερό 5 4 Καλή 

Μεσοχώρι 10 5,9 Καλή 

Πήδασος 12 8,7 Καλή 

Χωματάδα 15 11,4 Καλή 

Καλλιθέα 20 14,6 Καλή 

Κ. Αμπελόκηποι 30 20,9 Καλή 

Α. Αμπελόκηποι 33 23,4 Μέτρια 

Οικ. Περιβολάκια 20 14,5 Καλή 

Κυνηγού 10 5,5 Καλή 

Οικ. Γιάλοβα 8 5,5 Καλή 

Ελαιόφυτο 15 10 Καλή 

Ίκλαινα 20 19,4 Καλή 

Γλυφάδα 25 21,5 Καλή 

Παπούλια 25 23 Καλή 

Πύλα 8 8 Μέτρια 

Οικ. Μπαλοδημαίϊκα 10 10,5 Μέτρια 

Οικ. Σχινόλακκα 15 8,5 Μέτρια 

Πίνακας : Χαρακτηριστικά εσωτερικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Πύλου 
 

Από τον παραπάνω πίνακα που αναφέρεται στην οδική σύνδεση των Τ.Κ. με την 

έδρα του Ο.Τ.Α. παρατηρούμε ότι οι χρονικές αποστάσεις από την έδρα του Ο.Τ.Α., 

την Πύλο είναι μικρές, με μεγαλύτερη χρονοαπόσταση αυτή των Άνω Αμπελόκηποι 

και Κάτω Αμπελόκηποι που φτάνουν τα 33 και 30 λεπτά αντίστοιχα. Επίσης 

παρατηρούμε ότι σε όλο το μήκος της οδικής σύνθεσης των Τ.Κ.  με την έδρα του 

Ο.Τ.Α, καλύπτεται από άσφαλτο. 

Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Η Δ.Ε. Νέστορος εξυπηρετείται από ένα κομμάτι Εθνικής οδού μήκους 17 

χιλιομέτρων και ένα τμήμα επαρχιακής οδού συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων και 

το δημοτικό οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 60 χιλιομέτρων, ενώ υπάρχει και 

πλήθος αγροτικών οδών μήκους 300 χιλιομέτρων. Η επαρχιακή οδός βρίσκεται σε 

μέτρια κατάσταση οδοστρώματος. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και το 

δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. 

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου στην περιοχή Δ.Ε. Νέστορος, 
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παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Προκύπτει πως το συνολικό μήκος 

του επαρχιακού δικτύου, είναι περίπου 91χλμ. Σημειώνεται, ότι έχουν καλυφθεί 

στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ανάγκες διάνοιξης αγροτικών δρόμων, γεγονός που 

έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.  

Οδικό δίκτυο - Υποδομές συγκοινωνιών Δ.Ε. Νέστορος 

Συνολικό μήκος κύριου οδικού δικτύου (χλμ): 91,0  

Εθνική οδός 17,0 

Επαρχιακή οδός 14,0 

Κοινοτική οδός 60,0 

Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ): 300,0  

Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 300,0 

Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κύριου οδικού δικτύου που χρειάζεται επισκευή : 25,0 (Χλμ) 

Επαρχιακή οδός 5,0 

Κοινοτική οδός 20,0 

Προβλήματα οδικού δικτύου 
Διαπλάτυνση, σήμανση, διαγράμμιση, προστατευτικά κιγκλιδώματα, 

επιδιορθώσεις ασφαλτοτάπητα 

 

Το εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε., είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο, βρίσκεται 

όμως σε καλή κατάσταση. Είναι απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς και 

κατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

αποτελείται κυρίως από τσιμεντόδρομους και χωματόδρομους. 

Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού οδικού δικτύου στην περιοχή της  Δ.Ε. 

Νέστορος, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Δ.Κ. , Τ.Κ. 

Δ.Ε.  Νέστορος 

Χρονοαπόσταση από την έδρα 

της Δ.Ε. (min) 

Απόσταση από την έδρα της Δ.Ε. (χλμ) 
Κατάσταση 

Άσφαλτος Σύνολο 

Χώρα - - - - 

Φλεσιάδα 16 17 17 Καλή 

Μεταξάδα 12 12 12 Σχετικά Καλή 

Αμπελόφυτο 4 5 5 Καλή 

Μυρσινοχωρίο 10 8 8 Καλή 

Κορυφάσιο 13 9 9 Καλή 

Ρωμανός 16 15 15 Καλή 

Παλαιό Λουτρό 20 21 21 Καλή 

Πίνακας : Χαρακτηριστικά εσωτερικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Νέστορος 

Από τον παραπάνω πίνακα που αναφέρεται στην οδική σύνδεση δημοτικών 

διαμερισμάτων με την έδρα της Δ.Ε. παρατηρούμε ότι οι χρονικές αποστάσεις των 

Τ.Κ.  από την έδρα του τη Χώρα είναι πολύ μικρές, με μέγιστη χρονοαπόσταση αυτή 

των 20 λεπτών του Τ.Κ.  του Παλαιού Λουτρού. Επίσης παρατηρούμε ότι σε όλο το 

μήκος της οδικής σύνδεσης των Τ.Κ.  με την Χώρα καλύπτεται από άσφαλτο. 
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Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Το εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε., είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο και βρίσκεται 

σε καλή κατάσταση. Είναι απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς και 

ανακατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

αποτελείται κυρίως από τσιμεντοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομους.  

Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού οδικού δικτύου στην περιοχή της Δ.Ε. Μεθώνης, 

παρουσιάζονται στον πίνακα  που ακολουθεί. 

Τ.Κ. 

Δ.Ε.  Μεθώνης 

Χρονοαπόσταση από την 

έδρα της Δ.Ε.  (min) 

Απόσταση από την έδρα της Δ.Ε.  (χλμ)  

Κατάσταση Άσφαλτος Χωματόδρομος Σύνολο 

Μεθώνη - - - - - 

Καιν. Χωριό 10 6 0 6 Καλή 

Φοινίκη 15 8 0 8 Μέτρια 

Ευαγγελισμός 20 9 0 9 Καλή 

Φοινικούντας 15 11 0 11 Καλή 

Λαχανάδα 20 15 0 15 Καλή 

 

Από τον παραπάνω πίνακα που αναφέρεται στην οδική σύνδεση δημοτικών 

διαμερισμάτων με την έδρα της Δ.Ε.  παρατηρούμε ότι οι χρονικές αποστάσεις από 

την έδρα του, τη Μεθώνη είναι μικρές, με μεγαλύτερη χρονοαπόσταση αυτή των Τ.Κ. 

Λαχανάδας και Ευαγγελισμού που φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης παρατηρούμε ότι όλο 

το μήκος της οδικής σύνθεσης των Τ.Κ. με την έδρα, καλύπτεται από άσφαλτο. 

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 

Κυρίαρχος άξονας ανάπτυξης οικιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων παραμένει 

ο παραλιακός επαρχιακός δρόμος ο οποίος και συνδέει τα κύρια οικιστικά κέντρα 

Πεταλίδι, Λογγά-Αγ. Ανδρέα και Κορώνη. Ανήκει στο σύστημα οδικού δακτυλίου της 

Πυλίας με δύο κύριες συνδέσεις: 

-Σύνδεση με τα αστικά συγκροτήματα Καλαμάτας-Μεσσήνης 

-Σύνδεση με την Φοινικούντα-Μεθώνη 

Οι οικιστικές και τουριστικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κατά μήκος του 

παραλιακού οδικού άξονα. Η καθοριστική επίδραση του οδικού άξονα στην ανάπτυξη 

της παραλιακής ζώνης αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στις νότιες και 

νοτιοδυτικές παραλιακές περιοχές της Δ.Ε. Κορώνης, μετά το Βασιλίτσι, όπου 

ουσιαστικά τερματίζεται και ο παραλιακός οδικός άξονας, δεν έχουν αναπτυχθεί 

αντίστοιχες ζώνες ή θύλακες παραθεριστικών ή τουριστικών εγκαταστάσεων. Η 

Κορώνη σχηματίζει έναν κύριο πόλο επί του οδικού άξονα και τα Βουνάρια τον 

δεύτερο. Ο οδικός άξονας μετά τη Ν. Κορώνη εισέρχεται στην ενδοχώρα και 
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οριοθετεί χαρακτηριστικές περιοχές όπου αναπτύσσονται παραθεριστικές κατοικίες 

προς τη θάλασσα αξιοποιώντας το τοπικό οδικό δίκτυο ασφαλτόδρομων και 

χωματόδρομων. Αυτό το πλέγμα χρήσεων επεκτείνεται παραλιακά στο νότιο τμήμα 

της  Δ.Ε. (όρμος Μεμί) και τείνει να επεκταθεί νότια αξιοποιώντας ή και 

επεκτείνοντας το αγροτικό οδικό δίκτυο εντός της περιοχής Μαυροβούνιου. 

Στην ενδοχώρα εμφανίζεται μια σχετικά σημαντική συγκέντρωση στο σύμπλεγμα 

Χαροκοπιού – Πετριάδων, η οποία μέσω γραμμικής ανάπτυξης τείνει να συνδεθεί με 

τον παραλιακό οικιστικό άξονα.  Οι υπόλοιπες αναπτύξεις στην ενδοχώρα 

συγκροτούνται σημειακά ακολουθώντας τον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό των 

χωριών. Αναλυτικότερα, η Δ.Ε. Κορώνης εξυπηρετείται από την 9
η
 Επαρχιακή οδό 

«Ριζόμυλος – Κορώνη» στη διασταύρωση  με την 4
η
 Ε.Ο «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – 

Πύλος» και της 13
ης

 Επαρχιακής Οδού «Μεθώνη – Κορώνη» που είναι συνέχεια της 

3
ης

 Ε.Ο. «Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη» τις δημοτικές οδούς μήκους 35 περίπου 

χιλιομέτρων καθώς και πλήθος αγροτικών και δασικών οδών μήκους 150 και 20 

χιλιομέτρων αντίστοιχα. Ο κύριος οδικός άξονας της Δ.Ε. βρίσκεται σε μέτρια 

κατάσταση οδοστρώματος ενώ χρήζει επισκευής ένα μέρος του, συνολικού μήκους 40 

χιλιομέτρων. Στο σύνολο του, το οδικό δίκτυο παρουσιάζει μεγάλη κίνηση, κυρίως 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω των πολλών επισκεπτών που συγκεντρώνουν οι 

παραλίες της περιοχής.  

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου στην περιοχή της Δ.Ε., παρουσιάζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται, ότι έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους 

οι ανάγκες διάνοιξης αγροτικών δρόμων, γεγονός που έχει συμβάλει αποφασιστικά 

στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. 

Οδικό δίκτυο – Υποδομές συγκοινωνιών  Δ.Ε. Κορώνης 

Συνολικό μήκος κύριου οδικού δικτύου (χλμ) : 90,0 

Εθνική οδός 0,0 

Επαρχιακή οδός 55,0 

Δημοτική οδός 35,0 

Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) : 170,0 

Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 150,0 

Συνολικό μήκος δασικών οδών (χλμ) 20,0 

Επαρχιακή οδός 20,0 

Κοινοτική οδός 20,0 

Προβλήματα οδικού δικτύου 
Διαπλάτυνση, σήμανση, διαγράμμιση, προστατευτικά κιγκλιδώματα, 

επιδιορθώσεις ασφαλτοτάπητα 

Πίνακας: Οδικό δίκτυο Δ.Ε. Κορώνης 

Το εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε., είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο, βρίσκεται 

όμως σε καλή κατάσταση. Είναι απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς και 
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ανακατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

αποτελείται κυρίως από τσιμεντόδρομους και χωματόδρομους.  

Τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε., παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  

Τοπικές Κοινότητες 

Δ.Ε. Κορώνης 

Χρονοαπόσταση από την 

έδρα της Δ.Ε. (min) 

Απόσταση από την έδρα της Δ.Ε. (χλμ)  

Κατάσταση Άσφαλτος Σύνολο 

Χαρακοπιό 5 5 5 Καλή 

Βασιλίτσι 5 5 5 Μέτρια 

Χρυσοκελλαριά 10 9 9 Μέτρια 

Φαλάνθη 10 10 10 Μέτρια 

Καπλάνι 20 18 18 Μέτρια 

Κόμποι 10 7 7 Καλή 

Βουνάρια 10 9 9 Καλή 

Ακριτοχώρι 15 15 15 Καλή 

Υάμεια 15 12 12 Μέτρια 

 

Πίνακας : Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου Δ.Ε. Κορώνης 

 

Από τον παραπάνω πίνακα που αναφέρεται στην οδική σύνδεση των Τοπικών 

Κοινοτήτων με την έδρα της Δ.Ε. παρατηρούμε ότι οι χρονικές αποστάσεις είναι 

μικρές με μεγαλύτερη χρονοαπόσταση αυτή των 20 λεπτών της Τ.Κ. Καπλανίου, το 

οποίο είναι ορεινό. Επίσης παρατηρούμε ότι καλύπτεται από άσφαλτο όλο το οδικό 

δίκτυο που συνδέει τις Τ.Κ. με την έδρα της Δημοτικής ενότητας, την Κορώνη. 

Δ.Ε.  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Το οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παπαφλέσσα βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση. Το συνολικό 

μήκος του κύριου οδικού δικτύου που συνδέει τα δημοτικά διαμερίσματα μεταξύ τους 

είναι 20 χλμ χωρίς δυσκολία πρόσβασης τους χειμερινούς μήνες. Από αυτά τα 15 

χλμ. ανήκουν στο επαρχιακό δίκτυο και τα 5χλμ. στο κοινοτικό δίκτυο. 

Ασφαλτοστρωμένα είναι τα 20 χλμ. Στην περιοχή της Δ.Ε. αναπτύσσονται αγροτικοί 

δρόμοι μήκους  200 χιλιομέτρων καθώς και δασικοί μήκους 20 χιλιομέτρων. Παρά το 

γεγονός ότι η κατάσταση του δικτύου είναι σχετικά καλή είναι σκόπιμο να γίνουν 

εργασίες συντήρησης, διάνοιξης –διαπλάτυνσης αλλά και ασφαλτόστρωσης 

τουλάχιστον του κύριου οδικού δικτύου.    

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Το οδικό δίκτυο   της  Δημοτικής  Ενότητας  Χιλιοχωρίων  είναι  σε μέτρια 

κατάσταση. Το μήκος  του  οδικού  δικτύου που  συνδέει  τις τοπικές κοινότητες  με 

την πρώην έδρα του Δήμου Χιλιοχωρίων , τον Χανδρινό είναι : 
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Χανδρινού – Κρεμμύδια 4.200μ, Χανδρινού – Σουληνάρι 2.050μ, Χανδρινού - 

Μεσοπόταμος 4.200μ, Χανδρινού - Κουκκουνάρας 4.500μ, Χανδρινού - Στενωσία 

4.200μ, και Χανδρινού - Πλατανόβρυση 3.100μ. 

Εντός  της  Δημοτικής  Ενότητας  διέρχεται τμήμα  του δευτερεύοντος  Εθνικού  

Δικτύου Μεσσήνης - Πύλου με μήκος 9.100μ.  Καθώς  και  τμήμα  της  38
ης

  

Επαρχιακής  οδού  Σουληνάρι  - Κορυφάσιο μήκους 6.300μ.   

Στην περιοχή του Δήμου αναπτύσσονται αγροτικοί χωματόδρομοι  καθώς και δασικοί  

χωματόδρομοι.  Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του δικτύου είναι σχετικά καλή 

είναι σκόπιμο να γίνουν εργασίες συντήρησης, διάνοιξης –διαπλάτυνσης αλλά και 

ασφαλτόστρωσης τουλάχιστον του κύριου οδικού δικτύου.  

 1.7.1.1.1. ΣΤΟΧΟΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Προώθηση κατασκευής βασικών οδικών αξόνων, με την συνεργασία με τις αρμόδιες 

Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, όπως : 

-Οδικός άξονας Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη 

-Οδικός άξονας  Ριζόμυλος – Κορώνη 

-Οδικός άξονας  Σουληνάρι- Κορυφάσιο 

-Οδικός άξονας  Γαργαλιάνοι - Ρωμανού 

Μέλημα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η βελτίωση, συντήρηση και επέκταση του 

δημοτικού οδικού δικτύου καθώς και διανοίξεις δασικών δρόμων και συντηρήσεις 

αγροτικών δρόμων όπως. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα που εντάχτηκαν ή 

υποβλήθηκαν σε Ευρωπαϊκά  Χρηματοδοτικά Προγράμματα : 

-Βελτίωση δρόμου Χώρα-Λαδά με εγκεκριμένη δέσμευση πίστωσης από το Τ.Ε.Ο. 

-Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουκουνάρα - Σχινόλακα 

-Ασφαλτόστρωση δρόμου Πήδασος – Μεθώνη 

- Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Πλατανόβρυσης με Τ.Κ. Αμπελοκήπων 

- Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Ορεινού Διαδημοτικού οδικού άξονα  Δ.Ε. Κορώνης –

Χρυσοκελαριά-Υάμεια-Μηλίτσα 

-Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Βλαχόπουλου, έργο ενταγμένο στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

-Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δικτύου στην Δ.Ε. Παπαφλέσσα έργο που έχει 

υποβληθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-

2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
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-Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δικτύου στην Δ.Ε. Παπαφλέσσα πλην έδρας ,  Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης,  Μανιακίου, Μαργελίου,  Παπαφλέσσα έργο που έχει υποβληθεί για 

Χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Πυρόπληκτων «Ταμείο Μολυβιάτης» 

-Διάνοιξη Αντιπυρικών Δασικών δρόμων στην Δ.Κ. Πύλου, Τ.Κ. Λαχανάδας & Τ.Κ. 

Σουληναρίου  έργο ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» μέσω των Δασικών Υπηρεσιών. 

-Διάνοιξη Αντιπυρικού Δασικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεταξάδας έργο που έχει 

υποβληθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-

2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» μέσω των Δασικών Υπηρεσιών. 

 

1.7.1.2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Μέχρι πρότινος σιδηροδρομικά ο Νομός Μεσσηνίας συνδεόταν με την Κόρινθο και 

την Αθήνα με δύο γραμμές, η μία μέσω Τρίπολης και η άλλη μέσω Πατρών. Στη 

γραμμή Κορίνθου – Πατρών πραγματοποιούνταν εργασίες αναβάθμισής της σε 

γραμμή υψηλής ταχύτητας κανονικού εύρους με ηλεκτροκίνηση και σύγχρονη 

σηματοδότηση / τηλεδιοίκηση, σε συνέχεια της γραμμής Αθηνών – Κορίνθου που 

ήδη λειτουργεί και Κορίνθου – Κιάτου. 

Το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, όπως και το υπόλοιπο του 

Νομού, παρουσίαζε πληθώρα προβλημάτων, όπως ελλιπή συντήρηση της 

σιδηροδρομικής υποδομής, ασυμβατότητα του εύρους γραμμής με το υπόλοιπο 

εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο (μετρική γραμμή αντί κανονικού εύρους), έλλειψη 

διπλής γραμμής και πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά με μεγάλο αριθμό ισόπεδων 

διαβάσεων. Η πτωχή σιδηροδρομική υποδομή και η μικρή συχνότητα των 

δρομολογίων οδηγούσαν διαρκώς σε παραπέρα υποβάθμιση. Η μέση ετήσια 

επιβατική κίνηση στο σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας ανέρχεται σε 120.000 

επιβάτες και η μέση ετήσια εμπορευματική σε 244 τόνους μικροδεμάτων (στοιχεία 

2004). Πλέον, κατόπιν της εφαρμογής του νόμου περί αναδιάρθρωσης του 

σιδηροδρομικού τομέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στα 

πλαίσια της εξυγίανσης και ανάπτυξης του Ελληνικού Σιδηροδρόμου, οι 

σιδηροδρομικές γραμμές του Νομού Μεσσηνίας βρίσκονται εκτός λειτουργίας. 
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1.7.1.3. ΛΙΜΑΝΙΑ 

Η υποδομή των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών του Νομού Μεσσηνίας 

σήμερα αποτελείται από: 

· Πέντε λιμάνια (Καλαμάτας, Πύλου, Κυπαρισσίας, Μεθώνης, Κορώνης) 

· Έξι αλιευτικά καταφύγια (Μαραθούπολης, Φοινικούντας, Αγ. Ανδρέα, Πεταλιδίου, 

Καρδαμύλης, Αγ. Νικολάου). 

Στην περιοχή μελέτης δεν πραγματοποιείται σημαντική δραστηριότητα μεταφορών 

εμπορευματικών ή επιβατικών, ρόλο που σε όποιο βαθμό έντασης αναλαμβάνουν οι 

λιμενικές εγκαταστάσεις της Καλαμάτας. 

Το λιμάνι της Καλαμάτας παρουσιάζει περιορισμένη επιβατική και εμπορική κίνηση. 

Κύριο αίτιο γι’ αυτό είναι τόσο η έλλειψη ζήτησης για μετακίνηση όσο και το 

κόστος. Η γραμμή Καλαμάτα – Κύθηρα –Αντικύθηρα – Κίσσαμος που λειτουργούσε 

κατά καιρούς σήμερα αντιμετωπίζει καίρια προβλήματα και στην ουσία δεν 

υφίσταται. Έχει μέση ετήσια κίνηση 7.400 επιβάτες περίπου. 

Η κύρια λειτουργία του λιμενικού συστήματος του Δήμου Πύλου-Νέστορος αφορά 

δραστηριότητες αλιείας (επαγγελματικές και ερασιτεχνικές), καθώς και θαλάσσιου 

τουρισμού σκαφών αναψυχής. 

1.7.1.3.1. ΣΤΟΧΟΙ ΛΙΜΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 

Το λιμάνι της Πύλου διαθέτει σημαντική λιμενική υποδομή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερα τουριστικά σκάφη (μικρά κρουαζιερόπλοια, 

θαλαμηγούς, κλπ.). Με την προώθηση κατάλληλων μέτρων και σε συνδυασμό με την 

δημιουργία νέας σύγχρονης Μαρίνας που βρίσκεται σε επαφή με το λιμάνι, αυτό 

μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης τουριστικών σκαφών από τη 

νοτιοανατολική Μεσόγειο με προορισμό τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία. 

Επίσης την τελευταία περίοδο, το λιμάνι της Πύλου με τις σημαντικές προσπάθειες 

που έχει καταβάλει η δημοτική αρχή, έχει ενταχθεί δυναμικά στα δρομολόγια διεθνών 

εταιριών κρουαζιέρας ως προορισμός γεγονός που αυξάνει τη δυναμική που έχει 

αποκτήσει η ευρύτερη περιοχή του Δήμου ως προορισμός. 
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Χάρτης: Βυθομετρική αποτύπωση Λιμανιού Πύλου 
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1.7.1.4. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Ο αερολιμένας της Καλαμάτας βρίσκεται περίπου 25 χλμ. από τα όρια του Δήμου 

Πύλου Νέστορος. Στο παρελθόν εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη σύνδεση της 

περιοχής της Μεσσηνίας με την Αθήνα μία φορά την ημέρα και το καλοκαίρι με 

ορισμένες πρόσθετες πτήσεις. Τα τελευταία χρόνια οι προγραμματισμένες πτήσεις 

προς Αθήνα καταργήθηκαν και λειτουργούσε αποκλειστικά με ναυλωμένες πτήσεις 

ενώ το 2010 ενεργοποιήθηκαν και πάλι οι πτήσεις από και προς Αθήνα. Το 2008 

ξεκίνησαν προγραμματισμένες πτήσεις από Καλαμάτα προς Θεσσαλονίκη και 

Ηράκλειο κυρίως μάλλον της σημαντικής αύξησης της ζήτησης από τον φοιτητικό 

κόσμο προερχόμενο από τις συγκεκριμένες περιοχές.  

Η στάθμη εξυπηρέτησης των αεροπορικών μετακινήσεων είναι ικανοποιητική δεν 

ισχύει όμως το ίδιο για τη δικτύωση και τη συσχέτιση των δρομολογίων. 

 

1.7.1.5. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας Α.Ε. έχει την έδρα του στην πόλη της Καλαμάτας, 

στην οδό Νέδοντος, κοντά στη Νέα Αγορά, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Ο στόλος 

του αυτήν την στιγμή ανέρχεται στα 108 λεωφορεία εκ των οποίων 9 είναι 

ιδιοκτησίας του ΚΤΕΛ, 3 είναι τουριστικά και 2 μίνι Bus. 

Συνδέει την πόλη της Καλαμάτας με όλες τις Δημοτικές & Τοπικές κοινότητες του 

Νομού Μεσσηνίας με καθημερινά δρομολόγια. Ο αριθμός των ημερήσιων 

δρομολογίων προς τις μεγάλες Δημοτικές Ενότητες (Κυπαρισσία, Γαργαλιάνοι, 

Φιλιατρά, Πύλος, Χώρα, Κορώνη κλπ.) είναι μεγάλος (φτάνει ή ξεπερνά τα 6 ανά 

ημέρα. Εκτός από την εξυπηρέτηση των πολιτών με δρομολόγια εντός του Νομού 

Μεσσηνίας, το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας πραγματοποιεί και διανομαρχιακά δρομολόγια 

συνδέοντας με την Καλαμάτα πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη (με στάσεις σε 

Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη), η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Σπάρτη. 
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1.7.2. ΥΔΡΕΥΣΗ   

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει το σύνολο των δημοτικών διαμερισμάτων της Δ.Ε. 

Μεθώνης.  Η υδροληψία γίνεται από πηγές και γεωτρήσεις.  Επίσης, έχουν ανορυχθεί 

γεωτρήσεις για την ύδρευση κάποιων απομακρυσμένων οικισμών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μεμονωμένες κατοικίες εκτός ορίων οικισμών έχουν 

ανορυχθεί ιδιωτικές γεωτρήσεις για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους σε νερό 

ύδρευσης.  

Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Μεθώνης αφορά περίπου 3.000 υδρόμετρα και το 

συνολικό μήκος των αγωγών ξεπερνάει τα 200.000 μέτρα. 

Το νερό προέρχεται από δώδεκα (12) γεωτρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές 

των τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Μεθώνης και από πηγές της Τ.Κ. Αμπελοκήπων, η 

οποία τροφοδοτεί τμήμα της Μεθώνης και τους οικισμούς Ευαγγελισμό, Καμάρια και 

Φοινίκη και της Τ.Κ. Λαχανάδας που τροφοδοτεί τους οικισμούς Λαχανάδα και 

Φοινικούντα. Τα δίκτυα των οικισμών στο μεγαλύτερο τμήμα τους είναι 

κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Υπάρχουν μικρά παλιά τμήματα, εντός των 

οικισμών της Μεθώνης και της Λαχανάδας, από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, τα οποία 

πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν. 

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. έχει συνολική έκταση 170.0 χλμ. Μεγάλο μέρος αυτού 

είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιάντου όπου χρήζει αντικατάσταση αυτών, 

χάλυβα και PVC 3ης γενιάς.  

Η ηλικία των δικτύων της Δ.Ε. κυμαίνεται από 0 έως 50 χρόνια. Οι απώλειές τους 

κυμαίνονται έως 20%, στα παλιά τμήματα του δικτυού ύδρευσης. 

Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι αρμόδια για την ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Πύλου. Το 

νερό του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. προέρχεται κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις. Σε 

περιόδους αιχμής το σύστημα ενισχύεται από πέντε γεωτρήσεις. 

Οι πελάτες της ύδρευσης ανέρχονται σε 5.500 ενώ το μήκος των αγωγών ύδρευσης 

φθάνει τα 145.000 μέτρα.Το νερό είναι κατάλληλο σαν πόσιμο και η ποιότητα του 

ελέγχεται τακτικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., η ετήσια παροχή νερού από τη ΔΕΥΑΠ στους 

πελάτες της φθάνει τα 450.000.  κυβικά μέτρα. 
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Το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ περιλαμβάνει δυο κεντρικά δίκτυα που επεκτείνονται από 

πηγές Κουμπέ Χανδρινού έως Πύλο και από πηγές Αμπελοκήπων έως ΤΚ 

Μεσοχωρίου. Η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού των πηγών 

και των γεωτρήσεων που υδρεύουν το δίκτυο  είναι εξαιρετικά καλή. Πρόκειται για 

νερό μέτριας σκληρότητας, με μικρές συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών, όπως 

π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία και βαρέα μέταλλα, πολύ χαμηλότερες από τα 

θεσμοθετημένα επίπεδα και με πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα. 

Η απολύμανση του νερού για προληπτικούς και μόνο λόγους, γίνεται συνεχώς με 

χλωρίωση στις γεωτρήσεις και στις δεξαμενές με αποτέλεσμα το νερό στο δίκτυο να 

μην παρουσιάζει μικροβιολογική επιβάρυνση. 

Εκτός από τον τακτικό έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο που διενεργεί 

η υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ γίνεται και τακτικός μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος 

από διαπιστευμένο εργαστήριο τα αποτελέσματα του όποιου  δείχνουν μηδενική 

παρουσία στο νερό του δικτύου ανεπιθύμητων μικροβιακών δεικτών όπως ολικών και 

κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών, E. coli και εντερόκοκκων. 

Η βελτίωση του δικτυού ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ περιλαμβάνει σημαντικά έργα, όπως 

η επέκταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Πύλου και η αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων σε τοπικές κοινότητες, τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα 

του Ε.Σ.Π.Α. 

Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. έχει συνολική έκταση 45.0 χλμ ένα μέρος του είναι 

κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες και χρήζει αντικατάστασης από PVC. 

Το δίκτυο των Τ.Κ. που καλύπτεται από αμιαντοσωλήνες είναι παλιό ενώ το 

υπόλοιπο που καλύπτεται από PVC κυμαίνεται από 1-10 έτη ενώ η κάλυψη αυτών 

πλησιάζει το 100%. Οι απώλειες του δικτύου φτάνει το 5%. Τέλος, η υδροληψία 

γίνεται από πηγές και γεωτρήσεις με μέτρια ποιότητα νερού. 

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Στον τομέα της ύδρευσης  η υδροληψία γίνεται κυρίως από την πηγή  «Παλαιό 

Λουτρό». Στο Τ.Κ. Μαργελίου υπάρχει μόνο επιφανειακή υδροληψία.  Το συνολικό 

μήκος του δικτύου είναι 76,1 χλμ. Από αυτά τα 64,4χλμ. είναι από αμιαντοτσιμέντο  

και τα 11,7χλμ. από πλαστικό. Ο μέσος όρος ηλικίας του δικτύου στα Τ.Κ. 

Μανιακίου και Μαργελίου ξεπερνά τα τριάντα χρόνια. Ο μέσος όρος του δικτύου στα 
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τοπικά διαμερίσματα Βλαχόπουλου, Μεταμόρφωσης και στο οικισμό Παπαφλέσσα 

δεν ξεπερνά τα 10 χρόνια. Δεν υπάρχει αποτύπωση του δικτύου, ούτε διυλιστήριο και 

οι απώλειες του προσεγγίζουν το 10% ενώ η κάλυψη του φθάνει στα 60%.    

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Στον τομέα της ύδρευσης  η υδροληψία γίνεται  από  διάφορες  πηγές και γεωτρήσεις 

ανά Τοπική  Κοινότητα. Η  Τ.Κ. Σουληναρίου υδρεύεται  από  τις  πηγές και 

γεωτρήσεις,  επίσης  υπάρχει  νέο δίκτυο  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο στο 

εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο. Η  Τ.Κ.  Μεσοποτάμου υδρεύεται  από γεωτρήσεις,  

επίσης  υπάρχει  νέο δίκτυο  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο. Η  Τ.Κ. Κρεμμυδίων  

υδρεύεται  από  γεωτρήσεις και τον σύνδεσμό  ύδρευσης Τέλος Άγρας,  επίσης  

υπάρχει  νέο δίκτυο  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο.  

Ο οικισμός Στενωσιάς Τ.Κ. Κουκουνάρας υδρεύεται από γεωτρήσεις, επίσης  υπάρχει  

νέο δίκτυο  ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Η Τ.Κ. Κουκουνάρας   υδρεύεται  από  

γεώτρηση. Το εξωτερικό  δίκτυο είναι από  πολυαιθυλένιο και το εσωτερικό από 

PVC. Η Τ.Κ. Χανδρινού υδρεύεται από γεώτρηση. Το δίκτυο είναι από 

πολυαιθυλένιο και PVC. Ο οικισμός Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Χανδρινού υδρεύεται  από  

γεώτρηση με τμήματα δικτύου από διάφορα υλικά.   

1.7.2.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ήδη έχει υλοποιηθεί μελέτη για το έργο «Εκσυγχρονισμός, τηλεμετρία και 

αυτοματισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος» προϋπολογισμού 

4.355.000 €, η οποία αφορά σύστημα τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου το οποίο καλύπτει 

όλο το Δήμο, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση διαρροών, συλλογή, καθαρισμός και 

διανομή ύδατος μέσω ποσοτικής/ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων 

πόρων. Αναζητείται πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α. για την υποβολή της. 

Αντικειμενικός σκοπός του έργου, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα 

Ελέγχου (ΚΣΕ), με βάση το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.  

Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου 

λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από 

όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για: 

- Εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού 

για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση/ελαχιστοποίηση απωλειών) 

- Άμεση  παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων 
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- Ισοζυγίου νερού 

- Κατανάλωση νερού, και 

- Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος 

Ήδη έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος 

- Ιόνιοι Νήσοι" τα έργα: 

- Εξωτερικό Υδραγωγείο Πύλου προϋπολογισμού 2.250.000€ 

- Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας προϋπολογισμού 1.053.640€ 

Η δημοπράτηση των έργων προβλέπεται να γίνει εντός του 2013. 

1.7.3. ΑΡΔΕΥΣΗ 

Η κατά τόπους υδροφορία εκμεταλλεύεται με αρδευτικές γεωτρήσεις και φρέατα, ενώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ομαδικό αρδευτικό δίκτυο εκμετάλλευσης που 

συντηρεί ο ΓΟΕΒ ή άλλος φορέας.  

Μέλημα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η βελτίωση, συντήρηση και επέκταση του 

αρδευτικού  δικτύου, ενδεικτικά αναφέρεται το έργο. 

-Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Κάμπου - Χανδρινού και Κάμπου - Στενωσιάς, έργο 

υπό ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-

2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

Επίσης έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, με την εκπόνηση προμελέτης για την δημιουργία 

του Μιναγιώτικου Φράγματος, ενός μεγάλου έργου για την περιοχή Διαδημοτικού 

ενδιαφέροντος αφού αφορά την περιοχή της Δ.Ε. Μεθώνης του  Δήμου Πύλου 

Νέστορος και την περιοχή της Δ.Ε. Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης. 

1.7.4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Ο Δήμος διαθέτει δίκτυα αποχέτευσης στην Πύλο, τη Μεθώνη και τη Φοινικούντα.  

Η Κορώνη, η Χώρα και οι Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς 

διαθέτουν παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί διαθέτουν 

αποχέτευση με στεγανούς βόθρους. 

Ο Δήμος διαθέτει σε λειτουργία 2 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων: 

- Ε.Ε.Λ. Πύλου, δυναμικότητας 14.000 κατοίκων  

- Ε.Ε.Λ. Μεθώνης, δυναμικότητας 7.500 κατοίκων  

Οι δυο εγκαταστάσεις λειτουργούν από τα μέσα του 2009. 

Υπό κατασκευή είναι το έργο «Αποχέτευση και Βιολογικός πρώην Δήμου Νέστορος» 
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Στόχος είναι η κάλυψη τουλάχιστον των μεγάλων οικισμών του Δήμου με δίκτυα 

αποχέτευσης. 

Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι αρμόδια για την αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων στα όρια 

της Δημοτικής Ενότητας Πύλου. Η πόλη της Πύλου διαθέτει σήμερα αξιόλογο δίκτυο 

ακαθάρτων, το οποίο αποτελείται από δίκτυο παντοροϊκό και βιολογικού 

καθαρισμού. Το παραπάνω δίκτυο καλύπτει σχεδόν το σύνολο της πόλης. Το μήκος 

του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 20.900 μέτρα ενώ η μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να εξυπηρετήσει 14.000 κατοίκους στην υπάρχουσα 

κατάσταση και με προοπτική μελλοντικά να εξυπηρετεί 21.000 κατοίκους. 

Το δίκτυο αποτελείται από κεντρικούς αγωγούς οι οποίοι μεταφέρουν τα λύματα σε 

αντλιοστάσια και από εκεί με καταθλιπτικούς αγωγούς καταλήγουν στη μονάδα 

επεξεργασίας του βιολογικού της Πύλου. Στο δίκτυο έχει συνδεθεί ένα σημαντικό 

μέρος της πόλης της Πύλου ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και το έργο σύνδεσης της  

Γιάλοβας.  

Έχει εγκριθεί η ένταξη της πράξης «Ολοκλήρωση δικτυού αποχέτευσης Πύλου» 

προϋπολογισμού 4.510.000 το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον 

- Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».  Το έργο αφορά την επέκταση του δικτύου 

ακαθάρτων σε όλη την περιοχή της Πύλου και της Γιάλοβας. 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας περιλαμβάνει όλα τα στάδια. Συγκεκριμένα, στη 

γραμμή επεξεργασίας λυμάτων γίνεται προεπεξεργασία, δευτεροβάθμια επεξεργασία 

και απολύμανση. Στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος γίνεται πάχυνση και αφυδάτωση. Η 

επιταχυνόμενη απόδοση καθαρισμού των λυμάτων είναι πολύ μεγάλη. Η διάθεση της 

επεξεργασμένης εκροής γίνεται στη θάλασσα, ανοιχτά της Πύλου, με υποθαλάσσιο 

αγωγό μήκους 300 μέτρων από την ακτή. Στην εγκατάσταση επεξεργασίας υπάρχει η 

δυνατότητα να οδηγηθεί με βυτιοφόρα ποσότητα βοθρολυμάτων από τις περιοχές του 

Δήμου που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων της ΔΕΥΑΠ πραγματοποιεί 

εβδομαδιαίους  ελέγχους στην περιοχή εκβολής του αγωγού διάθεσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων. 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Βιολογικός Πύλου) βρίσκεται στην 

Δ.Κ. Πύλου. Ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές του 2009. 

Αποχέτευση Όμβριων 
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Το δίκτυο όμβριων καλύπτει την περιοχή της  Πύλου, αποτελείται από το δίκτυο του 

Παντοροϊκού  συνολικού μήκους 10,000 m, το οποίο εκβάλει στη θάλασσα. 

Στις άλλες τοπικές κοινότητες το δίκτυο όμβριων εκτίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 

κατά τόπους ανάγκες.  

Η Τ.Κ. Μεσοχωρίου διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης χωρίς μονάδα βιολογικού 

καθαρισμού. Ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η υλοποίηση μελετών για 

εγκατάσταση compact συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού και αναμένεται η 

υλοποίηση των έργων εντός του επόμενου χρόνου. 

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Η Δ.Ε. Μεθώνης διαθέτει οργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης, που καλύπτει το 60% 

περίπου του οικισμού της Μεθώνης και το 80% περίπου του οικισμού της 

Φοινικούντας. Τα υπόλοιπα τμήματα των δυο οικισμών, καθώς και οι υπόλοιποι 

οικισμοί της Δ.Ε. Μεθώνης διαθέτουν στεγανούς βόθρους.  

Το εσωτερικό δίκτυο της Μεθώνης ανέρχεται σε 6.700 μέτρα και καλύπτονται οι δυο 

κεντρικοί δρόμοι, η παραλιακή ζώνη και περιμετρικοί δρόμοι πλησίον των 

κεντρικών. Το εσωτερικό δίκτυο της Φοινικούντας ανέρχεται σε 3.200 μέτρα.  

Το δίκτυο αποχέτευσης διαθέτει και το δίκτυο μεταφοράς λυμάτων με έξι κεντρικά 

αντλιοστάσια. Το δίκτυο της Φοινικούντας, μέσω 4 αντλιοστασίων (Α0, Α1, Α2 και 

Α3) και αγωγών μεταφοράς μήκους 9.200 μέτρα, οδηγείται στο κεντρικό 

αντλιοστάσιο Α4 συλλογής της Μεθώνης και από εκεί, μέσω και του αντλιοστασίου 

μεταφοράς Α5 και δικτύου σωληνώσεων μεταφοράς μήκους 2.650 μέτρα, τα λύματα 

Μεθώνης και Φοινικούντας οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. (Βιολογικός Καθαρισμός) 

Μεθώνης, που βρίσκεται στην περιοχή “παπά Λίμνα” βορειοδυτικά της Μεθώνης. 

Ο βιολογικός καθαρισμός της Μεθώνης, δυναμικότητας 7.500 κατοίκων, λειτουργεί 

από το Μάιο 2009. Η εγκατάσταση επεξεργασίας περιλαμβάνει όλα τα στάδια και 

συγκεκριμένα προεπεξεργασία (εσχάρωης, εξάμμωση, απολίπανση), αερισμό 

(αποφωσφόρωση, απονιτροποίηση) με επιφανειακούς αεριστήρες, καθίζηση, 

πάχυνση-αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσσα, απολύμανση με χλωρίωση-

αποχλωρίωση, τριτοβάθμια επεξεργασία (φίλτρα άμμου) και κτίριο βοθρολυμάτων. Ο 

βιολογικός διαθέτει 1 γραμμή αερισμού και καθίζησης. Η διάθεση γίνεται στο Ιόνιο 

πέλαγος με χερσαίο αγωγό 600 μέτρα και υποθαλάσσιο αγωγό 350 μέτρα. 

Ήδη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη” το έργο “Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού 
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Μεθώνης” προϋπολογισμού 1.434.000 € και πραγματοποιήθηκε η τελική έγκριση 

τευχών δημοπράτησης. Προβλέπεται να γίνει η δημοπράτηση εντός του Μαρτίου του 

2013. Το έργο αυτό  θα καλύψει τον υπόλοιπο οικισμό της Μεθώνης, που διαθέτει 

ακόμη στεγανούς βόθρους, με δίκτυο συνολικού μήκους 6.000 μέτρων. 

Επίσης υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη αποχέτευσης για το έργο “Αποχέτευση 

Οικισμών Μεθώνης” και αφορά τους υπόλοιπους οικισμούς της Δ.Ε. Μεθώνης. 

Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Στην Δ.Κ. Χώρας βρίσκεται υπό κατασκευή το δίκτυο αποχέτευσης και ο βιολογικός 

καθαρισμός Χώρας. Η Χώρα διαθέτει σήμερα παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης.  

Ήδη είναι στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής η Ε.Ε.Λ. της Χώρας, δυναμικότητας 

12.000 κατοίκων, στην περιοχή του Κορυφασίου νοτιοδυτικά της Χώρας. Η 

εγκατάσταση επεξεργασίας περιλαμβάνει όλα τα στάδια και συγκεκριμένα 

προεπεξεργασία, αερισμό (με υποβρύχιους διαχύτες), καθίζηση, πάχυνση-αφυδάτωση 

με ταινιοφιλτρόπρεσσα, απολύμανση και δευτεροβάθμια επεξεργασία. Αναμένεται η 

κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Το έργο χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”.  

Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει τη Χώρα και τον οικισμό Ρωμανού. Ήδη έχουν 

κατασκευαστεί τα δίκτυα αποχέτευσης, συνολικού μήκους 21.200 μέτρα για τη Χώρα 

και 1.460 μέτρα για το Ρωμανού και οι αγωγοί μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. συνολικού 

μήκους 9.150 μέτρα. Αναμένονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των αντλιοστασίων 

μεταφοράς λυμάτων και η κατασκευή μικρών τμημάτων των δικτύων. 

Ήδη αναμένεται η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη” του έργου “Αποπεράτωση Δικτύου Ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας – Τ.Κ. 

Ρωμανού Δ.Ε. Νέστορος (τ. Δήμου Νέστορος)” προϋπολογισμού 1.706.800 € και η 

τελική έγκριση τευχών δημοπράτησης. Προβλέπεται να γίνει η δημοπράτηση εντός 

του Μαρτίου του 2013. Το έργο αυτό θα ολοκληρώσει την αποχέτευση Χώρας και 

Ρωμανού. 

Επίσης αναμένεται και η ένταξη στο πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική 

Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" του έργου Δικτύου Ακαθάρτων 

Αμπελόφυτο-Κορυφάσιο. 

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 
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Η Τ.Κ. Κορώνης διαθέτει παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης και η υπόλοιπη περιοχή 

στεγανούς βόθρους. Η κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης και 

βιολογικού καθαρισμού στην Κορώνη είναι έργο πνοής για την περιοχή. 

Ήδη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη” το έργο “ "ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)" προϋπολογισμού 9.069.429,10 €, το οποίο 

περιλαμβάνει τη μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού της Κορώνης που 

θα καλύπτει τον οικισμό Κορώνης και Ασίνης και την κεντρική παραλιακή ζώνη της 

Κορώνης με δυναμικότητα 6.800 κατοίκους. 

Ως 1ο υποέργο ήδη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με 

τίτλο «Μελέτη των δικτύων Αποχέτευσης λυμάτων  Κορώνης  και της  ΕΕΔΛ 

Κορώνη», προϋπολογισμού 522.186,97 €. 

Η Τ.Κ. Βασιλιτσίου διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης χωρίς μονάδα βιολογικού 

καθαρισμού. Ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η υλοποίηση μελετών για 

εγκατάσταση compact συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού και αναμένεται η 

υλοποίηση των έργων το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Στον τομέα της διάθεσης υγρών αποβλήτων σήμερα η Δ.Ε. εξυπηρετείται μέσω 

βόθρων στεγανών ή απορροφητικών (ανάλογα με την παλαιότητα των κτιρίων).  

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Στον τομέα της διάθεσης υγρών αποβλήτων σήμερα η Δ.Ε. εξυπηρετείται μέσω 

βόθρων στεγανών ή απορροφητικών (ανάλογα με την παλαιότητα των κτιρίων). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατασκευαστεί και ατομικές μονάδες βιολογικών 

καθαρισμών.  

1.7.5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η αρχή σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που εκπονήθηκε το 2004 και 

τροποποιήθηκε το 2010. Σύμφωνα με τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. η Περιφέρεια χωρίζεται σε τρεις 

διαχειριστικές ενότητες σε καθεμία από τις οποίες λαμβάνει χώρα ολοκληρωμένη 

διαχείριση. Ο Νομός Μεσσηνίας ανήκει στη 2η Διαχειριστική Ενότητα μαζί με τους 

Δήμους Μεγαλόπολης και Γόρτυνος του Νομού Αρκαδίας. Για την επίτευξη των 
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στόχων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. απαιτείται η ανάπτυξη σημαντικού μεγέθους τεχνικών 

υποδομών. Συγκεκριμένα στην 2η Διαχειριστική Ενότητα προβλέπεται το σταδιακό 

κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Επίσης, προβλέπεται ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και τρεις Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α.) (Δ. Πύλου – Νέστορος, Δ. Καλαμάτας, Δ. Γορτυνίας). Αναπτύσσονται 

στοχευμένα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή υλικών συσκευασίας / οργανικού 

κλάσματος των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων καθώς και δίκτυο Πράσινων 

Σημείων, το οποίο θα δέχεται ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα που δε συλλέγονται 

με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής. 

Οι 3  πρώην Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Πύλου-Νέστορος πρόκειται να αποκατασταθούν 

από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Συγκεκριμένα για τις εξής πρώην Χ.Α.Δ.Α.  

1. Θέση Λειβαδάκια,  Τ.Κ. Βασιλιτσίου  Δ.Ε. Κορώνης 

2. Θέση Γέφυρα Μανούσου, Δ.Κ. Χώρας Δ.Ε. Νέστορος 

3. Θέση Άγιος Νικόλαος Δ.Κ. Πύλου Δ.Ε. Πύλου 

Η διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής γίνεται από υπηρεσίες του 

Δήμου Πύλου-Νέστορος, με απορριμματοφόρα οχήματα τα οποία μεταφέρουν και 

αποθέτουν τα απορρίμματα, στην περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δ.Ε. Πύλου όπου 

λειτουργεί δεματοποιητής. Σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει προ της διαδικασίας 

της δεματοποίησης το  Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), κάτι 

που αναμένεται να μειώσει κατά πολύ τον όγκο των προς δεματοποίηση 

απορριμμάτων. 

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος συμμετέχει στον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΣΔΙΣΑ/ΦΟΣΔΑ), μέσω του 

Δημάρχου του, ουσιαστικά και εποικοδομητικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, με 

επιστημονικά κριτήρια σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρόβλημα της 

διαχείρισης των σκουπιδιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. 

1.7.6. ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου τροφοδοτείται με ενέργεια από τη ΔΕΗ μέσω του 

σταθμού Μεγαλόπολης. Η διανομή στους καταναλωτές γίνεται με εναέριο δίκτυο. 

Οι επικοινωνίες της περιοχής εξυπηρετούνται από το εναέριο δίκτυο του ΟΤΕ και 

των αναμεταδοτών των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. 
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1.7.7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

Σύμφωνα με το Ν. 3013/2002, η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της 

ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές 

καταστροφές, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Επίσης, περιλαμβάνεται η 

μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις 

υποδομές, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.  

Στο Δήμο Πύλου-Νέστορος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι 

αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την 

πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του 

Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο: 

(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής 

του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την 

εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων κα δράσεων στο πλαίσιο του 

εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 

(β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για 

την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 

συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου. 

(γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού 

και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 

καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. 

(δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της 

πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των 

δασών. 

ε) Διενεργεί ασκήσεις που περιλαμβάνουν π.χ. προσομοίωση διάσωσης 

εγκλωβισμένων μαθητών ύστερα από σεισμική δόνηση. Στις επιχειρήσεις λαμβάνουν 

μέρος οχήματα της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και το ασθενοφόρο 

του Δήμου. 

Στο Δήμο Πύλου-Νέστορος λειτουργεί Κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος, το 

οποίο υπάγεται στον Πυροσβεστικό Σταθμό Γαργαλιάνων. Σημειωτέον ότι σε όλη την 

περιοχή της πρώην επαρχίας Πυλίας της οποίας είμαστε και πρωτεύουσα δεν 

λειτουργεί άλλος Πυροσβεστικός Σταθμός ή έστω Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.  
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Επιπροσθέτως το Πυροσβεστικό κλιμάκιο που εδρεύει στον Δήμο Πύλου-Νέστορος 

καλύπτει μια τεράστια έκταση, η οποία αποτελείται από χιλιάδες στρέμματα  

αγροτικών καλλιεργειών, δημοσίων δασικών εκτάσεων, ορεινών όγκων και 

κατοικημένων περιοχών εκτός οικισμών γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της 

Δημοτικής Αρχής για την μετατροπή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου σε 

Πυροσβεστικό Σταθμό. 

Το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Πύλου έχει 20 στελέχη ως δυναμικό και 4 υδροφόρα 

οχήματα προκειμένου να επιχειρεί. 

 

Υδατοδεξαμενές: Υπάρχει δίκτυο υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης, το οποίο με την 

έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είναι έτοιμο προς χρήση 

Πυροσβεστικά οχήματα: Κατά την αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), 

διασκορπίζονται σε ευπαθείς περιοχές. 
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1.8. ΟΙ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ KAI 

TA ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Ο οικισμός Μεθώνης: έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με 

απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 1289/τ.β/ 20-10-76. 

1. ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922 /ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922 «Περί κηρύξεως προεχόντων 

Βυζαντινών μνημείων» Κάστρο Μεθώνης, επί Ακροπόλεως Αρχαίας Μεθώνης. 

Αποτελεί αρχαίο μνημείο/Αμυντικό Συγκρότημα, Κάστρο/Φρούριο της 

Βυζαντινής /Μεταβυζαντινής περιόδου. 

2. ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ30/3715/84/15-2-1985 ΦΕΚ 163/Β/28-3-1985 

«Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο εμπρός από το Κάστρο της Μεθώνης 

Πυλίας Μεσσηνίας, με τα εξής όρια, όπως αυτά σημειώνονται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα προς Ν. τα τείχη του Φρουρίου, προς Α. και προς Δ. τη 

θάλασσα, προς Β. την οδό Ανδρ. Μιαούλη καθόλο το μήκος της και κατά τη νοητή 

προέκτασή της προς Δ. μέχρι τη θάλασσα». Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρα 2 και 50 

3. ΥΑ 1565/71/15-2-1951 ΦΕΚ 33/Β/23-2-1951  

«Έχοντες υπ ' όψιν το άρθρον 52 του Κ.Ν 5351 / 32 " περί αρχαιοτήτων " μετά 

γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου διατυπωθείσαν κατά την υπ. αριθ. 5 / 1951 

συνεδρίαν αυτού, αποφασίζομεν: Χαρακτηρίζομεν ως Ιστορικόν διατηρητέον 

Μνημείον το εν Μεθώνη Καπαδοστριακόν Σχολείον». Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52. 

Έχει γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΑΠΑΛΛ. 

/Φ.33/62452/1373/20-11-2001 (ΦΕΚ 1003/Δ'/30-11-2001). 

4. ΥΑ 15794/19-12-1961 ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962  

Αρχαιολογικός Χώρος: Τα ερείπια εκκλησίας, τα φερόμενα υπό την προσωνυμίαν 

«Άι – Λέος» εν τη Περιφερεία της Αρχαίας Μεθώνης. 

5. ΥΑ 4499/12-6-1964 ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964 Περί των διατηρητέων ιστορικών 

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 

Το ενετικόν φρέαρ, το ευρισκόμενον εις το κέντρον της πλατείας της ενορειακής 

Βιβλιοθήκης εν Μεθώνη. To προ της εισόδου της Μεθώνης και παρά την αυτόθι 

γέφυραν ενετικόν φρέαρ. 
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6. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/42316/1101/17-7-1980 ΦΕΚ 785/Β/20-8-1980 Περί 

κηρύξεως ως διατηρητέου του Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου στη θέση "Αγάκι" Νομού 

Μεσσηνίας 2 χλμ. Β. της Μεθώνης, επαρχίας Πυλίας, Νομού Μεσσηνίας, είναι 

αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν 5351 / 1932 και 

προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού. Ο ναός ανήκει στην 

κατηγορία των μεταβατικών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών, χρονολογείται 

στο 10ο ή 11ο αιω. και στο εσωτερικό του έχουν επισημανθεί ίχνη 

τοιχογραφιών. Κ.Ν 5351 / 1932. 

7. ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ30/25243/558/5-5-1982 ΦΕΚ 320/Β/2-6-1982 

«Ανακοινώνουμε ότι η Παλαιοχριστιανική Βασιλική που βρίσκεται στη θέση Λούτσα 

της Κοινότητας Φοινικούντος της Επαρχίας Πυλίας του Νομού Μεσσηνίας, είναι 

αρχαίο μνημείο. Τα ερείπια της βασιλικής εκτείνονται προς τα νότια και δυτικά του 

μεταγενέστερου εκκλησιδίου της Αγίας Παρασκευής, που κατέχει το 

βορειοανατολικό τμήμα αυτής και σε ακτίνα 100 μ. Διακρίνονται η μεγάλη 

ημικυκλική αψίδα και τμήματα τοίχων του ναού μέχρι ύψους 2,50μ. με 

χαρακτηριστική τοιχοποιία από πλίνθους και λίθους» Κ.Ν. 5351 / 1932, άρθρο 2.  

8. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2418/130/16-1-1996 ΦΕΚ 57/Β/29-1-1996 Κήρυξη 

θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη νήσο Αγία Μαρίνας ή Αγία Μαριανή 

Νομού Μεσσηνίας 

Η κήρυξη γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία αρχαίου ναυαγίου 

Ελληνιστικών χρόνων και των οικιστικών λειψάνων, φρεάτων και τάφων πρώιμων 

Βυζαντινών χρόνων που υπάρχουν στη θάλασσα και τον αιγιαλό της περιοχής.» 

9. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/29429/926/12-7-2001 ΦΕΚ 1004/Β/1-8-

2001 Κήρυξη νήσου Αγίας Μαρίνας δήμου Μεθώνης, Ν. Μεσσηνίας ως 

αρχαιολογικού χώρου. 

Πρόκειται για μικρό νησί, ακατοίκητο σήμερα, που ανήκει στο σύμπλεγμα των 

Οινουσών και βρίσκεται μεταξύ των νήσων Σαπιέντζα και Σχίζα. Στο νησί 

διατηρούνται διάσπαρτα ίχνη κατοίκησης των υστερορωμαϊκών και βυζαντινών 

χρόνων. Στην περιοχή του αιγιαλού σώζονται φυσικά φρέατα, δεξαμενές, 

κιβωτιόσχημοι τάφοι και λείψανα μεγάλου σε έκταση οικισμού που εκτείνονται 

ενδότερα στην ανατολική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στον ίδιο χώρο 

παρατηρείται διάσπαρτη κεραμική των πρώιμων βυζαντινών και μεταγενέστερων 

χρόνων. Στο κεντρικό πλάτωμα βρίσκεται ο μικρός μονόχωρος ναός της Αγίας 
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Μαρίνας που χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού, από τον οποίο σήμερα 

διατηρείται η αψίδα του ιερού και το βόρειο κλίτος του. ΚΝ 5351/1932 

10. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/638/14-3-1996 ΦΕΚ 212/Β/2-4-1996 Κήρυξη 

θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στον όρμο Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας 

Η κήρυξη γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία του προϊστορικού 

(Μεσοελλαδικού) οικισμού, των καταλοίπων ναυαγίων πλοίων ιστορικών χρόνων και 

του παράλιου κτιστού μεσαιωνικού αγωγού τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή και 

περικλείονται στον παραπάνω θαλάσσιο χώρο». ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52. 

11. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28260/1725/30-9-1998 ΦΕΚ 1182/Β/16-11-1998 

Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη Μεθώνη Ν. Μεσσηνίας 

 «Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Μεθώνης 

Ν. Μεσσηνίας για την αποτελεσματικότερη προστασία των ναυαγίων που 

εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του ακρωτηρίου Σπίθα της νήσου 

Σαπιέντζα κοινότητας Μεθώνης. ΚΝ 5351/1932 , Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α'/1981) 

12. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/49184/3564π.ε./5-2-2002 ΦΕΚ 183/Β/20-2-2002 

«Συμπληρώνουμε την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/ 638/14.3.96 Υ.Α. (ΦΕΚ 

212/τ.Β/2.4.96) με την οποία κηρύχθηκε η παραλιακή και θαλάσσια έκταση του 

Όρμου Μεθώνης ως αρχαιολογικός χώρος και επεκτείνουμε τα όριά του. 

Εντός της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου συμπεριλαμβάνονται ο 

καταποντισμένος προϊστορικός (μεσοελλαδικός οικισμός) ο αρχαίος και μεσαιωνικός 

λιμενοβραχίονας, τα κατάλοιπα ξύλινης πασσαλόπηκτης προβλήτας, τα ναυάγια 

μεσαιωνικών χρόνων, διάσπαρτα μεμονωμένα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία 

υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον του αρχαιολογικού 

χώρου του κηρυγμένου (ΦΕΚ 163/τ.Β/28.3.1985) Φρουρίου της Μεθώνης.» 

ΚΝ 5351/1932 Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Τ.Α/81) 

13. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13818/669/19-3-1996 ΦΕΚ 269/Β/23-4-1996 Κήρυξη 

θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στη νήσο Σχίζα Ν. Μεσσηνίας 

 Η κήρυξη γίνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία των πέντε ναυαγίων που 

χρονολογούνται από την Ελληνιστική έως την Βυζαντινή περίοδο, τα οποία 

εντοπίστηκαν στην περιοχή και περικλείεται στον παραπάνω θαλάσσιο χώρο».  Κ.Ν. 

5351/ 1932. 
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14. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15360/769/4-4-1996 ΦΕΚ 287/Β/29-4-1996 Κήρυξη 

θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή «Λίμνη του Παππά» Μεθώνης 

Νομού Μεσσηνίας 

Για  την  αποτελεσματικότερη  προστασία  δύο  αρχαίων ναυαγίων ελληνιστικών - 

ρωμαϊκών χρόνων και την τεκμηρίωση αρχαίας γεωμορφολογίας των ακτών που 

υπάρχουν στην περιοχή. Κ.Ν. 5351/ 1932. 

15. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/29426/924/22-6-2001 ΦΕΚ 876/Β/9-7-2001 Κήρυξη 

της περιοχής «Λίμνη του Παπά» του Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας, ως 

αρχαιολογικού χώρου 

Α) Στην ανατολική ακτή της νησίδας Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι (το βορειότερο 

νησί) υφίστανται λείψανα κτισμάτων που χρονολογούνται στους μεταβυζαντινούς 

χρόνους. Στην περιοχή όπου υπάρχει φυσικό φρέαρ με γλυφό νερό το οποίο 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, εντοπίζονται επίσης προϊστορικά όστρακα και λίθινα 

εργαλεία. 

Β) Στο υψηλότερο σημείο του ακρωτηρίου «Πυργάκι» που διαμορφώνεται νότια από 

την «Λίμνη του Παπά» σώζεται σε ύψος 2.5 μέτρων φρυκτωρία, η οποία 

χρονολογείται στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται για κυκλικό κτίσμα 

από ημίεργους λίθους και ασβεστοκονίαμα, με παρεμβολή οστράκων. Ο χώρος είναι 

διάσπαρτος από όστρακα κεραμικής προηγούμενων περιόδων (προϊστορικά, 

ελληνιστικά, ρωμαϊκά).» ΚΝ 5351/1932 

16. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47589/2827π.ε./30-3-1999 ΦΕΚ 711/Β/19-5-1999 

«Χαρακτηρίζουμε, ως αρχαιολογικό χώρο, τη θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Λόγγο 

και της νήσου Μπόμπας για λόγους προστασίας του αγκυροβολίου του Πόρτο Λόγγο, 

του μοναδικού, επί αιώνες, προστατευτικού αγκυροβολίου της μεταξύ Ανατολικής 

και Δυτικής Μεσογείου, ναυσιπλοΐας. ΚΝ 5351/1932 Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 

32/Α'/1981) 

17. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2295/54168/17-10-2001, ΦΕΚ 1351/Β/17-10-2001 

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου τοξοειδούς γέφυρας στην 

οδό Καποδίστρια στο Δήμο Μεθώνης του Ν. Μεσσηνίας 

 «Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης την τοξοειδή 

γέφυρα στην οδό Καποδίστρια, Δήμου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας, διότι αποτελεί 

αξιόλογο δείγμα τεχνικής κατασκευής γεφυριών των αρχών του 20ου αιώνα, 

βρίσκεται σε αρμονία με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και αποτελεί αναπόσπαστο 
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τμήμα του ιστορικού ιστού της πόλης της Μεθώνης, επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την ανάπτυξη της επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής.» 

Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 

216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει. 

Ν. 1469/1950 Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4.92). 

18. ΥΑ ΥΠΠΟ /ΔΝΣΑΚ/2458/73/26-1-2005, ΦΕΚ 128/Β/3-2-05 

Σχολείο Συγγρού Μεθώνης, μέσα στον οικισμό Μεθώνης, χαρακτηρισμός ως 

νεώτερο διατηρητέο μνημείο.  

19. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/78820/139/12-4-2005 - ΦΕΚ 591/Β/4-5-2005   

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 

Δήμου Μεθώνης. 

«Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, τον Ι. 

Ναό Αγίου Νικολάου, Δήμου Μεθώνης, διότι ο ναός αποτελεί αξιόλογο δείγμα 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των ετών μετά το 1830.» 

Επιπλέον των παραπάνω χώρων, υπάρχουν και οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι 

που δεν έχουν κηρυχθεί, αλλά προστατεύονται από τις διατάξεις του Αρχαιολογικού 

Νόμου (Ν. 3028/02, ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).  

1. Παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο και μεγάλο τμήμα βασιλικής σε κεντρικό 

σημείο του οικισμού της Μεθώνης. 

2. Ενετικές αλυκές στη θέση Βάρκα 

3. Θέση Παλαιοί Αϊ Λιάδες, όπου διατηρούνται τα λείψανα του 

παλαιοχριστιανικού ναού του Προφήτη Ηλία (6
ος

 μ.Χ αιώνα). 

4. Αρχαία λατομεία πωρόλιθου στην περιοχή των οποίων έχει κατασκευαστεί το 

παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο του Αγίου Ονουφρίου. 

5. Ερειπωμένο ναύδριο στη θέση Αγία Σοφία στα βόρεια της Μεθώνης. 

6. Βυζαντινό ερειπωμένο οικοδόμημα στη θέση Στενά στα βόρεια της Μεθώνης. 

7. Υπέργεια και υπόγεια δεξαμενή των βυζαντινών χρόνων στη θέση 

Λυκοτόματο. 

8. Ναύδριο και κινστέρνα βυζαντινών χρόνων επί του υψώματος Ποδαρίνα. 

9. Ερείπια βυζαντινού ναού του Αγίου Ιωάννου στη θέση Δρουγούτενα. 

10. Ρωμαϊκά λουτρά στη θέση «Λούτσα». 

Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Μεθώνης έχουν εντοπιστεί κατά τη 

διάρκεια επιφανειακών ερευνών ή κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών 
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αρχαιότητες και συγκεκριμένα λείψανα οικισμών και οχυρώσεων (θέσεις 

Παλαιομεθώνη και Παλιόκαστρο). Αρχαιολογικά οικοδομικά κατάλοιπα έχουν 

εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή του όρμου της Μεθώνης, ύστερα από επιφανειακή 

έρευνα στις θέσεις: Προφήτης Ηλίας, Κοτρωνάκια, Μπροστινές Λάμπες ή Αλυκή, 

ακτή Λεβέντη, Καρασουμάνι, Μπαρκαράκι ή Μαυροβούνι. Επίσης, έχουν ανευρεθεί 

τμήματα επιγραφών και αρχιτεκτονικών μελών και πλήθος από τμήματα αγγείων που 

χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους. Τέλος, αρχαιότητες έχουν εντοπιστεί και 

στις νήσους Σαπιέντζα και Σχίζα. 

Νήσος Σαπιέντζα  

 Κτιριακά λείψανα των μεταβυζαντινών χρόνων, που πιθανόν να ταυτίζεται με 

τη μονή του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ ή των Βενεδικτίνων 

στη βόρεια περιοχή της νήσου στη θέση Αλαταριά 

 Διάσπαρτα κτιριακά κατάλοιπα σε επίπεδο θεμελίων κτισμένα από ντόπιο 

ασβεστόλιθο, στη θέση «Λαιμός» πλάτους 250 μ. 

 Μια εγκατάσταση των βυζαντινών χρόνων, στη θέση «Μαγαζάκια», σε μικρή 

απόσταση από τον αιγιαλό. 

Νήσος Σχίζα 

 Όστρακα πρωτοελλαδικών, αρχαϊκών, ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων, 

στο σπήλαιο «Μαύρη Τρύπα» στη δυτική πλευρά του νησιού, σε απόσταση 

400 μ. περίπου από τον αιγιαλό 

 Όστρακα και κτιριακά λείψανα σε επίπεδο θεμελίων, κτισμένα από ντόπιο 

ασβεστόλιθο σε πλάτωμα που απολήγει σε ακρωτήρι, στα βορειανατολικά του 

νησιού στη θέση «Λίμπι». 

Για το σύνολο των παραπάνω χώρων ισχύει η αρχαιολογική νομοθεσία. Περιμετρικά 

των ως άνω εκτός σχεδίου χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  και σε ακτίνα 50 μ. 

απαγορεύεται η τοποθέτηση κτηρίων τα οποία τυχόν επιτρέπονται από τις κατά 

περίπτωση προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης και όρους δόμησης.  

Το Κάστρο της Μεθώνης 

Το Μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου (110 

στρέμματα περίπου) με λείψανα αστικών και εκκλησιαστικών οικοδομημάτων εντός 

αυτού αποτελείται από δύο τμήματα τα οποία χωρίζονται με ένα ενδιάμεσο χαμηλό 

τείχος που ενισχύεται με πέντε πύργους. Τα τείχη του φρουρίου προστατεύονται από 

ευρεία τάφρο και ενισχύονται από δύο προμαχώνες που δεσπόζουν στη βόρεια 
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πλευρά του κάστρου. Στο μέσο της ίδιας πλευράς ανοίγεται η κεντρική πύλη εισόδου 

που είναι κατασκευασμένη από ορθογώνια λαξευμένους πωρόλιθους και φέρει 

περίτεχνη διακόσμηση στις παραστάδες της. Το κάστρο έχει ακόμα έξι πύλες εκ των 

οποίων τρεις βρίσκονται προς την πλευρά του λιμανιού. Οι περισσότερες από τις 

πύλες ανοίγονται στο ισόγειο πύργου και προστατεύονται από καταφραγές και 

καταχύστρες. 

Τα τείχη του κάστρου κατασκευάζονται από αδρά λαξευμένους λίθους με ισχυρό 

συνδετικό ασβεστοκονίαμα, έχουν επάλξεις που είναι προσιτές από τον περίδρομο 

στον οποίο η πρόσβαση γίνεται από το εσωτερικό των δύο τμημάτων του κάστρου. 

Τα τείχη ενισχύονται κατά διαστήματα με πύργους, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

σώζονται σε πολύ χαμηλό ύψος. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις εξελίξεις της 

οχυρωματικής αρχιτεκτονικής για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων της 

πολεμικής τέχνης, τα τείχη ενισχύονται ή ανακατασκευάζονται .  

Στο εσωτερικό του κάστρου διατηρούνται διάφορα κτίσματα. Σε κεντρικό του τμήμα 

γνωστό ως "πλατεία των όπλων" υπάρχει ο Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 

μονόχωρος ξυλόστεγος ναός που πιθανόν κατασκευάστηκε κατά την διάρκεια της Β΄ 

Ενετοκρατίας (1833). Επίσης, υπάρχουν ερείπια του Βυζαντινού Ναού Αγίας Σοφίας, 

ερείπια τουρκικών λουτρών (Χαμάμ), Υπόγειες δεξαμενές νερού. Σε επαφή με το 

δυτικό τείχος υπάρχει τετράγωνο οικοδόμημα μικρών διαστάσεων με πυραμιδοειδή 

κάλυψη το οποίο χρησίμευε ως πυριτιδαποθήκη και χρονολογείται κατά την πρώτη 

Ενετική περίοδο. Κατά μήκος της κεντρικής διαδρομής του κάστρου σώζονται δύο 

οθωμανικά λουτρά τα οποία αποτελούνται από πολλές θολοσκεπείς αίθουσες, κάθε 

μια εκ των οποίων είχε διαφορετικές χρήσεις (αποδυτήριο, χλιαρή αίθουσα, ζεστή 

αίθουσα). Χρονολογούνται κατά την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σε κοντινή 

απόσταση διατηρείται η βάση του μιναρέ από ένα κατεστραμμένο πλέον τζαμί. Το 

τέμενος χτίστηκε στη θέση μιας τρίκλιτης βασιλικής, οι εξωτερικοί τοίχοι της οποίας 

ενισχύονταν με αντηρίδες. Πιθανόν πρόκειται για τον ναό του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου.  

Οι περισσότερες μαρτυρίες για το κάστρο της Μεθώνης προέρχονται κυρίως από τους 

περιηγητές και προσκυνητές που χρησιμοποιώντας το λιμάνι της ως αναγκαίο 

θαλασσινό κόμβο στα ταξίδια τους κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους και από τους 

ζωγράφους και χαρτογράφους που σκέφτηκαν να απεικονίσουν το κάστρο, 

προσφέροντας έτσι πολύτιμη γνώση για τον τρόπο εξέλιξης της μορφής του. 
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Χαρακτηριστικό αρχιτεκτόνημα της Μεθώνης είναι το Μπούρτζι, μικρό επιθαλάσσιο 

οχυρό, κτισμένο σε μικρή νησίδα στα νότια του κάστρου ισοδομική τοιχοποιία. Η 

οικοδόμηση του οχυρού άρχισε λίγο πριν το 1500 από τους Ενετούς και 

ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς κατά τον 16ο αιώνα. Το Μπούρτζι αποτέλεσε 

τμήμα της θαλάσσιας οχύρωσης της Μεθώνης και εξυπηρέτησε διάφορους σκοπούς 

ανά εποχές: χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της φρουράς για τον έλεγχο του λιμανιού, ως 

φάρος, φυλακή αιχμαλώτων που προοριζόταν για τα σκλαβοπάζαρα, αλλά και 

καταφύγιο των κατοίκων σε περιόδους πολιορκίας.  

Η στήλη του Μοροζίνι πρόκειται για ένα κίονα από κόκκινο γρανίτη με κιονόκρανο 

ο οποίος βρίσκεται κοντά στο παλάτι του Κυβερνήτη της Μεθώνης και έχει συνδεθεί 

με τον Morosini.  

Η τοξωτή γέφυρα στην είσοδο του Κάστρου. Φαίνεται ότι οι Βενετοί είχαν σκοπό 

με το έργο αυτό να ενώσουν τις δύο θάλασσες την ανατολική και την δυτική, για να 

απομονώσουν το Κάστρο από την στεριά, αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το 

έργο διότι μετά από 6 χρόνια εκδιώχτηκαν από τους Τούρκους (1500).Η βενετσιάνικη 

γέφυρα ήταν ξύλινη και κινητή και έμεινε τέτοια μέχρι το έτος 1829. Η νέα γέφυρα 

που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, χτίστηκε από τους Γάλλους του Στρατηγού 

Μαιζών. Έχει τέσσερα μέτρα ύψος, μήκος 45, πλάτος 3 μέτρα και αποτελείται από 14 

καμάρες (τόξα).Επάνω σ’ αυτήν την γέφυρα θα περάσει ο σημερινός επισκέπτης, για 

να εισέλθει στο επιβλητικό Κάστρο, από την πολιτεία της Μεθώνης που με σχέδιο 

του Καποδίστρια χαράχτηκε η ρυμοτομία της. Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε στις 4 

Μαΐου του 1829 από τον λοχαγό Adubart του μηχανικού συντάγματος της Γαλλικής 

στρατιάς του Μαιζών. Εγκεκριμένο φέρει τον αριθμό 1 (είναι προφανώς το πρώτο 

σχέδιο ελληνικής πόλεως) και την υπογραφή του Ιωάννη Καποδίστρια.  

Τοξωτό λιθόκτιστο γεφύρι σε απόσταση μόλις 50 μ. από το Καποδιστριακό 

Σχολείο. Κατά τους αρχαίους χρόνους η πόλη της Μεθώνης απλωνόταν πολύ πιο έξω 

από την μεσαιωνική και την σημερινή. Η πρώτη ζώνη αυτής της απλωμένης αρχαίας 

Μεθώνης περιλαμβάνει όλη σχεδόν την έκταση μεταξύ των ανατολικών και 

βορειοανατολικών λόφων και της εκβολής του ποταμού που κυλάει ακόμη και 

σήμερα στην ίδια κοίτη. Οι ξένοι περιηγητές ονομάζουν το ποτάμι Siloso. Από τα 

παλιά γεφύρια που ένωναν τις όχθες του ποταμού τα δύο γκρεμίστηκαν στα μέσα του 

20ου αιώνα, της Παλιαμοθώνης (1960) και της Γερανοπόλεως, ενώ το μόνο που μένει 
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ακόμη σε χρήση είναι αυτό που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ανατολικά του 

Καποδιστριακού Σχολείου και σε απόσταση 50 μέτρων απ’ αυτό. Το γεφύρι αυτό έχει 

κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

Το Παλαιοχριστιανικό Κοιμητήριο του Αγίου Ονουφρίου- Βυζαντινό Ασκητήριο 

του Αγίου Ονουφρίου το οποίο είναι λαξευμένο στον φυσικό βράχο, 3 χλμ βορείως 

της Μεθώνης πλησίον της οδού προς Πύλο. Το μνημείο ερευνήθηκε ανασκαφικά 

κατά τον Αύγουστο του 1967 και κατά το έτος 1968. Αποτελείται από συγκρότημα 

διασκάφων εντός του βράχου χώρων και από υπαίθριους τάφους. Η περιοχή γύρω 

από το μνημείο υπήρξε κατά τους αρχαίους και μεσαιωνικούς χρόνους λατομείο 

πωρόλιθου. Από εδώ χρησιμοποιήθηκε δομικό υλικό για την κατασκευή του Κάστρου 

της Μεθώνης. Ανατολικά από το μνημείο σε απόσταση 400 μέτρων και στην περιοχή 

που φέρει το όνομα Αγάκι βρίσκεται ένα άλλο εξίσου σημαντικό μνημείο της 

περιοχής, ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Βασιλείου. Ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί 

στην περιοχή με σχετική άνεση, να παρατηρήσει τα μνημεία και από τον λόφο να 

θαυμάσει την υπέροχη θέα που απλώνεται μπροστά του. 

Aξίζει να αναφερθεί ο καταποντισμένος οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού στη 

Μεθώνη, για τον οποίο διεξάγεται από το 1993 έρευνα της Εφορείας Εναλίων 

Αρχαιοτήτων. Βρίσκεται στον όρμο Μεθώνης, περίπου 300μ. και απαντώνται 

εκτεταμένα οικοδομικά λείψανα κατά συστάδες. Οι τοίχοι σώζονται μέχρι ύψους και 

τεσσάρων δομών και αποτελούνται κυρίως από πλακώδεις πέτρες. Ο καταποντισμός 

των κτιριακών λειψάνων δεν μπορεί να ερμηνευθεί με μηχανισμούς της ευστατικής 

θεωρίας ούτε και με μια τεκτονική καταβύθιση της τάξης των 1-2μ ανά χιλιετία. Ο 

βαθμός διατήρησης των λειψάνων συνηγορεί μόνο υπέρ μιας ταχύτατης κατακόρυφης 

τεκτονικής κίνησης, συνοδευόμενης από ανάλογη σεισμική δραστηριότητα. Από το 

1994 οι έρευνες συνεχίστηκαν με ανασκαφικό έλεγχο του καταποντισμένου οικισμού. 

Η ανακάλυψη και έρευνα του καταποντισμένου αυτού οικισμού αφ’ ενός ανατρέπει 

εν μέρει τις μέχρι πρόσφατα κρατούσες απόψεις για τον τρόπο σχηματισμού των 

ακτογραμμών της περιοχής, αφ’ ετέρου θα προσθέσει σημαντικές πληροφορίες για 

την Μέση Εποχή του Χαλκού. Επισημαίνεται πως είναι ο δεύτερος μόλις 

προϊστορικός οικισμός μετά το Πλατυγιάλι (Πρωτοελλαδικής εποχής) και ο πρώτος 

της συγκεκριμένης περιόδου που ανασκάπτεται υποβρυχίως στην Ελλάδα. 
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Στη νήσο Σαπιέντζα, η οποία βρίσκεται απέναντι από την Μεθώνη, και πιο 

συγκεκριμένα στο βυθό του βόρειου ακρωτηρίου της, υπάρχουν πλήθος 

διασκορπισμένων "γρανιτένιων κολόνων" και "σαρκοφάγων". Για λόγους 

προσήλωσης στην Ιστορική αλήθεια, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα αρχαιολογικά 

ευρήματα στην θέση αυτή, έχουν πρωτοεντοπισθεί από ντόπιους ψαράδες, γύρω στο 

1920. Πρόκειται για δεκάδες γρανιτένιες κολόνες και ρωμαϊκές σαρκοφάγους από 

τιτανιούχο λίθο. Οι κολόνες, πιθανολογείται, ότι ανήκαν στο Μεγάλο Περιστύλιο της 

Καισαρείας της Παλαιστίνης.  

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 

Η Κορώνη, το 1979, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος και ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΓΛΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/15532/647/11-4-79, ΦΕΚ 527/Β/31-5-79). 

Η πόλη της Κορώνης διακρίνεται για τη γραφικότητα της. Στο δίκτυο των κύριων 

εμπορικών δρόμων, των πλατειών και των δευτερευουσών στενότερων οδών, 

πολλές από τις οποίες σκαρφαλώνουν στις πλαγιές του χαμηλού λόφου όπου 

δεσπόζει το κάστρο, αναπτύσσονται τα απλούστερα ή πιο επιμελημένα κτίρια με 

τις κεραμοσκεπές. Πολλά διώροφα κτίρια συνδυάζουν καταστήματα στο ισόγειο 

και κατοικίες στον όροφο. Διατηρούνται ορισμένα από τα επισημότερα παλαιά 

κτίρια με χαρακτηριστικές τοξοστοιχίες και πολλά άλλα με τοξωτά ή ευθύγραμμα 

ανοίγματα και μπαλκόνια με χαρακτηριστικές σφυρήλατες σιδεριές. Εντάσσονται 

σε μεγαλύτερα σύνολα που δημιουργούν ιδιαίτερα αναπτύγματα όψεων και 

προσδίδουν στην πόλη την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Αρκετά από αυτά έχουν 

αποκατασταθεί, ενώ πολλά άλλα βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις διατήρησης. 

Στον αυχένα του λόφου, στο Μπούργο, σώζεται ένας κυκλικός ανεμόμυλος, που 

κηρύχτηκε διατηρητέος το 2001.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ, Τ.Κ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Δ.Ε.      Κ  Ο  Ρ  Ω  Ν  Η  Σ 

κωδικός ΕΣΥΕ 
ονομασίες Τ.Κ. 
και οικισμών 

Σπήλαια Αρχαία 
Βυζαντινά 

Μεταβυζαντινά 
Νεώτερα Σύνολο 

17170100 Τ.Κ. Κορώνης   9 17 26 

17170101 Κορώνη, η   9 17 26 

 Ασίνη, η      

 Μονή Αγ. Ιωάννου, η      

17170200 Τ.Κ.Ακριτοχωρίου   3  3 

17170201 Ακριτοχώριον,το (Γρίζι, το)   3  3 

17170300 Τ.Κ.Βασιλιτσίου  1 2  3 

17170301 Βασιλίτσιον,το  1 2  3 

17170302 Άγιος Γεώργιος, ο      

17170303 Λιβαδάκια, τα      

17170304 Φανερωμένη, η      

17170400 Τ.Κ.Βουναρίων   2  2 

17170401 Βουνάρια,τα   2   

17170500 Τ.Κ.Καπλανίου  1  2 3 

17170501 Καπλάνιον,το  1  2 3 

17170502 Εξοχικόν, το (Βαλτούκα, η)      

17170503 Ζιζάνιον,το      

17170600 Τ.Κ.Κόμπων      

17170601 Κόμποι, οι      

17170602 Περούλια,τα      

17170700 Τ.Κ.Υαμείας      

17170701 Υάμεια,η (Τσαΐζι, το)      

17170800 Τ.Κ.Φαλάνθης   1 1 2 

17170801 Φαλάνθη,η (Πανιάρες)      

17170802 Μυστράκιον,το    1 1 

17170803 Χωματερόν,το (Αραποχώρι, το)   1  1 

17170900 
Τ.Κ.Χαρακοπίου 

(Χαροκοπειού) 
  2 1 3 

17170901 
Χαρακοπιό,το 

(τ.Χαροκοπειόν,το) 
  1 1 2 

17170902 Αγία Τριάδα,η      

17170903 
Άγιος Ισίδωρος,  

ο (Μουσούλη, η) 
     

17170904 Άγιος Ιωάννης, ο      

17170905 Μυρτιά, η      

17170906 Ποταμιά, η (Καντιρόγλι, το)      

 Πετριάδες, οι   1  1 

17171000 Τ.Κ.Χρυσοκελλαριάς   3  3 

17171001 Χρυσοκελλαριά,η (Σαρατζά, η)   2  2 

17171002 Άγιοι Ανάργυροι, οι      

 Μονή Χρυσοκελλαριάς, η   1  1 

17170000 Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ  2 22 21 45 
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Κατάλογος Κηρυγμένων Μνημείων ανά Τ.Κ 

1 Ερείπια κτίσματος 
26η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.) 
Ν.3028/2002 οικόπεδο Τσώνη 

Τ
.Κ

. 
 

Α
κ

ρ
ιτ

ο
χω

ρ
ίο

υ
 

Δ
.Ε

. 
  

 Κ
ο
ρ

ώ
νη

ς 

2 Πηγή Κανέλλας 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002   

3 Αλώνι και πηγάδι 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 θέση Κλεισούρα 

4 
Ι.Ν. Κοίμησης της 

Θεοτόκου 
26η Ε.Β.Α. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/3533/91/2-2-1996 

ΦΕΚ 116/Β/28-2-1996 
θέση Σέλιτσα 

Τ
.Κ

. 

Β
α

σ
ιλ

ιτ
σ

ίο
υ

 

5 Μεσαιωνικό κτίσμα 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 κτήμα Γαϊτάνη 

6 

Ερείπια ρωμαϊκού ή 

παλαιοχριστιανικού 

κτίσματος 

26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 παραλία Αμμούδι 

7 
Ι.Ν. Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου 
26η Ε.Β.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/6024/173/20-2-1998   

Τ
.Κ

. 

Β
ο
υ
να

ρ
ίω

ν
 

8 Κεραμικός κλίβανος 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002   

9 
2 Θολωτοί Μυκηναϊκοί 

Τάφοι 

ΛΗ΄Εφορεία Προϊστ.& 

Κλασικών Αρχαιοτήτων 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/30858/1599                                 

666/Β/1-8-1996 
Βίγλα Καπλανίου 

Τ
.Κ

. 

Κ
α

π
λ
α

νί
ο
υ

 

10 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 κοιμητήριο Καπλανίου 

11 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 κεντρική πλατεία Καπλανίου 

12 Κάστρο 26η Ε.Β.Α. Β.Δ. 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922 Κορώνη 

Τ
.Κ

. 
Κ

ο
ρ

ώ
νη

ς 

13 Ι.Ν. Αγ. Σοφίας 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 εντός κάστρου 

14 Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους 26η Ε.Β.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/60560/1375/8-6-1995     

570/Β/29-6-1995 
εντός κάστρου 

15 Υδραγωγείο Κορώνης 26η Ε.Β.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/49803/1084/28-12-1989 

ΦΕΚ 52/Β/30-1-1990 
υπογείως του κάστρου 

16 Ι.Ν. Ελεήστριας 26η Ε.Β.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/59645/1577/8-6-95 

ΦΕΚ 575/Β/30-6-1995 
νοτίως του κάστρου 

17 Εικονοστάσι 26η Ε.Β.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/2479/29/18-1-1990 

ΦΕΚ 177/Β/16-3-1990 

ΒΔ του κάστρου 

ανατολικό άκρο οδού Λαγγαδίτη 

18 Οικισμός Κορώνης 26η Ε.Β.Α. 
Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΓΛΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/15532/647/11-4-79 

ΦΕΚ 527/Β/31-5-79 
οικισμός Κορώνης 

19 Κυκλικός ανεμόμυλος 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 εντός οικισμού Κορώνης 

20 
Κυκλικός πύργος ή 

ανεμόμυλος 
26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 εκτός οικισμού Κορώνης 

21 
Κυριακάκη Κων & 

Νικ. 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Καραπαύλου 

22 Κωνσταντινέα Ανδρέα 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Καραπαύλου 

23 Ντόκολα Θεοδ. 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Καραπαύλου 

24 Κυριαζή Γ. 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Καραπαύλου 

Τ
.Κ

. 
 Κ

ο
ρ

ώ
νη

ς 

Δ
.Ε

. 
Κ

ο
ρ

ώ
ν
η

ς 

25 Πετράκου Κων/νου 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/2423/39076/27-9-1985 

ΦΕΚ 643/Β/29-10-1985 
Κορώνη 

26 Αρβανίτη Βασιλική 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΥΠΠΕ/Α/Φ31/61814/7121/25-2-1977 

ΦΕΚ 179/Β/4-3-1977 
Κορώνη 

27 Πολίτη Δημητρίου 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/3020/12008/15-3-1988 

ΦΕΚ 211/Β/21-4-1988 
Κορώνη 

28 
Παλαιά Δεξαμενή 

Κορώνης 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Κορώνη 

29 
Μάλλιου Χρήστου & 

Ελένης 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/2707/41860/30-8-1999 

ΦΕΚ 1808/Β/29-9-1999 
Κορώνη 

30 
Παντελόπουλου 

Σπύρου 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Μαιζώνος 

31 
Παπαντωνόπουλου 

Αριστείδη 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Μαιζώνος 

32 Μίχου Διονυσίου 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Περικλή Ράλλη & Καμβύση 

33 
Βεργόπουλου 

Γεώργιου 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Περικλή Ράλλη 

34 Κυρκοριανού Γεώργιου 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Περικλή Ράλλη 

35 Ψαρρά Ελένη 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Οδός Περικλή Ράλλη 

36 Παραπονιάρη 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Πλ. Μόλου & Περικλή Ράλλη 

37 Κοντομάτη Ταρσούλη 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1259/30073/11-7-1998 

ΦΕΚ 540/Β/1-8-1998 
Πλ. Μόλου 

38 

Ι.Μ. Παναγίας 

Γριβιτσιανής ή Αγ. 

Θεοδώρων 

26η Ε.Β.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/20063/639/24-5-1996 3 χλμ ΒΔ Χωματερού 

Τ
.Κ

. 

Φ
α

λ
ά

νθ
η

ς 

39 Πηγάδι Μυστρακίου 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/1918/26127/13-5-1997 

ΦΕΚ 492/Β/13-6-1997 
Μυστράκι 
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40 Κεραμικός κλίβανος 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 θέση Μερκούρη 

Τ
.Κ

. 

Χ
α

ρ
ο
κ

ο
π
ιο

ύ
 

41 
Ι.Ν. Κοίμησης της 

Θεοτόκου 
26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 

οικισμός Πετριάδες, είσοδος 

Χαροκοπιού 

42 53 Πήλινα Πιθάρια 
Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων 

ΔΙΛΑΠ/Γ/2736/43160/22-8-1995 

ΦΕΚ 810/Β/15-9-1995 
Χαροκοπιό 

43 Χριστιανικό κτίσμα 26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002 θέση Αγ. Νικόλαος 

Τ
.Κ

. 

Χ
ρ

υ
σ

ο
κ

ελ
λ
α

ρ
ιά

ς 

44 
Ι.Μ. Κοίμησης της 

Θεοτόκου 
26η Ε.Β.Α. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/9825/249/12-4-2000 

ΦΕΚ 593/Β/4-5-2006 
  

45 
Ι.Μ. Μεταμόρφωσης 

του Σωτήρος 
26η Ε.Β.Α. Ν.3028/2002   

 

 

Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

Η ναυμαχία στο Ναυαρίνο έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1827, κατά τη διάρκεια της 

ελληνικής επανάστασης (1821-1832) στον κόλπο Ναυαρίνο, στη δυτική ακτή της 

χερσονήσου της Πελοποννήσου στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Η συνδυασμένη οθωμανική και αιγυπτιακή αρμάδα καταστράφηκε από συμμαχική 

Βρετανική, Γαλλική και Ρωσική ναυτική δύναμη. Είναι η τελευταία σημαντική 

ναυμαχία στην ιστορία που διεξήχθη εξ ολοκλήρου με ιστιοφόρα σκάφη. Επίσης ποτέ 

στην ιστορία του πολέμου των κανονιοφόρων ιστιοφόρων δεν βρέθηκαν τόσα πολλά 

πλοία, με τόσο μεγάλη δύναμη πυρός, συγκεντρωμένα σε ένα τόσο περιορισμένο 

χώρο. 

Κάστρα - Ιστορικοί Χώροι 

Το Κάστρο της Πύλου (Νιόκαστρο) 

Το Νιόκαστρο, κτισμένο πάνω στα βράχια , στη νότια είσοδο του λιμανιού, ξεκίνησε 

να κτίζεται από τον Νικόλαο Β’ Σαϊντομέρ κατά τα έτη 1287-1308 και 

ανακατασκευάστηκε από τους Τούρκους  το 1572.  Στην πενταετία 1982-1987 το 

Νιόκαστρο ανακαινίστηκε σε όλη του την έκταση και τέθηκε σε λειτουργία μέσα 

στο κάστρο το Ελληνικό Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πύλου.  

Παλαιόκαστρο  

Βόρεια  της  Πύλου,  στο  Ιόνιο  πέλαγος,  βρίσκεται,  ο  εκπληκτικής  ομορφιάς  

όρμος  της Βοϊδοκοιλιάς με την αμμώδη παραλία του και από πάνω δεσπόζει το 

Παλαιόκαστρο από το οποίο η θέα προς το Ιόνιο και την Βοϊδοκοιλιά μαγεύει. Το 

Παλαιόκαστρο έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν 

στην Πύλο αλλά μετά την επίχωση του στενού της Συκιάς από τους Τούρκους 

ελάχιστο ρόλο έπαιξε γιατί τότε άρχισε το κτίσιμο του Νιόκαστρου στα νότια του 

λιμανιού.  

http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1827
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/1832
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Μνημείο - Σπήλαιο Νέστορος  

Ευρύχωρο σπήλαιο (20Χ16μ) και ψηλό μέχρι 30μ., μεγαλοπρεπή τοιχώματα και 

τριγωνική περίπου είσοδο. Το σπήλαιο έχει ταυτισθεί : 1) Με το σπήλαιο, όπου ο 

νεογέννητος θεός Ερμής απέκρυψε την αγέλη που έκλεψε ο ίδιος από τον ΄Ηλιο-

Απόλλωνα. 2) Με το σπήλαιο όπου διανυκτέρευαν τα κοπάδια των Νηλειδών και 

ιδιαίτερα του Νηλέως, του πατέρα του Νέστορα. Η σπηλιά μνημονεύεται και από 

τον Παυσανία (Δ.36,2). Η περίοδος χρήσης του σπηλαίου έχει πιστοποιηθεί 

στρωματογραφικά από την ύστερη Νεολιθική εποχή και ειδικότερα, κατά την  

πρώιμη ή και ύστατη φάση της (4η και 3η χιλιετία π.Χ.) και, περιοδικά, κατά την 

Πρωτοελλαδική, τη Μεσοελλαδική και την τρίτη Μυκηναϊκή εποχή μέχρι και τους 

κλασικούς χρόνους. Το σπήλαιο είχε  χρησιμοποιηθεί  σ΄  όλη  την  έκτασή  του  

κατά  τις  παλαιότερες  περιόδους  και  αυτό πιστοποιείται και από τις εστίες των 

ίδιων περιόδων. Το  σπήλαιο εξερευνήθηκε το 1874 από τον Ερρίκο Σλήμαν, ο 

οποίος προθυμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος ανασκαφή της Ελληνικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, προκειμένου να εξασφαλίσει μέσω αυτής την άδεια 

διεξαγωγής ανασκαφής στις Μυκήνες. Επίσης έρευνες-ανασκαφές διεξήχθησαν από 

το Γάλλο Laucent, από ιδιώτες από τον Πειραιά, υπό την εποπτεία του Κ. 

Κουρουνιώτου (1912), από τους C.Blegen, W. Mc.Donald και Δ. Θεοχάρη (1953) και 

από τον καθ. Γ. Κορρέ δια του Α. Σάμψων (1980).  

Μυκηναϊκός Τύμβος Παπουλίων 

Βυζαντινά και μεταβυζαντινά - Μνημεία 

Φρούριο στο Τ.Κ. Ίκλαινας  Η περιοχή του μεσαιωνικού φρουρίου με το Ρωμαϊκό 

κτίσμα (Βαλάνειο). Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο με απόφαση που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 / 5-2-1966.  

Κοιμητηριακός ναός Αγ. Αθανασίου (Τ.Κ. Κυνηγού)  Έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο μνημείο με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 88 / Β / 14-2-1992.  

Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Τ.Κ. Μεσοχωρίου)  Έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο μνημείο με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 88 / Β / 14-2-1992.  

Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (κάστρο Πύλου)  Έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο μνημείο με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 / 23-9-1948.  

Ι. Ν. Αγίου Νικολάου (κορυφή ομώνυμου όρους Πύλου)  Στην κατασκευή του ναού 
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έχει χρησιμοποιηθεί κρασί αντί νερού.  

Ι. Ν. Παναγίας Μυρτιώτισσας (Τ.Κ. Χωματάδας)  Έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο μνημείο με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 88 / Β / 14-2-1992.  

Μεσαιωνικό Υδραγωγείο ¨Καμάρες¨ (κάστρου Πύλου)  Έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο μνημείο με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 89 / Β / 20-12-1984.  

 Στο κάστρο δεν υπήρχε πηγαίο νερό και χρειάστηκε να γίνουν έργα για που θα 

εξασφάλιζαν τη συνεχή παροχή του «Καμάρες». Κατασκευάστηκαν δεξαμενές μέσα 

στο κάστρο και δύο υδραγωγεία που συναντιόντουσαν στη θέση Καμάρες και 

παρείχαν νερό στο φρούριο μέσω αγωγών. Εκτός από τις Καμάρες, τμήματα των 

υδραγωγείων υπάρχουν στην περιοχή του Χείμαρρου Ξεριά και κοντά στον 

Χανδρινό.  

Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία - Έργα Τέχνης   

Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Καλλιθέας  

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την εξής 

απόφαση : ΥΠΠΟ/ ΔΙΛΑΠ/Γ/2725/39982/4-10-1990,ΦΕΚ 674/Β/24-10-1990.   

Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής σχολείου, των πρώτων 

μετεπαναστατικών χρόνων και σημείο αναφοράς για την κοινωνικοϊστορική εξέλιξη 

των κατοίκων της περιοχής.  

Κτίριο Καζαντζίδου Γεωργία και Καλαϊτζής Γιάννης, Πύλου 

Το κτίσμα χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την εξής 

απόφαση : ΥΠΠΟ / ΔΙΛΑΠ / Γ / 1424 / 33838 / 23-6-92, ΦΕΚ482 / Β / 27-7-92. 

Είναι  διώροφο  λιθόκτιστο  με  λαξευμένους γωνιόλιθους, κεραμοσκεπές με 

τετράρριχτη στέγη. Το  κτίριο κατασκευάστηκε  από Λαγκαδιανούς χτίστες στα 

τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα, χρησιμοποιείται σαν οικία.  

Κτίριο Κωστή Τσικλητήρα (Ολυμπιονίκης), Πύλου 

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την εξής απόφαση : 

Υ.Α.Γ/2035/ 4158/13-1-8-82,ΦΕΚ 49/Β/82. Ανήκει στον Δήμο Πύλου Νέστορος. 

Πρόκειται  για  ένα  νεοκλασικό  οίκημα  που  κοσμεί κεντρικό σημείο της 

πολυσύχναστης (διατηρητέας) περιοχής του λιμανιού της Πύλου. Παρουσιάζει 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με τη λιτή και συμμετρική διάταξη των όψεων 

και έχει αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, όπως οι σχηματικές 

παραστάδες στις γωνίες, τα μπαλκόνια με τις περίτεχνες σιδεριές και τα μεταλλικά 
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φρούσια  καθώς  και  η  μνημειώδης διαμόρφωση  της  κυρίας  εισόδου.   

Μνημείο Πεσόντων στη Σφακτηρία, Πύλου 

Με  την  απόφαση  ΥΠ.ΠΟ/10942/5078/7-12-66,  ΦΕΚ/281/Β/29-12-99,  κρίθηκε  ως  

ιστορικός αρχαιολογικός χώρος της νήσου Σφακτηρίας. Επιπλέον, έχουν κριθεί ως 

έργα τέχνης τα μνημεία : α) το μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στη Σφακτηρία το 

1825, β) το μνημείο του φιλέλληνα Σανταρόζα, γ) το μνημείο των Ρώσων πεσόντων 

στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, δ) το μνημείο των Γάλλων πεσόντων, ε) το κτίσμα του 

παλιού Φάρου.  

Νησίδα Μαραθωνήσι - Μνημείο Άγγλων Πεσόντων , Πύλου  

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο με την εξής απόφαση : ΥΑ 15794/19-12-

1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 το μνημείο των Άγγλων πεσόντων που βρίσκεται στη 

νησίδα Μαραθωνήσι, στο λιμάνι της Πύλου. Στο νησάκι αυτό σκοτώθηκαν 

Άγγλοι κατά την ναυμαχία του Ναυαρίνο. Πρόκειται για μια μαρμάρινη πλάκα, 

χτισμένη στο φυσικό βράχο. Έχει διαμορφωμένες τις τρεις πλευρές ενώ η βόρεια 

πλευρά είναι ο ίδιος φυσικός βράχος. Πάνω στην αναμνηστική πλάκα και  

κάτω από ανάγλυφο στεφάνι σε σχήμα δάφνης, υπάρχει η επιγραφή : είς τους 

Άγγλους αξιωματικούς και ναύτας τους πεσόντας εν Ναυαρίνω την 20-10-1827. Η 

Ελλάς ευγνωμονούσα. Στην μαρμάρινη πρόσοψη, χάλκινη πλάκα φέρει την 

παραπάνω επιγραφή μεταφρασμένη και στα αγγλικά. Ακολουθούν τα ονόματα των 

δώδεκα αγγλικών πλοίων που πήραν μέρος στη ναυμαχία. Εδώ, πρέπει να 

προστεθεί ότι με την εξής : ΥΑ/109424/5078/29-12-1956, ΦΕΚ 281/Β/29-12-

1956, χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος και το νησί Σφακτηρία.  

Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου  

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την εξής 

απόφαση : ΔΙΛΑΠ/Γ/2292/39401/6-8-1992,ΦΕΚ.546/Β/2-9-1992.  Κατασκευάστηκε  

περίπου  το 1925.  Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολικού κτιρίου της δεκαετίας 

του 1920. Είναι αξιόλογο για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και είναι 

άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.  

 

Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Κάστρα - Ιστορικοί Χώροι 

Μνημείο - Ανάκτορα Νέστορα  
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Πρόκειται για το καλύτερα σωζόμενο Μυκηναϊκό ανάκτορο. Είναι ένα συγκρότημα 

από διάφορα κτίρια με ένα σύνολο 105 ισογείων διαμερισμάτων ή άλλων χώρων. 

Αποτελείται από τέσσερα κύρια κτίρια (νοτιοδυτικό, κεντρικό, βορειοανατολικό, 

αποθήκη οίνου), καθώς και ορισμένα μικρότερα κτίσματα. Τα σημαντικότερα 

διαμερίσματά του είναι η μεγάλη ορθογώνια "αίθουσα του θρόνου" με την κυκλική 

εστία, το λουτρό με τον πήλινο λουτήρα και οι αποθήκες με τα πολυάριθμα 

αποθηκευτικά αγγεία. Το ανάκτορο ήταν διώροφο και διακοσμείτο με πολύχρωμες  

τοιχογραφίες. Από τη μελέτη των κειμένων των 1100 και πλέον πινακίδων της 

Γραμμικής Β που βρέθηκαν στο συγκρότημα του Ανακτόρου επιβεβαιώθηκε η 

ορθότητα της αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής γραφής Β΄ από τον Michael 

Ventris και προέκυψαν άφθονα στοιχεία για την έντονη βιοτεχνική και εμπορική 

δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί με κέντρο το ανάκτορο. Η ακμή του καλύπτει 

την περίοδο από το 1300 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. περίπου. Καταστράφηκε  

από μεγάλη πυρκαγιά στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 12ου αιώνα 

π.Χ. Στα 1939, ο Κ. Κουρουνιώτης επισήμανε το Ανάκτορο που την έρευνά του 

ολοκλήρωσε ο Carl Blegen από το Πανεπιστήμιο του Cincinnati των ΗΠΑ. Με 

την κήρυξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου οι ανασκαφές διεκόπησαν. 

Επαναλήφθηκαν το 1952 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το Ανάκτορο  του  

Νέστορος  είναι  οργανωμένος  και  επισκέψιμος  αρχαιολογικός  χώρος.   

Μνημείο - Θολωτός Τάφος Οσμάναγας  

Ο παλιότερος θολωτός τάφος της ηπειρωτικής Ελλάδας, που χρονολογείται στα τέλη 

του 17ου αιώνα π.Χ., βρίσκεται στον Οσμαναγά Κορυφασίου στη θέση 

¨Χαρατσάρι¨ και προϊστορική  εγκατάσταση στη θέση ¨Πόρτες¨. Η κατάσταση του 

δυστυχώς είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη  σημασία του.  

Μνημείο - Θαλαμωτός Τάφος Εγκλιανού (Βολιμίδια)  

Το Εκτεταμένο νεκροταφείο Μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων στον οικισμό 

¨Βολιμίδια¨ Χώρας.  

Θολωτοί Μυκηναϊκοί Τάφοι Άνω Ρούγας-Χώρας 

Θολωτός Μυκηναϊκός Τάφος Ρούτση Μυρσινοχωρίου 

Γεφύρι (Τ.Κ. Ρωμανού) Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο με απόφαση 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 527 / Β / 31-5-1979.  

Ι. Ν. Προφήτη Ηλία (Τ.Κ. Ρωμανού)  Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο με 

απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 511 / Β / 6-8-1992.  
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Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Μνημεία αρμοδιότητας Εφορείας Προϊστορικών  & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Θολωτοί Μυκηναϊκοί Τάφοι Κουκουνάρας 

Θολωτός Μυκηναϊκός Τάφος Πλατανόβρυσης 

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Μνημεία αρμοδιότητας ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών  & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Θολωτός Μυκηναϊκός Τάφος Βλαχόπουλου 

Μνημεία αρμοδιότητας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 

Κτήριο ιδιοκτησίας Μαργέλη Γεωργίου στο χωριό Μαργέλι χαρακτηρισμένο ως 

έργο τέχνης με την ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2931/62234/8-11 -1982 (ΦΕΚ 

9/Β/17-1 -1983) 

Μνημεία αρμοδιότητας 26
η
 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Άγιος Γεώργιος , Βλαχόπουλο 

 

Το χωριό Μανιάκι και η ιστορική μάχη του Παπαφλέσσα: Το ιστορικό χωριό 

Μανιάκι, η Θέση Ταμπούρια, το Μνημείο του Παπαφλέσσα προσφέρουν στον 

επισκέπτη μια μοναδική γνώστη και αναβίωση της ιστορίας.  

Η Μάχη στο Μανιάκι Δ.Ε. Παπαφλέσσα ήταν μια από τις πολεμικές συμπλοκές της 

επανάστασης του '21 με νικηφόρα έκβαση για τους Αιγύπτιους και ήττα των 

Ελλήνων. Στην μάχη αυτή που έγινε τον Μάιο του 1825 σκοτώθηκε ο Παπαφλέσσας 

1.8.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η πολιτική του πολιτισμού, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Πύλου-

Νέστορος, έτσι συνεργάζεται και βοηθά τις αρμόδιες Αρχαιολογικές υπηρεσίες για 

την υλοποίηση έργων σε αρχαιολογικούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Η δημιουργία της εικονικής Αναπαράστασης της Ναυμαχίας του Ναυαρίνο στην 

αίθουσα του Θόλου στο Κάστρο της Πύλου, έργο το οποίο βρίσκεται σε φάση 

ολοκλήρωσης και χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 

- Ο αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος, μια από τις σημαντικότερες 

θέσεις της Μυκηναϊκής εποχής στην ελληνική επικράτεια, έκλεισε τις πύλες του για 

το κοινό στις 10 Δεκεμβρίου 2012. Δυο έργα πνοής, με στόχο την ανάδειξη και την 

προστασία του μοναδικού αυτού χώρου, πραγματοποιούνται παράλληλα στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
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Ιονίων Νήσων 2007-2013». 

1. Το έργο «Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του 

Ανακτόρου του Νέστορος» με προϋπολογισμό 400.000 € υλοποιείται από τον 

Ιούνιο του 2011, από την ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων. Οι αναβαθμισμένες λειτουργικά υποδομές θα εξασφαλίσουν άνετη 

πρόσβαση και περιήγηση σε όλες τις ομάδες κοινού ενώ το πληροφοριακό υλικό 

θα παρουσιάζεται με τρόπο σύγχρονο και εύληπτο. 

2. Το έργο «Κατασκευή Νέου Στεγάστρου Προστασίας του Ανακτόρου του 

Νέστορος» συνολικού προϋπολογισμού 3.171.458,82 € συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υλοποιείται από τον Οκτώβριο 

του 2012, από την ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 

την Δ/νση Εκτέλεσης 'Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων. Ο 

πρωτοποριακός του σχεδιασμός με υπέργεια διαδρομή επισκεπτών, φιλοδοξεί να 

προσφέρει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης προστατεύοντας με τον πλέον 

ενδεδειγμένο τρόπο το μνημείο. 

Μετά το πέρας των εργασιών, ο αναδεδειγμένος αρχαιολογικός χώρος θα 

παραδοθεί στο κοινό, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τουριστική προβολή της 

Μεσσηνίας. 

-Ανάδειξη του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου έργο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. 

που δημοπρατήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμο Πύλου-Νέστορος. 

-Η Δημιουργία των δύο πρώτων υποθαλάσσιων Πάρκων, στον Όρμο του Ναυαρίνο 

και στον κόλπο της Μεθώνης, για τα οποία απομένουν μόνο κάποιες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

-Η ανάδειξη –αναστύλωση του Καποδιστριακού σχολείου Μεθώνης έργο 

ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. που υλοποιείται. 

- Η ανάδειξη – αναστύλωση της εκκλησίας της Αγίας Σωτήρος στο Κάστρο της 

Πύλου, έργο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. που υλοποιείται. 

-Επισκευή του Πύργου του Βιλεαρδουίνου στο κάστρο Μεθώνης και του 

νοτιοδυτικού τείχους. 

-Εκπόνηση μελετών για προστασία του Κάστρου της Κορώνης 
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1.9ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα και την έχει οδηγήσει σε 

παρατεταμένη ύφεση, οδηγεί στα όρια της φτώχειας ακόμη και μέχρι πρότινος υγιείς 

οικονομικά ομάδες πληθυσμού, δεδομένου ότι καθημερινά καταγράφονται 

εκατοντάδες άνεργοι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Δήμος οφείλει να λάβει τις 

κατάλληλες πρωτοβουλίες με συγκεκριμένη στόχευση που να εστιάζεται στα 

παρακάτω: 

Στόχος για τη φτώχεια 

Η μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και 

υφίστανται υλικές στερήσεις ή/και διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη. 

Δημιουργία του δικτύου ασφάλειας: 

Δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, το 

οποίο θα διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική 

περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας και του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού απαιτείται η οργανική διασύνδεση των πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας με τις πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης μέσω της ευρύτερης 

δραστηριοποίησης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Πύλου-Νέστορος αναπτύσσει πρωτοβουλίες- δράσεις για 

την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σχεδιάζοντας και 

υλοποιώντας προγράμματα και δράσεις για: την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, 

την ισότητα των φύλων και την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας. 

Ειδικότερα οι αναπτυσσόμενες δράσεις αφορούν τους τομείς: 

Κοινωνικής υποστήριξης, Υποστήριξης προσχολικής και παιδικής ηλικίας, 

Συμβουλευτικής, Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ, Αξιοποίησης ελεύθερου 

χρόνου, Διαρκής υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), Παροχής 

υλικής βοήθειας 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πύλου-Νέστορος που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς κοινωνικής πολιτικής και 

πρόνοιας είναι: Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου-Νέστορος και το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Φορέας Κοινωνικής 

Μέριμνας και Αθλητισμού, «Αλληλεγγύη» 
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Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι 

αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των 

πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της 

δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και 

τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για 

την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του,  

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων. 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι εξής: 

(α) Αρμοδιότητες Γραφείου  Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των 

φύλων. (Αρμοδιότητες  Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών 

Πολιτικών 

1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή 

κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη 

και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με 

την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

(παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα 

ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).  

2) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει 

σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, 

μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 

τοπικής κοινωνίας. 

3) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή 

κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του 

παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

4) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή 

συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των 

δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την  παροχή υπηρεσιών 
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υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και 

κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και 

αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων 

συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 

συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του 

Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

6) Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 

εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 

7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε 

τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός 

«Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»). 

8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 

 οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 

 οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

 οι Μ.Κ.Ο 

 οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους 

 τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών 

 οι κοινωνικές υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

(Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου) 

1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 

βρεφονηπιακών σταθμών.  

2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.  

3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, 

καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.   

4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  

προϋπολογισμό τους και  παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται 

σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.  

5. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και  εποπτεύει και 

ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του 
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παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, 

παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).  

6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 

ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων 

Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο. 

(Αρμοδιότητες  εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών)  

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις 

δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά 

πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά : 

(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε 

συνεργασία με το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας   

(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. 

(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. 

(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα 

(AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει 

Σχολές Γονέων. 

(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και 

οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, 

φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.) 

(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής 

περίθαλψης 

(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών 

(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας )   

1) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που 

στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο 

αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 

διατάξεις : 

(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη 

σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και 

την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας. 

(β) Εκδίδει  πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας. 

(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους 

παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά 
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καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση 

(σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και 

βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των 

οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για 

άλλους σοβαρούς λόγους. 

(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. 

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 

(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 

φιλανθρωπικών αγορών. 

(η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Αναπηρίας. 

2) Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και 

εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει 

τους ασφαλισμένους αυτούς. 

3) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση 

και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ). 

(Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων) 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που 

στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο 

αυτό μεριμνά για :    

(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

και των παιδιών 

(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με 

βάση το φύλο 

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών 

(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση 

(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων  

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών 

και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
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(γ)  Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες 

που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:  

(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.  

(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,  

(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής 

ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,  

(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. 

(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και  διενεργεί ελέγχους ή άλλες 

πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες 

τους.(Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής 

παραγωγής, όταν απαιτείται). 

(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά 

σχολεία της περιοχής. 

2) Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων 

για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις 

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:  

(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. 

(β) Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που 

οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα 

Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του 

αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία 

εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που 

χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και  λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας 

υγιεινής.  

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές 

υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας 

Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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3) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην 

περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται 

στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:  

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων 

υγείας. 

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς 

άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση 

δειγμάτων φαρμάκων. 

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του 

Δήμου. 

(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-

Αθλητισμού 

(Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης) 

1) Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την 

προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:  

(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των 

υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών 

Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές 

Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 

243 του ΔΚΚ). 

(β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης 

της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου 

μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 

(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις 

ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και  την ανέγερση σχολικών κτιρίων. 

(δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, 

τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την 

αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, 

καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε 
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συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη 

μίσθωση ακινήτων). 

(ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,  την ενημερώνει για θέματα 

της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη 

λειτουργία της. 

2) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 

για την υποστήριξη των μαθητών της  πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται 

αρμοδιότητες όπως : 

(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών 

(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

3) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που 

δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού  προγράμματός του, το τοπικό 

πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και 

το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010, άρθρο 

8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, 

προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα 

δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο. 

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και 

διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. 

(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη  λειτουργία Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και 

τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού 

προσώπου του Δήμου. 

(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή 

προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια 

Βίου Μάθησης. 
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(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με 

το Υπουργείο. 

(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη 

επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010. 

4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της 

προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που 

δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:   

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική 

Επιτροπή.  

(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, 

περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και 

της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία 

με την Οικονομική υπηρεσία). 

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. 

(δ)Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων 

(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 

(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν 

έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 

(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που 

χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία. 

(ζ)Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για 

μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 

(η)Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση 

παύσης της λειτουργίας τους. 

(θ)Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και 

συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 
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(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και 

κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την 

τακτική φοίτησή τους. 

(ια)Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής 

νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 

(Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς) 

5) Σχεδιάζει, εισηγείται  και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων 

και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, 

την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται 

σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως : 

(α)Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, 

σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. 

(β) Διοργάνωση και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, 

συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). 

(γ)Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής. 

(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. 

(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

6) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 

διατάξεις:  

(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή 

φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας. 

(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού 

χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου. 

(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 

ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και 

συγκροτημάτων μουσικής δωματίου). 

7) Σχεδιάζει, εισηγείται  και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων 

και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή 
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δυνατοτήτων  άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα 

και δράσεις όπως : 

(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά 

γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). 

(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με 

διυπουργική απόφαση. 

8) Τηρεί το μητρώο νέων και  συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των νέων. 

9) Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους 

νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

10) Παρακολουθεί  τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού 

του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς. 

11) Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του 

Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα 

προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

(δ) Αρμοδιότητες  Γραφείου Πρόνοιας 

Εισηγείται την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής 

πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. 

Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  

προϋπολογισμό τους και  παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται 

σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 

Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και  εποπτεύει και 

ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του 

παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, 

παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 
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Εισηγείται την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών 

παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. 

Εισηγείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 

ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας 

και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο. 

Εισηγείται την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής 

πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. 

Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  

προϋπολογισμό τους και  παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται 

σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 

Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και  εποπτεύει και 

ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του 

παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, 

παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 

Εισηγείται την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών 

παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. 

Εισηγείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 

ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας 

και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο 

Εποπτεύει την καλή λειτουργία των  ιδρυμάτων, νομικών προσώπων, εγκαταστάσεων 

και κέντρων που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

1.10. ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι βασικές υπηρεσίες υγείας παρέχονται από το Κέντρο Υγείας Πύλου αλλά και από 

Περιφερειακά Ιατρεία.    

Η σύσταση του Κ.Υ.-Α.Ν.Μ Πύλου έγινε το 1986 (ΦΕΚ 23/13/86), άρχισε να 

λειτουργεί το 1995. Το 1996 έγινε η ενοποίηση με το τότε υπάρχον, στην Πύλο, 
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Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η ονομασία έγινε Κ.Υ.-Α.Ν.Μ 

Πύλου (Κέντρο Υγείας-Αποκεντρωμένη Νοσηλευτική Μονάδα Πύλου). 

Λειτουργία Κέντρου Υγείας 

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία που λειτουργούν είναι : 

 Δύο (2) Γεν. Ιατρικής - Παθολογικά 

 Ένα (1) Καρδιολογικό 

 Δύο (2) Ιατρεία με αγροτικούς ιατρούς 

 Ένα (1) Μικροβιολογικό Εργαστήριο (όπου γίνονται καθημερινά 

μικροβιολογικές εξετάσεις με ραντεβού καθώς και οι επείγουσες). 

 Διαθέτει επίσης εξοπλισμένο οδοντιατρικό ιατρείο και ακτινολογικό 

εργαστήριο, αλλά δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Τα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία που λειτουργούν είναι: 

 Χειρουργικό - σηπτικό τμήμα 

 Παθολογικό 

όπου αντιμετωπίζονται τα έκτακτα περιστατικά. 

Προσωπικό Κέντρου Υγείας Πύλου 

Στο Κέντρο Υγείας εργάζονται τρεις (3) αγροτικοί ιατροί, ένας (1) καρδιολόγος, δύο 

(2) ιατροί  Γεν. Ιατρικής, ένας (1) μικροβιολόγος, δώδεκα (12) νοσηλεύτριες και άλλα 

δέκα τέσσερα (14) άτομα λοιπό προσωπικό. 

Το Κέντρο Υγείας διαθέτει ένα ασθενοφόρο για τη μεταφορά των ασθενών και 

εφημερεύει όλο το 24ώρο καθημερινά. 

Περιφερειακά Ιατρεία που υπάγονται στο Κέντρο Υγείας Πύλου είναι τα παρακάτω: 

Π.Ι. Μεθώνης, Π.Ι.  Καλλιθέας, Π.Ι.  Χανδρινού, Π.Ι. Ίκλαινας, Π.Ι. Κορυφασίου, 

Π.Ι. Βλαχόπουλου, Π.Ι.  Φοινικούντας. 

Τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες 

και εξυπηρετούν μαζί με το Κέντρο Υγείας 25.000 άτομα πληθυσμό, όπου τη θερινή 

περίοδο διπλασιάζεται, λόγω τουριστικής αιχμής. 

Στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης υπάγονται τα Περιφερειακά Ιατρεία: 

Π.Ι.  Καπλανίου, Π.Ι.  Κορώνης και  Π.Ι.  Χαρακοπιού 

Η Χώρα διαθέτει Περιφερειακό Ιατρείο το οποίο υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο - 

Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας  

Για τα έκτακτα και σοβαρά περιστατικά ο Δήμος εξυπηρετείται από το Γενικό 

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας.  
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Στα πλαίσια των βελτιωτικών προσπαθειών του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την 

αντιμετώπιση  των αναγκών και των ελλείψεων των δομών υγείας, ο Δήμος 

συνεργάζεται με το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και την Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου προχωρούν σε μελετητικό σχεδιασμό προκειμένου να 

ενταχθούν σε προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. έργα όπως η βελτίωση των  κτιριακών  και 

ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών – εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Πύλου 

(έχει ενταχθεί και υλοποιείται) καθώς και η ανέγερση - κατασκευή Περιφερειακών 

Ιατρείων στο Βλαχόπουλο και την Μεθώνη (εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α.) 

 

1.10.1.  ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε στους πρώην Καποδιστριακούς 

Δήμους και που θα συνεχίσει να λειτουργεί και στον Δήμο Πύλου – Νέστορος. Την 

ευθύνη και την υλοποίηση του προγράμματος την έχει η Κοινωφελής Επιχείρηση και 

χρηματοδοτείται από τον αρμόδιο φορέα. Οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα είναι 58 

άτομα από την περιοχή Δ.Ε. Νέστορος και Δ.Ε. Παπαφλέσσα. Η συνέχιση του 

προγράμματος γίνεται μέσω του άξονα, «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ’ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε 

εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με 

ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης » του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 & εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων που αφορούν το Προσωπικό της υφιστάμενης Δομής που 

παρέχει υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) 

που χρήζουν κατ’ οίκων βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ). 

«Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι». 

1.10.2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου-Νέστορος, στα πλαίσια της υλοποίησης 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, συμμετέχει στο «Πρόγραμμα 

Προσυμπτωματικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας και την Ιατρική Κοινότητα, πραγματοποιούνται ημερίδες και λοιπά 

ενημερωτικά δρώμενα, αναφορικά με το πρόγραμμα και την πραγματοποίηση 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στον Δήμο Πύλου – Νέστορος. 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

123 
 

1.11.  ΠΑΙΔΕΙΑ  

1.11.1.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο Δήμο Πύλου – Νέστορος λειτουργούν υποδομές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σύνολο των εκπαιδευτικών υποδομών ανέρχεται 

σε 33. Σε αυτά υπηρετούν 180 περίπου εκπαιδευτικοί.  

Τα περισσότερα διδακτήρια είναι κατασκευής της δεκαετίας του ’50 με πιο σύγχρονα 

το Γυμνάσιο – Λύκειο Πύλου και Γυμνάσιο – Λύκειο Μεθώνης για την Β/θμια και το 

1
ο
 Δημ. Σχολ. Πύλου, 1

ο
 Δημ. Σχολ. Χώρας, Νηπ/γείο Χαρακοπιού, Νηπ/γείο 

Μεθώνης, Νηπ/γεία Πύλου για την Α/θμια.  

Το 1
ο
 Νηπ/γείο Χώρας και Κορυφασίου είναι κατασκευές βαρέως τύπου, ενώ το 

Νηπ/γείο Σουληναρίου στεγάζεται σε Δημοτικό κτίριο. Σε μερικά διδακτήρια έχουν 

γίνει προσθήκες αιθουσών όπως στα Δημ. Σχολεία Κορώνης, Μεθώνης και 

Φοινικούντας. Από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 5 Δημοτικά και 6 

Νηπιαγωγεία λειτουργούν Ολοήμερα ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1
ο
 Πύλου, Κορώνης, 1

ο
 Χώρας, 2

ο
 Χώρας, Μεθώνης 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1
ο
 Πύλου, Κορώνης, 2

ο
 Χώρας, Κορυφασίου, Μεθώνης, 

Φοινικούντας 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι υποδομές 

εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ανά Δημοτική Ενότητα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Υποδομές Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Υποδομές/Δημ. 

Ενότητα 
Σύνολο 

Δ. Ε 

Πύλου 

Δ. Ε 

Κορώνης 

Δ. Ε 

Νέστορος 

Δ.Ε 

Μεθώνης 

Δ. Ε 

Χιλιοχωρίων 

Δ. Ε 

Παπαφλέσσα 

Πρωτοβάθμια 

Εκπ/ση 
25 6 5 5 4 3 2 

Νηπιαγωγεία 13 3 3 3 2 1 1 

Δημοτικά Σχολεία 12 3 2 2 2 2 1 

Δευτεροβάθμια 

Εκπ/ση 
8 2 2 2 2 0 0 

Γυμνάσια 4 1 1 1 1 0 0 

Λύκεια 4 1 1 1 1 0 0 

 

 

Το μαθητικό δυναμικό ανέρχεται σε 1.693 Μαθητές και 280 νήπια και προνήπια. Από 

αυτούς οι 790 φοιτούν στα Γυμνάσια και Λύκεια και οι 903 στα Δημοτικά Σχολεία. Η 

κατανομή του μαθητικού δυναμικού φαίνεται στους παρακάτω πίνακες που 

αναφέρονται ανά Δημοτική Ενότητα και ανά Σχολική Μονάδα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Μαθητικό Δυναμικό Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Μαθητές/Δημ. 

Ενότητα 
Σύνολο 

Δ. Ε 

Πύλου 

Δ. Ε 

Κορώνης 

Δ. Ε 

Νέστορος 

Δ. Ε 

Μεθώνης 

Δ. Ε 

Χιλιοχωρίων 

Δ. Ε 

Παπαφλέσσα 

Πρωτοβάθμια 

Εκπ/ση 
1183 422 228 206 168 115 44 

Νηπιαγωγεία 280 78 51 60 45 38 8 

Δημοτικά Σχολεία 903 344 177 146 123 77 36 

Δευτεροβάθμια 

Εκπ/ση 
790 356 187 152 95 0 0 

Γυμνάσια 426 198 93 83 52 0 0 

Λύκεια 364 158 94 69 43 0 0 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Μαθητικό Δυναμικό ανά Σχολική Μονάδα 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

3
/θ

 1
ο
 Π

ύ
λ
ο

υ
 

1
/θ

 2
ο

 Π
ύ
λ
ο

υ
 

1
/θ

 Κ
α

λ
λ
ιθ

έα
ς 

2
/θ

 Κ
ο

ρ
ώ

νη
ς 

1
/θ

 Χ
α

ρ
α

κ
ο

π
ιο

ύ
 

Χ
ρ
υ
σ

ο
κ

ελ
λ
α

ρ
ιά

ς 

1
/θ

 1
ο
 Χ

ώ
ρ
α

ς 

2
/θ

 2
ο
 Χ

ώ
ρ
α

ς 

1
/θ

 Κ
ο

ρ
υ
φ

α
σ

ίο
υ

 

2
/θ

 Μ
εθ

ώ
νη

ς 

1
/θ

 Φ
ο

ιν
ικ

ο
ύ
ντ

α
ς 

2
/θ

 Σ
ο

υ
λ
η

να
ρ
ίο

υ
 

1
/θ

 Β
λ
α

χό
π

ο
υ
λ
ο

υ
 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

41 37 0 24 17 10 16 19 25 30 15 38 8 280 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

9
/θ

 1
ο
 Π

ύ
λ
ο

υ
 

6
/θ

 2
ο
 Π

ύ
λ
ο

υ
 

2
/θ

 Κ
α

λ
λ
ιθ

έα
ς 

6
/θ

 Κ
ο

ρ
ώ

νη
ς 

6
/θ

 Χ
α

ρ
α

κ
ο

π
ιο

ύ
 

6
/θ

 1
ο
 Χ

ώ
ρ
α

ς 

6
/θ

 2
ο
 Χ

ώ
ρ
α

ς 

6
/θ

 Μ
εθ

ώ
νη

ς 

2
/θ

 Φ
ο

ιν
ικ

ο
ύ
ντ

α
ς 

4
/θ

 Χ
α

νδ
ρ
ιν

ο
ύ
 

2
/θ

 Σ
τε

νω
σ

ιά
ς 

2
/θ

Β
λ
α

χό
π

ο
υ
λ
ο

υ
 

 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

194 116 34 93 84 71 75 104 19 49 28 36  903 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Π
ύ
λ
ο

υ
 

Κ
ο

ρ
ώ

νη
ς 

Χ
ώ

ρ
α

ς 

Μ
εθ

ώ
νη

ς 

         

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

198 93 83 52          426 

ΛΥΚΕΙΑ 

Π
ύ
λ
ο

υ
 

Κ
ο

ρ
ώ

νη
ς 

Χ
ώ

ρ
α

ς 

Μ
εθ

ώ
νη

ς 

         

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

158 94 69 43          364 

*Το Νηπ/γείο Χρυσοκελλαριάς λειτουργεί ως παράρτημα του Νηπ/γείου 

Χαρακοπιού. 

 

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (άρθρο 103) 

λειτουργούν πλέον δύο Σχολικές Επιτροπές. 

Α) η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου – 

Νέστορος 
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Οι 19 Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και 

λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, πριν από 

τις 5/9/2011, συγχωνεύθηκαν με το ΦΕΚ 1972/5-9-2011 τ. Β΄, σε μια ίδια και ενιαία 

Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου – Νέστορος». 

Β) η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου – 

Νέστορος 

Οι 4 Σχολικές Επιτροπές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και 

λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου – Νέστορος πριν από 

τις 5/9/2011, συγχωνεύθηκαν σε μια ίδια και ενιαία Σχολική Επιτροπή με την 

επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου 

– Νέστορος». 

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 

αναλώσιμων υλικών, χαρτικών κλπ) των σχολείων, η αμοιβή εργολάβων καθαρισμού 

με συμβάσεις μίσθωσης έργου, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, οι εισηγήσεις προς τις Δ/νσεις 

Εκπ/σης για τον εφοδιασμό των σχολείων με είδη εξοπλισμού και βιβλίων για τις 

σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση 

των σχολικών κυλικείων και η λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη 

στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Οι πόροι των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται από: α) τις ετήσιες τακτικές 

επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ, β) τις τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις το ύψος των 

οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 

καταβολή των έκτακτων επιχορηγήσεων, γ) τους προσόδους της σχολικής 

περιουσίας, δ) τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ε) τις κάθε είδους εισφορές, 

δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και στ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

 

1.12.  ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΕΣΤΩΡ 

Ένα παγκόσμιας σημασίας επιστημονικό πείραμα υψηλής τεχνολογίας, το Πείραμα 

Νέστωρ" πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα μας. Κοντά στο φρέαρ των Οινουσών, 
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ανοιχτά της Πύλου, σε απόσταση 10 μιλίων περίπου από το βαθύτερο σημείο της 

Μεσογείου, κατασκευάζεται ένα από τα τρία τηλεσκόπια νετρίνων στον κόσμο. 

Δώδεκα αστερίες, διαμέτρου 32 μέτρων ο καθένας, σχηματίζοντας έναν κατακόρυφο 

πύργο ύψους 320 μέτρων, θα ποντιστούν στο βυθό, σε βάθος 4.000 μ. Σκοπός του 

τηλεσκοπίου είναι η ανίχνευση νετρίνων, ουδέτερων θεμελιωδών σωματιδίων υψηλής 

ενέργειας, που δίνουν πληροφορίες για αστρικούς γαλαξίες ορατούς και μη με τα 

φωτονικά τηλεσκόπια, για τις μαύρες τρύπες του διαστήματος καθώς και απαντήσεις 

σχετικές με την αρχή του σύμπαντος. (Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας) 

Για τις ανάγκες του πειράματος έχει παραχωρηθεί από προηγούμενη δημοτική 

αρχή  το Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου.  

 

1.13.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η πολιτική του πολιτισμού, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο 

Πύλου-Νέστορος, ασκείται μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πύλου-

Νέστορος και του Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος 

Ο Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού, «Αλληλεγγύη» τα οποία είτε έχουν 

αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα ή θα αναλυθούν παρακάτω. 

1.13.1.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος διαθέτει αρκετό αριθμό υποδομών – χώρων αφιερωμένων 

στον πολιτισμό, οι οποίοι είναι οι εξής: 

ΜΟΥΣΕΙΑ 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας:  ιδρύθηκε από την Ελληνική Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, με ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, αμέσως μετά τη λήξη 

των ερευνών του Carl Blegen και του Σπυρίδωνος Μαρινάτου, των δύο επιφανών 

αρχαιολόγων, των οποίων τα ονόματα δόθηκαν, μάλιστα, τιμητικά στους δύο 

κεντρικότερους δρόμους της Χώρας 

Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο: Το μουσείο περιλαμβάνει ανασκαφικά 

ευρήματα από την περιοχή της Πυλίας, τα οποία χρονολογούνται από τους 

Μεσοελλαδικούς (2000-1600 π.Χ. - Μυκηναϊκή εποχή ή και παλιότερα, στην 

Αρχαϊκή, την Ελληνιστική) έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Τα εκθέματα προέρχονται 
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από την ευρύτερη περιοχή της Πύλου. Από τα σημαντικότερα εκθέματά του 

ξεχωρίζουν οι χρυσές ταινίες, ένας σφραγιδόλιθος, δύο περιδέραια ο ταφικός πίθος 

που βρέθηκαν σε θολωτό τάφο της Κουκουνάρας στα Παλαιοχώρια και βέβαια η 

επένδυση του κράνους πολεμιστή από δόντια αγριόχοιρου που συναντάται εδώ, αλλά 

και στο μουσείο του Ναυπλίου και αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του στρατιώτη-

πολεμιστή των Αχαιών. τα τρία γυάλινα αγγεία αλλά και ο μεγάλος αστράγαλος από 

τον Ελληνιστικό τύμβο της Τραγάνας. 

Στο κτίριο του Τσικλητήρα εκτίθεται η συλλογή του Γάλλου φιλέλληνα Rene Puaux 

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που ιδρύθηκε το 1976 και από τότε μέχρι σήμερα 

έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο ερευνητικό έργο στον τομέα της υποβρύχιας 

αρχαιολογίας. Δημιούργησε μία πρωτότυπη έκθεση σε συνεργασία με το Δήμο 

Πύλου Νέστορος. 

Η έκθεσή είναι η πρώτη αυτού του είδους, δηλαδή να προβάλλονται οι ενάλιοι 

αρχαιολογικοί θησαυροί της χώρας, αρχής γενομένης από τις θάλασσες της 

Πελοποννήσου και γίνεται ύστερα από 36 χρόνια ερευνητικής δράσης της Εφορείας 

Εναλίων Αρχαιοτήτων. Είναι αποτέλεσμα ενός πραγματικά επίπονου αλλά και 

επικίνδυνου έργου, που πραγματοποίησε, ένα ολιγάριθμο, αλλά άρτια 

εξειδικευμένο και έμπειρο στην υποβρύχια αρχαιολογία, προσωπικό. 

Βρίσκεται στον υπέροχα διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του κτηρίου Πασά στο 

Κάστρο της Πύλου, που θυμίζει αρχαίο πλοίο, μεταφέροντάς μας σε άλλες εποχές, 

φέρνοντας όμως πάντα στον νου μας, την άρρηκτη σχέση του Έλληνα με τη 

θάλασσα. 

-Πολυχώρος REX (κινηματογράφος) στη Χώρα 

-Κτήριο Αποθηκών Α.Σ.Ο. το οποίο ανακατασκευάστηκε ως πολυχώρος 

εκδηλώσεων στην Μεθώνη.  

-Κτήριο Κλάπα πολυχώρος εκδηλώσεων- πολιτιστικό κέντρο στην Κορώνη 

ΩΔΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 

Λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης, πραγματοποιείται 

παράδοση μαθημάτων λαϊκής μουσικής και δημοτικών και λαϊκών οργάνων, 

οργάνωση εκδηλώσεων με την συμμετοχή δεκάδων μαθητών σε ετήσια βάση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Λειτουργία δημοτικών βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Χώρας και Κορώνης 

υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Οι βιβλιοθήκες θα εφοδιάζονται 

συνεχώς με βιβλία ποικίλου περιεχομένου, όπως λογοτεχνικά, ιστορικά, ψυχαγωγικά, 

επιμορφωτικά κ.α., ενώ ταυτόχρονα θα διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια με 

διάφορα θέματα. Πρόσβαση στις δημοτικές βιβλιοθήκες, θα έχουν οι δημότες του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος, όλων των ηλικιών. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Στη Δ.Ε. Νέστορος λειτουργεί από το 2008 Κ.Η.Φ.Η. το οποίο αριθμεί πάνω από 

διακόσια μέλη από την Χώρα και την ευρύτερη περιοχή. Στόχος του κέντρου είναι η 

φροντίδα και ψυχαγωγία των ηλικιωμένων. Στεγάζεται σε ενοικιασμένο κτίριο του κ. 

Λαμπρόπουλου Βασιλείου στο κέντρο της Χώρας. 

 

1.13.2.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Με σκοπό την ανάδειξη και τη διατήρηση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας της 

περιοχής, διοργανώνονται τόσο από το Δήμο Πύλου-Νέστορος σε συνεργασία με την 

Κοινωφελή Επιχείρηση όσο και από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, πλήθος 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν καθιερωθεί και διοργανώνονται κάθε 

χρόνο. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

-Ναυαρίνεια: Η ναυμαχία του Ναβαρίνου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

ιστορικά γεγονότα, έλαβε χωρά στην θαλάσσια περιοχή του όρμου του Ναυαρίνου. Ο 

Δήμος Πύλου - Νέστορος, σε μια προσπάθεια ανάδειξης και αφύπνισης της ιστορικής 

μνήμης του σημαντικού αυτού ιστορικού γεγονότος, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων 

που περιλαμβάνουν ημερίδες, συνέδρια, δεξιώσεις και φιλοξενία Διπλωματικών 

Ακολούθων Ευρωπαϊκών χωρών. Την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή των 

εκδηλώσεων αναλαμβάνει ως φορέας υλοποίησης των πολιτιστικών δράσεων του 

Δήμου, η Κ.Ε.Δ.-ΠΥ.ΝΕ., ενώ τις εκδηλώσεις παρακολουθούν οι δημότες του Δήμου 

Πύλου – Νέστορος, καθώς και πλήθος επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. 

-Επέτειος της μάχης του Μανιακίου : Διοργάνωση και επιμέλεια εκδηλώσεων προς 

τιμήν της μνήμης του ηρωικού αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Παπαφλέσσα. 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες από επίτιμους 

προσκεκλημένους, κατάθεση στεφανιών κ.α. Την εκδήλωση παρακολουθούν κάθε 
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χρόνο δημότες του Δήμου Πύλου - Νέστορος, αλλά και επισκέπτες από όλη την 

Ελλάδα, ενώ παρευρίσκονται και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας. Την οργάνωση 

και επιμέλεια των εκδηλώσεων, αναλαμβάνει η Κ.Ε.Δ.-ΠΥ.ΝΕ. 

-Παπαφλέσσεια: Αφή της Ιερής φλόγας από το Μανιάκι και διαδρομή με δρομείς 

μέχρι το Δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας όπου και γίνεται η έναρξη των Αθλητικών 

εκδηλώσεων «Τα Παπαφλέσσεια» 

-Νεστόρεια: Συνδιοργάνωση, επιμέλεια και υλοποίηση με τον εν Αττική σύλλογο 

Χωραϊτών «Νέστωρ», κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου των 

«Νεστορείων» στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιούνται αγώνες δρόμου και 

αθλητικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και την η Κ.Ε.Δ.-

ΠΥ.ΝΕ., εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας, θεατρικές παραστάσεις, 

μουσικές βραδιές, χορευτικές εκδηλώσεις, παραστάσεις παιδικού θεάτρου, θέατρο 

σκιών κ.α. σε χώρους του δημοτικού διαμερίσματος Χώρας. Τα Νεστόρεια, 

αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος , και τις 

εκδηλώσεις παρακολουθούν δημότες του Δήμου Πύλου - Νέστορος, καθώς και 

επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. 

-Φεστιβάλ Γαστρονομίας – Μεσογειακής Διατροφής: Παρουσίαση ελληνικών 

παραδοσιακών γεύσεων από δημότες του Δήμου μας, όπου βραβεύονται και οι 

καλύτερες συνταγές. Ειδικότερα στην Δημοτική Ενότητα Κορώνης, η οποία έχει 

χαρακτηριστεί «Εμβληματική Κοινότητα της UNESCO για την Μεσογειακή 

Διατροφή – Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας», πραγματοποιείται 

συνέδριο Μεσογειακής διατροφής διεθνούς κύρους. Επίσης πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις παρουσίασης τοπικών πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, στις 

οποίες προβάλλεται η τεράστια διατροφική και ευεργετική για την υγεία αξία των εν 

λόγω προϊόντων. Συμμετέχουν ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν και παράγουν 

βιολογικά προϊόντα ( Νηλέας Χώρας κλπ.) 

-Κατά τόπους ιστορικές επέτειοι: Οργάνωση εκδηλώσεων σε ιστορικά μνημεία 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μεσαιωνικά κάστρα σε διάφορες δημοτικές 

ενότητες και κοινότητες, με σκοπό την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης και την 

προβολή της ιστορικής κληρονομιάς, σχετικά με γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε 

μεμονωμένες περιοχές του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Τις εκδηλώσεις 
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παρακολουθούν πλήθος δημοτών του Πύλου – Νέστορος, αλλά και επισκέπτες από 

όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

-Διοργάνωση και επιμέλεια εκδηλώσεων 25
ης

 Μαρτίου: Το προσωπικό της 

Κ.Ε.Δ.ΠΥ.-ΝΕ. θα αναλάβει σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με γυμναστές 

των τοπικών σχολικών μονάδων, την διοργάνωση της ετήσιας μαθητικής παρέλασης 

σε διάφορες οδούς Δήμου Πύλου - Νέστορος. Ταυτόχρονα, διοργανώνονται σε 

αίθουσες εκδηλώσεων θεατρικές παραστάσεις με συμμετοχή χορωδιών, ομιλίες και 

κινηματογραφικές προβολές, με θέμα τους εθνικούς αγώνες για την απελευθέρωση. 

Τέλος, παραχωρούνται από την Κ.Ε.Δ.ΠΥ.-ΝΕ οι αίθουσες σε σχολεία, και 

σωματεία, για την οργάνωση εκδηλώσεων. 

-Κατά τόπους θρησκευτικές εορτές: Διοργάνωση Θρησκευτικών εκδηλώσεων στις 

διάφορες περιοχές του Δήμου, όπου εορτάζεται η μνήμη τοπικών και πολιούχων 

Αγίων. 

-Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις: Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εορταστικών 

εκδηλώσεων για τους δημότες μικρότερων ηλικιών. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 

γιορτές για τα παιδία και μοίρασμα δώρων, καθώς και ενημερωτικές διαλέξεις για 

μαθητές και γονείς, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύλου – Νέστορος και 

την  Κ.Ε.Δ.ΠΥ.-ΝΕ σε σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου σχετικά με την σωστή 

ανατροφή αλλά και διατροφή των παιδιών. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με την 

συμμετοχή ψυχολόγων, διατροφολόγων, παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών. 

-Οργάνωση Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων: Η Κ.Ε.Δ.-ΠΥ.ΝΕ αναλαμβάνει την 

διοργάνωση των Πρωτοχρονιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και την ετήσια 

κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Δήμου Πύλου Νέστορος. 

-Πασχαλινές εκδηλώσεις: Διοργάνωση κατά τόπους Πασχαλινών εκδηλώσεων, με 

επίκεντρο την Εβδομάδα των Παθών, αλλά και τον εορτασμό της Κυριακής του 

Πάσχα. 

-Καρναβαλικές Εκδηλώσεις: Οργάνωση, επιμέλεια και συντονισμός του συνόλου 

των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν: i) εορτασμός 

Τσικνοπέμπτης με εκδηλώσεις σε παραχωρημένες από τον Δήμο πλατείες, ii) 

καρναβαλικές παρελάσεις σε κεντρικά σημεία του Δήμου, iii) οργάνωση και 

επιμέλεια αποκριάτικων παιδικών εκδηλώσεων στις αίθουσες της Δημοτικής 
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Επιχείρησης και του Δήμου, iv) οργάνωση της εκδήλωσης «Κούλουμα 2012» σε 

παραχωρημένους χώρους του Δήμου. 

Ιδιαίτερα στη Τ.Κ. Μεθώνης γίνεται οργάνωση, επιμέλεια και συντονισμός των 

εκδηλώσεων με την αναβίωση του εθίμου «Ο γάμος του Κουτρούλη» που 

πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός – Μορφωτικός Σύλλογος Μεθώνης,  το τελευταίο 

τριήμερο της αποκριάς με δράσεις που αφορούν και τις τρεις ημέρες με το 

«προγαμιαίο γλέντι» στην αίθουσα «ΜΠΟΥΡΤΖΙ», την έκθεση των προικιών και το 

στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού στον πεζόδρομο της αγοράς και με αποκορύφωμα 

της αναπαράσταση του «γάμου» το μεσημέρι της Καθαροδευτέρας στην πλατεία της 

παραλίας. Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν δημότες του Δήμου Πύλου- Νέστορος 

όλων των ηλικιών με ιδιαίτερη συμμετοχή των δημοτών νεαρής ηλικίας. Το έθιμο 

αυτό γίνεται από το 1946 

Στη Δ.Κ. Χώρας αναβιώνει το έθιμο της «Κοκκάλας» που γίνεται την τελευταία 

Κυριακή της Αποκριάς και περιφέρεται σε όλη την πόλη όπου συμμετέχουν πολίτες 

από όλη την περιοχή. Το έθιμο της «Κοκκάλας» ανάγεται στην τουρκοκρατία και στα 

βιώματα του πληθυσμού από την πείνα και τις κακουχίες. 

-Γιορτή της γυναίκας: Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού της 

γιορτής της γυναίκας. 

-Θερινές και Φθινοπωρινές Πολιτιστικές εκδηλώσεις: Οργάνωση και επιμέλεια 

κατά τους θερινούς και τους πρώτους μήνες του Φθινοπώρου πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν: i) οργάνωση θεατρικών παραστάσεων με τη 

συμμετοχή επαγγελματικών και ερασιτεχνικών θιάσων, ii) διοργάνωση συναυλιών με 

συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών καλλιτεχνών iii) οργάνωση χορωδιακών 

φεστιβάλ και χορευτικών εκδηλώσεων παραδοσιακών, σύγχρονων και διεθνών χορών 

με συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Στη Χώρα: Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών όπου διοργανώνεται από τον 

Λαογραφικό Όμιλο Χώρας και συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα του Λαογραφικού 

Ομίλου και συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. 

Στην Μεθώνη: Φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής. Οργάνωση μουσικών παραστάσεων 

με τη συμμετοχή συγκροτημάτων ελληνικής μουσικής που θα παρουσιάζουν 
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αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται στην Τάφρο του Κάστρου Μεθώνης κάθε Αύγουστο. 

Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου. Προσκαλούνται θεατρικές ομάδες των σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής για να 

παρουσιάσουν θεατρικές παραστάσεις των σχολείων τους στα πλαίσια των σχολικών 

τους δραστηριοτήτων. Οι παραστάσεις δίνονται στην ανακαινισμένη και πλήρως 

λειτουργική αίθουσα εκδηλώσεων – θεάτρου του Γυμνασίου – Λυκείου Μεθώνης το 

μήνα Φεβρουάριο. 

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. 

Στην Κορώνη: Φεστιβάλ κλασικής μουσικής: Οργάνωση εκδηλώσεων με τη 

συμμετοχή ελληνικών και ξένων συγκροτημάτων το μήνα Αύγουστο στον προαύλιο 

χώρο της «Ελεήστριας» 

Φεστιβάλ μουσικής τζαζ: Οργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή ελληνικών 

συγκροτημάτων το μήνα Αύγουστο στην περιοχή της πλατείας του Μώλου. 

Παγκόσμιος Κολυμβητικός Διάπλους τους Μεσσηνιακού Κόλπου στη διαδρομή 

Καλαμάτα-Κορώνη το διάστημα 1-4 Σεπτεμβρίου. 

Στην Πύλο: Φεστιβάλ νέων συνθετών. 

-Γιορτές του κρασιού: Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν διαγωνισμό γευσιγνωσίας 

τοπικών κρασιών, καθώς ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, ανήκει στο δίκτυο Ελληνικών 

Πόλεων κρασιού.  

-Οργάνωση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων σε πλατείες του Δήμου 

-Θεατρικές παραστάσεις-εκδηλώσεις: Θεατρικές παραστάσεις έργων - εκδηλώσεις 

στο REX (κινηματογραφική αίθουσα στην Χώρα) κατά την διάρκεια όλου του έτους. 

-Φεστιβάλ Νεολαίας: Οργάνωση εκδηλώσεων για τους νέους κάθε ηλικίας του 

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν: 

1)Έκθεση «γκράφιτι» όπου θα εκτεθούν έργα δίνοντας ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες 

να αναδείξουν το ταλέντο τους, να εκφραστούν και να έρθουν σε επαφή με τους 

συντοπίτες τους. 

2)Έκθεση φωτογραφίας από μαθητές όπου θα παρουσιάσουν φωτογραφίες της 

περιοχής μας 

3)Οργάνωση συναυλιών σύγχρονης μουσικής. 

4)Θεατρικές παραστάσεις από ερασιτεχνικά σχήματα εφήβων και παιδιών 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

133 
 

5)Χορευτικά σχήματα παραδοσιακών και σύγχρονων χορών. 

-Συμμετοχή σε εκθέσεις: Συμμετοχή σε εκθέσεις για την ανάδειξη της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής λαϊκής 

Τέχνης, καθώς και της τοπικής παραγωγής και προϊόντων. 

-Οργάνωση εκδήλωσης «Η Ώρα της Γής»: Οργάνωση και επιμέλεια 

περιβαλλοντικής εκδήλωσης με την ονομασία «Η Ώρα της Γης», η οποία 

πλαισιώνεται με έκθεση φωτογραφίας, χειροτεχνίας, ζωγραφικής και θα αφορά την 

παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μαθητές από τα 

σχολεία του Δήμου Πύλου - Νέστορος. 

-Παγκόσμια ημέρα της Βιοποικιλότητας: Οργάνωση και επιμέλεια εκδηλώσεων 

στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας της Βιοποικιλότητας (22 Μαΐου), που θα 

περιλαμβάνει ομιλίες από επιστήμονες του κλάδου, κινηματογραφικές προβολές, 

προβολή φωτογραφιών κ.α. στην παραχωρημένες από το Δήμο αίθουσες. Την 

εκδήλωση θα παρακολουθήσουν δημότες του Δήμου Πύλου Νέστορος όλων των 

ηλικιών. 

-Παγκόσμια ημέρα της δασοπονίας: Οργάνωση και επιμέλεια εκδηλώσεων στα 

πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας της Δασοπονίας (21 Μαρτίου), που θα περιλαμβάνει 

ομιλίες από επιστήμονες του κλάδου, κινηματογραφικές προβολές, προβολή 

φωτογραφιών κ.α. στις παραχωρημένες αίθουσες από το Δήμο. Την εκδήλωση θα 

παρακολουθήσουν δημότες του Δήμου Πύλου - Νέστορος όλων των ηλικιών. 

-Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος: Οργάνωση και επιμέλεια εκδηλώσεων για την 

παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) στα πλαίσια των οποίων θα 

πραγματοποιηθεί ημερίδα με έκθεση ανθοκομίας και δενδροφύτευση σε διάφορες 

περιοχές του Δήμου Πύλου - Νέστορος. 

-Ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών: Οργάνωση εθελοντικού καθαρισμού 

των ακτών του Δήμου Πύλου Νέστορος, με τη συμμετοχή δημοτών και μαθητών των 

τοπικών σχολικών μονάδων. 

-Παγκόσμια ημέρα βουνών: Οργάνωση εκδηλώσεων στις αίθουσες του Δήμου την 

11η Δεκεμβρίου, για την Παγκόσμια ημέρα βουνών, η οποία περιλαμβάνει ομιλία 

σχετικά με το βουνό και την σημασία του στο περιβάλλον. 
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-Παγκόσμια ημέρα Νερού: Διοργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες για την 

ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την ζωτική σημασία που έχει η προστασία του 

υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. 

-Προστασία Ορνιθοπανίδας και Χαμαιλέοντα : Οργάνωση σε συνεργασία με την 

Οργάνωση «Ορνιθολογική» ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και της Γιορτής 

των πουλιών για την προστασία της Ορνιθοπανίδας και Χαμαιλέοντα, που 

επισκέπτονται, αναπαράγονται και επιβιώνουν στις παραλίες του Δήμου Πύλου-

Νέστορος 

-Προστασία Θαλάσσιας Χελώνας Caretta - Caretta : Οργάνωση σε συνεργασία με 

την Οργάνωση «Αρχέλων» ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για την 

προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, που επισκέπτεται παραλίες του Δήμου Πύλου-

Νέστορος. 

Εορτές και εκδηλώσεις που αφορούν τοπικά αγροτικά προϊόντα 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΟΡΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΚΡΑΣΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΛΑΛΑΓΓΙΔΑΣ 
ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΛΑΛΑΓΓΙΔΑ 

(ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ 

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) 

ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 (ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΙΑ, ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 

ΚΡΑΣΙ, ΛΑΔΙ, ΕΛΙΕΣ,  

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΧΩΡΑΣ, 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

REX 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΧΩΡΑΪΤΩΝ 

ΓΙΟΡΤΗ ΧΟΝΤΡΟΚΑΤΣΑΡΗΣ 

ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

ΤΡΙΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

(ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

& ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ) * 

22-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΛΑΔΙ, ΚΡΑΣΙ, ΕΛΙΕΣ, 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΒΟΤΑΝΑ, 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ 

ΚΟΡΩΝΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΜΟΛΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑ, 

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΕΛΕΗΣΤΡΙΑΣ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ,  

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΟΡΩΝΗΣ 

 

*Οι εκδηλώσεις σχετικά με την προβολή και προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής, 

αφορούν το σύνολο των χωρών της Μεσογείου και δεσμεύουν ιδιαιτέρως, την 

Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο. Οι τέσσερις αυτές χώρες και 

συγκεκριμένα, η Κορώνη, η Soria, το Cilento και το Chefchaouen είναι οι 

ανακηρυγμένες από την Unesco Εμβληματικές Κοινότητες. Στις εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Κορώνη, πέρα από το πλήθος κόσμου από το 
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Δήμο και το Νομό Μεσσηνίας, παρευρίσκονται οι Δήμαρχοι των τριών άλλων 

πόλεων, οι Πρέσβεις των τεσσάρων χωρών καθώς και επίσημες αποστολές 

Ευρωπαϊκών κρατών. 

 

1.13.3.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Στο Δήμο Πύλου-Νέστορος δραστηριοποιούνται πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, οι 

οποίοι με τις πρωτοβουλίες τους συμβάλλουν στην προαγωγή δράσεων πολιτισμού 

και διατήρησης της τοπικής παράδοσης. Οι σύλλογοι, οργανώσεις και μη 

κυβερνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σήμερα στον τομέα του πολιτισμού 

στην πόλη και στις δημοτικές ενότητες, είναι: 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ "ΝΗΛΕΑΣ" 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KAΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΩΜΑΤΑΔΑΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ" 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ" ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΡΩΜΑΝΟΣ" 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ" 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΑΤΣΟΥΛΟΛΙΜΝΑ" 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΝΙΑΚΑΙΩΝ "Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ" 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΛΑΝΘΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΤΩΝ "ΤΟ ΓΡΙΖΗ" 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΑΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΠΥΛΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΔΑΣΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΗΓΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΙΝΟΛΑΚΚΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 
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1.13.4.  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

Η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Πύλου (Δ.Φ.Ο.Π.) ιδρύθηκε το 1960 από τον 

τότε Δήμο Πύλου. Η ίδρυση προέκυψε με στόχο τη προσφορά πολιτισμού και τη 

παροχή μουσικής παιδείας στους πολίτες και ειδικότερα στους νέους αυτού του 

τόπου, καλύπτοντας συγχρόνως τις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις του τότε Δήμου. 

Πρώτος Αρχιμουσικός της Δ.Φ.Ο.Π υπήρξε ο Κεφαλλονίτης κύριος Γεράσιμος 

Αντωνάτος. Η  Δ.Φ.Ο.Π συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό νέων και στελεχώθηκε το 

πρώτο μουσικό σύνολο. Κατά την δεκαετία του '80 αρχιμουσικός της  Δ.Φ.Ο.Π 

αποτέλεσε ο κύριος Γεράσιμος Τούλιος. Μετά από ένα χρονικό διάστημα 

υπολειτουργίας και εν τέλει διάλυσης του μουσικού συνόλου, η Δ.Φ.Ο.Π συστήνεται 

και επαναλειτουργεί το Σεπτέμβριο του  2005. Αρχιμουσικός αναλαμβάνει ο κύριος 

Σταθόπουλος Ιωάννης, απόφοιτος Εθνικού Ωδείου, Ελληνικού Ωδείου, Ωδείου 

Τέχνης Γ.Β Φακανά, Τ.Ε.Ι Αθηνών. Ο Αρχιμουσικός συστήνει την  Δ.Φ.Ο.Π εξ 

αρχής αξιοποιώντας τρία παλαιότερα μέλη και προσελκύοντας μεγάλο αριθμό νέων 

μελών. Επιπρόσθετα οργανώνονται τάξεις οργάνων, συστήνεται πρόγραμμα 

σπουδών, δημιουργείται βιβλιοθήκη ρεπερτορίου, προγραμματίζονται ομαδικές 

πρόβες και η  Δ.Φ.Ο.Π αρχίζει να παίρνει την μορφή ενός δυναμικού μουσικού 

συνόλου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στις μέρες μας η  Δ.Φ.Ο.Π αριθμεί περί τα 65 

μέλη-χειριστές και διεξάγει περί τις 35 με 40 εμφανίσεις ετησίως. 

Σχολές Οργάνων 

Στη  Δ.Φ.Ο.Π λειτουργούν οι κάτωθι σχολές οργάνων : 

Φλάουτου-Πίκολου / Κλαρινέτου-Κουαρτίνου / Σαξοφώνου (Soprano alto, tenor) 

Γαλλικού κόρνου / Κορνέτας / Τρομπέτας / Αλτικόρνου-Τζένις / Ευφωνίου 

Τρομπονίου / Τούμπας (Σι ύφεση, Μι ύφεση) / Κρουστών (Κάσα, Ταμπούρο, 

Κύμβαλα) / Μεταλοφώνου / Σχολές Θεωρητικών / Εργαστήρι Συνόλου-Ορχήστρα 

(Ξύλινα, Χάλκινα, Κρουστά όργανα) 

Εγκαταστάσεις 

Η  Δ.Φ.Ο.Π στεγάζεται στο ισόγειο της διατηρητέας οικίας του Κωστή Τσικλητήρα 

(Πρώτος Έλληνας Ολυμπιονίκης, 1912). Ο χώρος διαθέτει μεγάλη αίθουσα για την 

διεξαγωγή ομαδικών προβών, αίθουσα μελέτης, γραφείο Γραμματείας και 

Αρχιμουσικού καθώς και χώρο αποθήκευσης οργάνων και υλικών συντήρησης. Το 

Τσικλητήριο κτήριο διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο για 

την διεξαγωγή παραστάσεων και δοκιμών της ορχήστρας. 

Δραστηριότητα - Έργο 
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Η  Δ.Φ.Ο.Π, όσον αφορά το εκπαιδευτικό της έργο, λειτουργεί  11 μήνες ετησίως 

(Σεπτέμβριος-Ιούλιος) και όσον αφορά τον πολιτιστικό-καλλιτεχνικό της τομέα, 

αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους . Έτσι λοιπόν η  Δ.Φ.Ο.Π εκπαιδεύει στις 

σχολές της περίπου 50 σπουδαστές ετησίως, πραγματοποιώντας συγχρόνως  περί τις 

35 με 40 εμφανίσεις   σε όλη την επικράτεια του Δήμου Πύλου -Νέστορος, καθώς και 

συμμετάσχει σε φεστιβάλ εντός και εκτός Μεσσηνίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται, εμφανίσεις σε εθνικές εορτές στην Πύλο, εορταστικές   και 

εθιμοτυπικές παραστάσεις σε  Κορώνη, Χώρα, Χανδρινού, Βλαχόπουλο, Μεθώνη, 

Πύλο, σε Τ.Κ. των περιοχών αυτών και πλήθος συναυλιών ειδικά κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο σε όλη την επικράτεια του Δήμου. 

Μέλη-Σπουδαστές 

Σήμερα η  Δ.Φ.Ο.Π αριθμεί περί τα 65 μέλη, αριθμός αρκετά μεγάλος για τον 

πληθυσμό και την έκταση της ευρύτερης περιοχής μας και ετησίως προσελκύει 10-15  

νέα μέλη. Τα μέλη αποτελούν μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και 

σπουδαστές των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων της χώρας, που συνδράμουν με την 

παρουσία τους στις εκδηλώσεις της ορχήστρας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με την 

περάτωση της λυκειακής εκπαίδευσης οι νέοι του τόπου απομακρύνονται από τη 

περιοχή μας, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους η εκπαίδευση και η 

αντικατάσταση των μελών από νέα μέλη-εκτελεστές πρέπει να είναι αδιάλειπτη και 

απροβλημάτιστη. Η  Δ.Φ.Ο.Π αποτελεί ένα εθελοντικό ερασιτεχνικό μουσικό 

σύνολο, του οποίου η βιωσιμότητα και η πρόοδος εξαρτάται από  έγκυρη κάλυψη των 

αναγκών που προκύπτουν από τον άνωθεν τρόπο λειτουργίας. 

Ελλείψεις-Ανάγκες 

Στις μέρες μας η  Δ.Φ.Ο.Π  αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες που επηρεάζουν  άμεσα 

τη λειτουργία της και τίθενται τροχοπέδη στη περαιτέρω ανάπτυξή της.  Οι ανάγκες 

επικεντρώνονται  : 

α) στην έλλειψη συγκεκριμένων μουσικών οργάνων , υλικών συντήρησης, αξεσουάρ   

β) στο πιο επιτακτικό πρόβλημα της απόκτησης μιας ποιοτικής θερινής και χειμερινής 

στολής για όλα τα μέλη της ορχήστρας.  

Στους  δύο παραπάνω άξονες θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και προβλεφθεί η 

δυνατότητα για απόκτηση μουσικών οργάνων και στολών για τα νέα μέλη που 

προστίθενται ετησίως  στους κόλπους της ορχήστρας.  

Σκοπός - Όραμα 
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Όραμα και σκοπός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας είναι να διαμορφώσει 

γενιές νέων που θα ευαισθητοποιηθούν μέσα απο τη τέχνη και θα δημιουργήσουν 

παράδοση και πολιτισμό στο τόπο μας. Η Δ.Φ.Ο.Π. συμβάλει αποφασιστικά στη 

πρόοδο του τόπου μας, προσβλέπει στη δημιουργία μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης 

στις ζωές των νέων και στοχεύει άμεσα να αποτελέσει μοχλό προβολής της περιοχής  

μας πέρα από τα γεωγραφικά όρια του νομού μας. 

 

1.14.  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ο αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να προσφέρεται σε 

όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό κάθε προσπάθεια για την αθλητική ανάπτυξη 

και δράση, χαρακτηρίζεται από τη Δημοτική Αρχή ως επένδυση στο αύριο, όχι 

μονάχα για τη νεολαία του τόπου μας αλλά και για όλους τους δημότες, κάθε ηλικίας. 

Γενικός στόχος για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί, η αποκέντρωση των αθλητικών 

δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές του νέου Δήμου, η ανάπτυξη του μαζικού- 

λαϊκού αθλητισμού, η σύνδεση του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο με άλλους χώρους 

άσκησης πολιτικής (π.χ. εκπαίδευση, τουρισμός κ.α.) και η δημιουργία περισσοτέρων 

και καλύτερων αθλητικών χώρων, ανοιχτών και προσβάσιμων σε όλους τους πολίτες. 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», ο νέος Δήμος Πύλου - 

Νέστορος διαθέτει ένα σχετικά εκτεταμένο δίκτυο σύγχρονων και οργανωμένων 

αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι σε θέση να καλύψει σχετικά τις ανάγκες 

σωματικής άσκησης και ψυχαγωγίας των κατοίκων, κάθε ηλικίας αυτού.  

Το δίκτυο αυτό, περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου (Πύλου, Χώρας, Μεθώνης, 

Κορώνης, Καλλιθέας, Στενωσιάς, Σουληναρίου, Βλαχόπουλου) καθώς και γήπεδα 

μπάσκετ και βόλεϊ. 

Στην Πύλο υπάρχει Κλειστό γυμναστήριο και Κλειστό γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και 

χάντμπολ  το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης, της Πύλου και της ευρύτερης 

περιοχής. 

Στην Πύλο και στο Χανδρινού έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν γήπεδα 5x5. 

Επιπροσθέτως, στο Δήμο δραστηριοποιούνται Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία 

διαφόρων αντικειμένων. Αναλυτικότερα: 

Στα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα συμμετέχουν οι κατωτέρω σύλλογοι: 
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Α΄ κατηγορία Α.Ο. Μεθώνης 

Β΄ κατηγορία 

Τσικλητήρας Πύλου 

Α.Ο. Στενωσιάς 

Χανδριναικός Π.Σ. 

Παπαφλέσσας Χώρας 

ΑΠΣ Δήμου Παπαφλέσσα 

Ακρίτας Κορώνης 

ΠΑΟ Καλλιθέας 

Θύελλα Χαροκοπιού 

Γ΄ κατηγορία Νέστωρ Πύλου 

Προπαιδικό 

Ακρίτας Κορώνης 

Χανδριναικός Π.Σ. 

Τσικλητήρας Πύλου 

Α.Ο. Μεθώνης 

 

Στα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων 

Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου (ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ) συμμετέχουν οι κατωτέρω 

σύλλογοι: 

Α΄ κατηγορία ανδρών Ν.Ο. Πύλου 

Β΄ κατηγορία ανδρών 
Κορώνη 90 ΑΕ 

Γ.Σ. Χώρας 

Α΄ κατηγορία Παίδων Ν.Ο. Πύλου 

Εφήβων 
 

Ν.Ο. Πύλου 

 

Ο Ν.Ο. Πύλου διατηρεί και ομάδες mini και προ-mini μπάσκετ. 

Στο Ν.Ο. Πύλου λειτουργούν επίσης τμήματα βόλεϊ νεανίδων και κορασίδων που 

συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης 

Πελοποννήσου. 

Στη Μεθώνη και στην Πύλο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Ταε-κβο-ντο και 

γίνεται προσπάθεια από τον Όμιλο Φιλάθλων Ταε-κβο-ντο Πύλου για λειτουργία 

τμήματος και στην Κορώνη. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Χώρας Ταε-κβο-ντο 

λειτουργεί τμήματα εκμάθησης Ταε-κβο-ντο στη Χώρα και στο Βλαχόπουλο. 

Από πλευράς ναυταθλητισμού στον Δήμο υφίσταται και λειτουργεί, ο Ναυτικός 

Αθλητικός Σύλλογος Πύλου ΝΕΣΤΩΡ με συμμετοχές σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης 

καθώς και στις κατηγορίες Optimist και Laser.   

Στην περιοχή του Δήμου οργανώνονται πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, υπό την αιγίδα 

του Δήμου ή των σωματείων της περιοχής, με μεγάλη επιτυχία.  
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ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ 

Γεννήθηκε στην Πύλο το 1888, όπου υπάρχει ακόμα το πατρικό του σπίτι. 

Μοναχοπαίδι, γιος γιατρού που τον προόριζε για διάδοχο στο επάγγελμα του, 

ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τον αθλητισμό. Το 1908 στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Λονδίνου ο Κώστας Τσικλητήρας αναδείχθηκε σε μεγάλη μορφή για τα 

ελληνικά χρώματα. Εντυπωσιακός αθλητής, 1.92 ύψος, μόλις 19 χρονών κατέκτησε 

δύο ασημένια μετάλλια στο μήκος και ύψος άνευ φοράς με επιδόσεις 3.23 και 1.55 

αντίστοιχα. Το 1912 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης Ο Κώστας 

Τσικλητήρας αναδεικνύεται χρυσός Ολυμπιονίκης στο μήκος με άλμα 3.37 

σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο καταρρίφθηκε μετά από 50 χρόνια, το 1962. 

Επίσης, κερδίζει χάλκινο μετάλλιο στο ύψος άνευ φοράς με άλμα 1.55 

Η επιστροφή του στην Αθήνα ήταν μια μεγάλη γιορτή. Χιλιάδες φίλαθλοι τον 

υποδέχθηκαν και κρατώντας τον στα χέρια τους τον μετέφεραν στην Ομόνοια και από 

εκεί στον Πανελλήνιο. Μάλιστα ο σύλλογος του, του έκανε δώρο ένα χρυσό ρολόι με 

χαραγμένη πάνω του την ημερομηνία της νίκης του. Η Τράπεζα Αθηνών του 

πρόσφερε δουλειά στο κεντρικό της κατάστημα, κάτι που απεδέχθη ο Έλληνας 

Ολυμπιονίκης. Είχε όμως άτυχο τέλος. Λίγους μήνες μετά τη νίκη του, πήρε μέρος 

στο Βαλκανικό Πόλεμο, όπου προσεβλήθη από μηνιγγίτιδα. Παρά τις προσπάθειες 

των γιατρών, έφυγε από τη ζωή στις 13 Φεβρουαρίου του 1913, σε ηλικία μόλις 25 

χρονών. 

Υπήρξε, ίσως, ο μεγαλύτερος αθλητής του Ελληνικού στίβου και ο μοναδικός που 

έχει πάρει μετάλλια σε δύο Ολυμπιάδες. Επίσης, από το 1906 - 1913 υπήρξε 19 φορές 

Πρωταθλητής Ελλάδας και κέρδισε αρκετά μετάλλια σε διεθνή meetings. Το παλαιό 

αρχοντικό ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ είναι ιδιοκτησία του Δ. Πύλου Νέστορος και 

αποφασίστηκε η ανακαίνιση του για δημιουργία Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης. 
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1.15.  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Στην παρούσα ενότητα θα αποτυπώσουμε τα  κυριότερα χαρακτηριστικά της τοπικής 

οικονομίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, που καθορίζουν το πλαίσιο δράσης της 

Δημοτικής αρχής η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση και την προώθηση μιας 

στρατηγικά στοχευμένης αναπτυξιακής προοπτικής η οποία βασίζεται στην ενίσχυση  

και μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων και το σταδιακό περιορισμό των 

μειονεκτημάτων-αδυναμιών που έχουν άμεση σχέση με τον  παραγωγικό τομέα της 

καθώς και τη δημιουργία ευρείας παραγωγικής βάσης με έμφαση στην ισόρροπη 

οικονομική  ανάπτυξη. 

Αποτυπώνονται στην παρούσα  ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής  

που έχουν  σχέση: 

 Με την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του δείκτη δραστηριότητας του 

Δήμου (οικονομικά ενεργός πληθυσμός). 

 Την διάρθρωση του Ο.Ε.Π. κατά τομέα  και κλάδο  οικονομικής 

δραστηριότητας 

 Τον δείκτη ανεργίας και την εξέλιξη του 

 Στοιχεία που αφορούν την  οικονομική διάρθρωση –αναπτυξιακή δομή 

 Τις βασικές υποδομές που συνδέονται με την τοπική ανάπτυξη 

 

Ο νομός Μεσσηνίας συγκεντρώνει ποσοστό 1,5% του πληθυσμού της χώρας με τάση 

μείωσης αφού έχει υψηλό ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού τα τελευταία 

χρόνια (υπεροχή γεννήσεων / 1.000 κατοίκους: -3,5 το 2006) αλλά και χαμηλή 

αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 κατοίκους (53 με μέσο όρο χώρας 57). 

Παράγει 0,9% του ακ. εγχώριου προϊόντος της χώρας, συμμετοχή σχεδόν σταθερή τα 

τελευταία χρόνια. Στη γεωργία αναλογεί 14% του προϊόντος του νομού το 2005, όσο 

και το 2000, και εκεί παράγεται 2,8% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Ήταν η 

2η παραγωγός περιοχή ελαιολάδου, μετά το Ηράκλειο, με 14% της παραγωγής της 

χώρας το 2006, η 5η πατάτας με 5% και η 11η στη παραγωγή εσπεριδοειδών με μόλις 

1%, μετά από πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής εσπεριδοειδών το 2006. 

Στη μεταποίηση αναλογεί 2,6% του προϊόντος του νομού το 2005 από 2,2% το 2000. 

Με κατά κεφαλή προϊόν 10,3χιλ. ευρώ κατατάσσεται 44ος με βάση το κριτήριο αυτό 

με 58% του μέσου Ελλάδας το 2005 (56% του μέσου όρου της ΕΕ-27). Η θέση του 

νομού ως προς το κριτήριο αυτό υποχωρεί ελαφρά, το 2000 στον νομό αντιστοιχούσε 
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64% του μέσου κατά κεφαλή προϊόντος της χώρας. Η μέση αποταμιευτική κατάθεση 

ανά κάτοικο στον νομό φθάνει τις 10,2χιλ. ευρώ, 75% του μέσου όρου της χώρας. 

Ανά 100 κατοίκους του αναλογούν 1,2 νέες κατοικίες (μέσος όρος χώρας 0,9 το 

2007) με 20 αυτοκίνητα (μέσος χώρας 43 το 2007). 

Με δηλωθέν εισόδημα 10,7χιλ.ευρώ ανά φορολογούμενο το 2005 (όσο και το 2004, 

78% του μέσου όρου της Ελλάδας), οι φορολογούμενοί του πλήρωσαν κατά μέσο όρο 

για φόρο εισοδήματος 710 ευρώ, έναντι μέσου όρου χώρας 1.222. Σε αυτό αναλογεί 

1,3% των φορολογουμένων (άνοδος 13% το 2005), 1,1% του δηλωθέντος 

εισοδήματος της χώρας (+8%) και 0,8% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

(+25%). Ο νομός έχει μειούμενο ποσοστό ανεργίας 7,7% το 2007 με 8,3% στο 

σύνολο Ελλάδας. 

 

1.15.1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ., οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο νομό Μεσσηνίας 

αυξήθηκαν κατά 3,42% (ή 276 άτομα) το Δεκέμβριο του 2010 σε σχέση με το 

Νοέμβριο. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο νομό ανέρχονται πλέον σε 8.338 άτομα, 

από τα οποία οι 7.537 (90,4%) αναζητούν ενεργά εργασία, ενώ οι 801 (9,6%) έχουν 

δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να βρουν εργασία μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΤΟΣ Νομός Μεσσηνίας 
Μέσος όρος 

χώρας 

Κατάταξη σε σχέση 

με τους 52 νομούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2006 12,4 χιλ.ευρώ 19,1 38 

Κατά κεφαλή αποταμιευτικές 

καταθέσεις 
2007 11,4 χιλ.ευρώ 15,4 23 

Δηλ. Εισόδημα ανά 

φορολογούμενο 
2007 12,5 χιλ.ευρώ 15,6 34 

Φόρος εισοδ. ανά 

φορολογούμενο 
2007 0,94 χιλ.ευρώ 1,5 28 

Φυσική αύξηση πληθυσμού/ 

1000 κατοίκους 
2007 -3,3 

0,2 
 

39 

Μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους 

2007 60 62 34 

Μαθητές δημοτικού/ 1000 

κατοίκους 
2007 54 57 37 

Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 2006 1,0%  17 

Φορολογούμενοι 2007 1,4%  12 

Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα 2007 1,1%  17 

Φόρος εισοδήματος φ.π. 2007 0,9%  16 

Αποταμιευτικές καταθέσεις 2007 1,1%  10 

 

Η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του δείκτη δραστηριότητας του Δήμου 

(οικονομικά ενεργός πληθυσμός). 
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Στοιχεία για την εξέλιξη του δείκτη δραστηριότητας του Δήμου προκύπτουν μόνο 

από την απογραφή πληθυσμού και με βάση τα συγκριτικά στοιχεία σε χρονική βάση 

10ετίας  μεταξύ απογραφικών δεδομένων των ετών  1991-2001. 

Μελετώντας   παρατηρούμε ότι ο Ο.Ε.Π μειώνεται σταδιακά σχεδόν στο διπλάσιο 

του συνόλου της χώρας γεγονός που καθιστά απαραίτητη  την ενίσχυση της περιοχής 

με αναπτυξιακές δράσεις που θα ενδυναμώσουν και θα προσελκύσουν ιδέες  και 

κεφάλαια  ούτως ώστε  ο αναπτυξιακός δυναμισμός της περιοχής να χρησιμοποιηθεί 

ως εργαλείο διαρκούς εξέλιξης και προσέλκυσης οικονομικά ενεργών ατόμων. 

Συγκεκριμένα  το έτος 2001 ο Οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου  ανήλθε σε 

10.002 άτομα έναντι  66.743 ατόμων σε σύνολο του Νομού αποτελώντας ποσοστιαία 

το 14,98% του Νομού, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια αύξουσα  τάση της τάξης 

των  161 ατόμων ή 1,64% ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη 

απογραφική περίοδο έτους 1991 που θα παρουσιάζουμε  αμέσως παρακάτω.    

Αναλυτικότερα   το έτος 1991 ο Οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου  ανήλθε 

σε 9.481  άτομα έναντι  63.817 ατόμων σε σύνολο του Νομού αποτελώντας 

ποσοστιαία το 14,08 % του Νομού. 

Επιπρόσθετα το 1991 ο οικονομικά μη ενεργός  πληθυσμός ήταν 11.642  άτομα 

αντιπροσωπεύοντας έτσι το 13,77% του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού του 

Νομού Μεσσηνίας, ενώ το έτος 2001 ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ήταν  

11.927  άτομα αντιπροσωπεύοντας έτσι το 11,94% του οικονομικά μη ενεργού 

πληθυσμού του Νομού Μεσσηνίας. 

 

Πίνακας   :Οικονομικά ενεργός πληθυσμός στο δήμο Πύλου -Νέστορος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1991 2001 

μεταβολή % 

1991-2001 1991 2001 

μεταβολή %  

1991-2001 

Οικονομικά ενεργός  πληθυσμός Οικονομικά μη ενεργός  πληθυσμός 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.886.157 4.621.848 15,91% 5.048.005 5.265.889 4,13% 

 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
63.817 71.625 10,90% 83.277 89.075 6,50% 

ΔΗΜΟΣ Πύλου -Νέστορος 
9.841 10.002 1,06% 11.642 11.927 0,20% 

Πηγή:ΕΣΥΕ (1991,2001) 
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Η κατά φύλλο σύνθεση του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου κατά τα έτη 

1991-2001 παρατίθεται στους κατωτέρω πίνακες με βάση τα απογραφικά δελτία της 

ΕΣΥΕ των ανωτέρω ετών : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,91 

10,90% 1,06% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1991-2001 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ Πύλου - 
Νέστορος 

6,50% 

4,13% 
0,20% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ  ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ & 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 1991-2001 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
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Πίνακας: Κατά  φύλο σύνθεση ΟΕΠ 1991 στο Δήμο Πύλου-Νέστορος 

Περιγραφή 

Άρρενες Θήλεις 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονομικώς 

μη ενεργοί 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονομι

κώς μη 

ενεργοί 
Σύνολο 

Απασχολού

μενοι 

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο 
Απασχολούμ

ενοι 

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο 

Από 

αυτούς 

"νέοι" 

Σύνολο 

Από 

αυτούς 

"νέοι" 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2650670 2484704 165966 81320 1672784 1235487 1087253 148234 87096 3375221 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45091 42488 2603 1340 28505 18726 16584 2142 1297 54772 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 1570 1511 59 38 929 655 608 47 31 1766 

Δ.Δ.Κορώνης 503 482 21 13 315 157 140 17 7 624 

Δ.Δ.Ακριτοχωρίου 100 97 3 1 43 60 59 1 1 70 

Δ.Δ.Βασιλιτσίου 209 193 16 11 93 120 111 9 8 168 

Δ.Δ.Βουναρίων 63 63 0 0 39 17 16 1 1 96 

Δ.Δ.Καπλανίου 74 74 0 0 67 39 38 1 1 100 

Δ.Δ.Κόμπων 34 33 1 1 21 8 8 0 0 44 

Δ.Δ.Υαμείας 31 30 1 0 32 12 12 0 0 48 

Δ.Δ.Φαλάνθης 104 101 3 2 58 76 72 4 3 87 

Δ.Δ.Χαρακοπίου 
(Χαροκοπειού) 

269 260 9 7 155 93 81 12 8 342 

Δ.Δ.Χρυσοκελλαριάς 183 178 5 3 106 73 71 2 2 187 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 714 692 22 16 493 347 338 9 6 821 

Δ.Δ.Μεθώνης 310 296 14 10 202 113 106 7 6 419 

Δ.Δ.Ευαγγελισμού 122 121 1 1 110 85 84 1 0 124 

Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου 22 20 2 1 23 7 7 0 0 35 

Δ.Δ.Λαχανάδας 43 41 2 1 31 9 9 0 0 57 

Δ.Δ.Φοινίκης 30 28 2 2 22 16 16 0 0 31 

Δ.Δ.Φοινικούντος 187 186 1 1 105 117 116 1 0 155 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1445 1402 43 27 822 448 402 46 31 1827 

Δ.Δ.Χώρας 882 857 25 16 520 271 244 27 18 1136 

Δ.Δ.Αμπελοφύτου 112 108 4 3 72 41 37 4 4 160 

Δ.Δ.Κορυφασίου 211 206 5 2 102 70 63 7 4 247 

Δ.Δ.Μεταξάδας 47 45 2 1 33 20 20 0 0 54 

Δ.Δ.Μυρσινοχωρίου 39 39 0 0 20 4 3 1 0 55 

Δ.Δ.Παλαιού Λουτρού 25 24 1 1 13 7 7 0 0 27 

Δ.Δ.Ρωμανού 119 114 5 3 49 32 25 7 5 125 

Δ.Δ.Φλεσιάδος 10 9 1 1 13 3 3 0 0 23 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 517 484 33 14 304 309 288 21 5 469 

Δ.Δ.Βλαχοπούλου 334 312 22 9 201 181 170 11 1 333 

Δ.Δ.Μανιακίου 15 15 0 0 17 15 15 0 0 19 

Δ.Δ.Μαργελίου 27 27 0 0 13 20 20 0 0 9 

Δ.Δ.Μεταμορφώσεως 90 79 11 5 61 72 62 10 4 72 

Δ.Δ.Παπαφλέσσα 51 51 0 0 12 21 21 0 0 36 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ 1571 1511 60 39 937 692 632 60 40 1656 

Δ.Δ.Πύλου 725 693 32 22 390 295 255 40 29 789 

Δ.Δ.Αμπελοκήπων 49 49 0 0 23 14 12 2 0 50 

Δ.Δ.Γλυφάδας 88 86 2 1 33 30 27 3 3 89 

Δ.Δ.Ικλαίνης 93 88 5 2 67 49 48 1 0 110 

Δ.Δ.Καλλιθέας 201 196 5 4 91 133 131 2 1 132 

Δ.Δ.Κυνηγού 118 111 7 3 112 43 37 6 4 139 

Δ.Δ.Μεσοχωρίου 54 53 1 0 44 22 22 0 0 70 

Δ.Δ.Παππουλίων 67 66 1 1 35 6 6 0 0 87 

Δ.Δ.Πηδάσου 40 36 4 3 50 33 30 3 1 47 

Δ.Δ.Πύλας 48 45 3 3 39 3 1 2 1 84 

Δ.Δ.Χωματάδας 88 88 0 0 53 64 63 1 1 59 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 1044 1014 30 19 558 529 498 31 19 1060 

Δ.Δ.Χανδρινού 277 269 8 7 170 92 86 6 4 366 

Δ.Δ.Κουκκουνάρας 188 185 3 2 103 67 65 2 2 204 

Δ.Δ.Κρεμμυδίων 258 254 4 4 147 192 185 7 4 248 

Δ.Δ.Μεσοποτάμου 129 122 7 5 50 65 55 10 5 100 

Δ.Δ.Σουληναρίου 192 184 8 1 88 113 107 6 4 142 

 6861 6614 247 153 4043 2980 2766 214 132 7599 
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Πίνακας: Κατά φύλο  σύνθεση ΟΕΠ 2001 στο Δήμο Πύλου-Νέστορος 

Περιγραφή 

Άρρενες Θήλεις 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονομικώς 

μη ενεργοί 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονομικώς μη 

ενεργοί Σύνολο Απασχολούμενοι 

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο Απασχολούμενοι 

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο 

Από 

αυτούς 

"νέοι" 

Σύνολο 

Από 

αυτούς 

"νέοι" 

           

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2880809 2600008 280801 137883 1994173 1741039 1508075 232964 109272 3271716 

ΝΟΜΟΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
45996 41630 4366 2526 35320 25629 22608 3021 1720 53755 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 1120 990 130 60 1273 632 537 95 29 1662 

Δ.Δ.Κορώνης 395 346 49 25 378 167 148 19 11 582 

Δ.Δ.Ακριτοχωρίου 73 70 3 0 25 59 52 7 0 32 

Δ.Δ.Βασιλιτσίου 175 163 12 5 138 111 98 13 3 177 

Δ.Δ.Βουναρίων 33 22 11 5 80 16 7 9 0 101 

Δ.Δ.Καπλανίου 23 16 7 2 139 4 3 1 0 130 

Δ.Δ.Κόμπων 26 22 4 0 22 28 17 11 3 24 

Δ.Δ.Υαμείας 14 14 0 0 40 9 9 0 0 52 

Δ.Δ.Φαλάνθης 35 32 3 1 106 23 17 6 1 127 

Δ.Δ.Χαρακοπίου 

(Χαροκοπειού) 
208 189 19 13 207 122 111 11 4 273 

Δ.Δ.Χρυσοκελλαριάς 138 116 22 9 138 93 75 18 7 164 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 740 692 48 24 533 423 391 32 23 736 

Δ.Δ.Μεθώνης 361 330 31 14 226 192 175 17 12 368 

Δ.Δ.Ευαγγελισμού 99 95 4 1 93 64 60 4 2 111 

Δ.Δ.Καινούργιου 

Χωρίου 
17 17 0 0 26 11 11 0 0 30 

Δ.Δ.Λαχανάδας 42 39 3 2 39 24 22 2 1 47 

Δ.Δ.Φοινίκης 24 24 0 0 29 16 16 0 0 30 

Δ.Δ.Φοινικούντος 197 187 10 7 120 116 107 9 8 150 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1572 1383 189 104 1089 722 624 98 37 1759 

Δ.Δ.Χώρας 1011 914 97 65 638 469 416 53 28 1103 

Δ.Δ.Αμπελοφύτου 76 64 12 2 83 43 34 9 0 127 

Δ.Δ.Κορυφασίου 199 175 24 11 132 98 80 18 6 231 

Δ.Δ.Μεταξάδας 59 45 14 6 41 26 18 8 0 61 

Δ.Δ.Μυρσινοχωρίου 63 50 13 6 45 25 23 2 0 68 

Δ.Δ.Παλαιού Λουτρού 21 18 3 2 18 14 13 1 0 19 

Δ.Δ.Ρωμανού 130 107 23 10 105 40 34 6 2 129 

Δ.Δ.Φλεσιάδος 13 10 3 2 27 7 6 1 1 21 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
656 628 28 24 409 387 373 14 12 564 

Δ.Δ.Βλαχοπούλου 438 419 19 17 253 260 249 11 11 355 

Δ.Δ.Μανιακίου 22 21 1 1 29 22 21 1 0 26 

Δ.Δ.Μαργελίου 37 34 3 2 22 19 18 1 0 30 

Δ.Δ.Μεταμορφώσεως 124 121 3 3 66 67 66 1 1 101 

Δ.Δ.Παπαφλέσσα 35 33 2 1 39 19 19 0 0 52 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ 1486 1362 124 60 1051 844 772 72 31 1566 

Δ.Δ.Πύλου 743 673 70 28 400 465 422 43 19 699 

Δ.Δ.Αμπελοκήπων 27 26 1 0 34 15 15 0 0 39 

Δ.Δ.Γλυφάδας 63 61 2 2 60 40 39 1 1 65 

Δ.Δ.Ικλαίνης 101 94 7 7 67 48 43 5 5 122 

Δ.Δ.Καλλιθέας 175 168 7 2 145 88 84 4 0 195 

Δ.Δ.Κυνηγού 81 71 10 8 93 31 27 4 3 123 

Δ.Δ.Μεσοχωρίου 48 44 4 1 52 26 21 5 1 76 

Δ.Δ.Παππουλίων 72 70 2 2 36 39 38 1 0 64 

Δ.Δ.Πηδάσου 27 21 6 6 56 24 21 3 1 35 

Δ.Δ.Πύλας 48 47 1 1 38 17 16 1 1 69 

Δ.Δ.Χωματάδας 101 87 14 3 70 51 46 5 0 79 

ΔΗΜΟΣ 

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 
870 812 58 48 519 550 520 30 30 766 

Δ.Δ.Χανδρινού 247 241 6 6 151 159 149 10 10 250 

Δ.Δ.Κουκκουνάρας 217 193 24 20 106 102 96 6 6 189 

Δ.Δ.Κρεμμυδίων 206 199 7 6 121 175 167 8 8 156 

Δ.Δ.Μεσοποτάμου 67 60 7 4 62 36 36 0 0 70 

Δ.Δ.Σουληναρίου 133 119 14 12 79 78 72 6 6 101 

 6444 5867 577 320 4874 3558 3217 341 162 7053 
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Η διάρθωση του Ο.Ε.Π. κατά τομέα  και κλάδο  οικονομικής δραστηριότητας 

Η οικονομική διάρθρωση του Νομού Μεσσηνίας και ειδικότερα του  Δήμου Πύλου-

Νέστορος  με βάση τους τρεις  παραγωγικούς  τομείς  Πρωτογενή –Δευτερογενή –

Τριτογενή παρουσιάζεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα με τον πρωτογενή τομέα 

να εμφανίζει απασχόληση 4.747 εργαζομένων.   

Ακολουθεί ο Δευτερογενής τομέας με 726 εργαζόμενους και ποσοστό 8,37% του 

ενεργού εργατικού δυναμικού και τέλος ο Τριτογενής τομέας  με 2.176 

εργαζόμενους. 

 Δεν δήλωσαν κλάδο οικονομικής Δραστηριότητας 187 εργαζόμενοι και άνεργοι 

δήλωσαν 834 άτομα του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μόνιμου πληθυσμού του 

Δήμου της Περιφέρειας & του Νομού) .   

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

πλήθος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στις έδρες των δημοτικών 

ενοτήτων και κοινοτήτων. 

Ο πρωτογενής τομέας είναι ενισχυμένος  λόγω  της γεωμορφολογίας της ευρύτερης 

περιοχής  του Δήμου και του καθαρά αγροτικού-γεωργικού χαρακτήρα της 

οικονομίας τα προηγούμενα έτη με ποσοστό 54,75%. 

Ο Δευτερογενής τομέας με ποσοστό 8,37% του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού  

παρουσιάζει  σημαντική υστέρηση με κυριότερο λόγο την πολύ μικρή ανάπτυξη 

δικτύων για την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων τα οποία σημειωτέον 

χαρακτηρίζονται ως τα ποιοτικότερα παγκοσμίως  με σημαντικότερα το ελαιόλαδο, 

και την σταφίδα .  

Ο Τριτογενής τομέας  με ποσοστό 25,09% του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού  

παρουσιάζει μια      δυναμική ανάπτυξης στην περιοχή και αρχίζει την τελευταία 

δεκαετία να εξελίσσεται και να αποτελεί ένα εργαλείο για μια ήπια μεταστροφή της 

οικονομίας στον τομέα αυτό μέσω κυρίως του τουρισμού που είναι από τα 

σημαντικότερα δυνητικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου (φυσικό 

περιβάλλον, πλήθος ακτογραμμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών Νatura, κ.λ.π).  
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 Πίνακας. Οικονομικώς ενεργός, μη ενεργός πληθυσμός και απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 

 
Σύνολο Ελλάδος, Γεωγραφικές ζώνες ( NUTS I), περιφέρειες ( NUTS II ) , νομοί, δήμοι / κοινότητες και δημοτικά / κοινοτικά διαμερίσματα. 

 

 
Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Γεωγραφικός  

Κωδικός 

Σύνολο Ελλάδος, 

Γεωγραφικές ζώνες  

( NUTS I), περιφέρειες ( NUTS II ) , 

νομοί, δήμοι / κοινότητες  

και δημοτικά / κοινοτικά  

διαμερίσματα. 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς     ε ν ε ρ γ ο ί Οικονομικώς μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι 
΄Α ν ε ρ γ ο ι  

 Σύνολο 
Πρωτογενής Τομέας          

NACE A-B 

Δευτερογενής 

Τομέας       NACE 

C-F 

Τριτογενής 

Τομέας        

NACE G-Q 

Δε δήλωσαν κλάδο 

οικονομικής 

δραστηριότητας Σύνολο 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.615.470 4.102.091 591.666 892.189 2.401.834 216.402 513.379 6.318.627 

17 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 66.743 59.663 20.853 9.438 27.260 2.112 7.080 99.823 

 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 8.670 7.836 4.747 726 2.176 187 834 12.502 

1717 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 1.627 1.410 812 183 380 35 217 3.091 

171701 Δ.Δ.Κορώνης 529 464 166 89 200 9 65 1.038 

171702 Δ.Δ.Ακριτοχωρίου 116 106 90 3 11 2 10 53 

171703 Δ.Δ.Βασιλιτσίου 253 229 155 24 46 4 24 305 

171704 Δ.Δ.Βουναρίων 42 23 2 4 14 3 19 175 

171705 Δ.Δ.Καπλανίου 28 20 7 2 5 6 8 287 

171706 Δ.Δ.Κόμπων 46 33 22 4 7 0 13 59 

171707 Δ.Δ.Υαμείας 21 21 13 1 7 0 0 96 

171708 Δ.Δ.Φαλάνθης 51 44 24 3 16 1 7 255 

171709 Δ.Δ.Χαρακοπίου (Χαροκοπειού) 315 285 180 36 61 8 30 503 

171710 Δ.Δ.Χρυσοκελλαριάς 226 185 153 17 13 2 41 320 
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1720 ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 1.045 972 596 98 261 17 73 1.378 

172001 Δ.Δ.Μεθώνης 526 479 225 62 179 13 47 672 

172002 Δ.Δ.Ευαγγελισμού 136 130 109 11 8 2 6 205 

172003 Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου 23 23 19 0 3 1 0 47 

          

172004 Δ.Δ.Λαχανάδας 57 52 38 3 10 1 5 95 

172005 Δ.Δ.Φοινίκης 35 34 27 0 7 0 1 57 

172006 Δ.Δ.Φοινικούντος 268 254 178 22 54 0 14 302 

1723 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1.863 1.609 955 155 432 67 254 2.862 

172301 Δ.Δ.Χώρας 1.238 1.100 619 117 331 33 138 1.826 

172302 Δ.Δ.Αμπελοφύτου 90 69 39 9 20 1 21 208 

172303 Δ.Δ.Κορυφασίου 256 216 154 12 41 9 40 347 

172304 Δ.Δ.Μεταξάδας 36 24 9 4 1 10 12 82 

172305 Δ.Δ.Μυρσινοχωρίου 74 61 48 6 6 1 13 104 

172306 Δ.Δ.Παλαιού Λουτρού 13 13 7 0 6 0 0 25 

172307 Δ.Δ.Ρωμανού 149 121 77 7 24 13 28 240 

172308 Δ.Δ.Φλεσιάδος 7 5 2 0 3 0 2 30 

1725 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 652 629 524 21 79 5 23 770 

172501 Δ.Δ.Βλαχοπούλου 474 455 378 18 54 5 19 514 

172502 Δ.Δ.Μανιακίου 16 16 13 0 3 0 0 43 

172503 Δ.Δ.Μαργελίου 13 13 13 0 0 0 0 17 

172504 Δ.Δ.Μεταμορφώσεως 130 127 110 2 15 0 3 137 
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172505 Δ.Δ.Παπαφλέσσα 19 18 10 1 7 0 1 59 

1727 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ 2.230 2.042 1.001 197 784 60 188 3.021 

172701 Δ.Δ.Πύλου 1.194 1.086 301 134 611 40 108 1.363 

172702 Δ.Δ.Αμπελοκήπων 38 37 28 4 5 0 1 74 

172703 Δ.Δ.Γλυφάδας 100 97 84 3 9 1 3 143 

172704 Δ.Δ.Ικλαίνης 146 134 106 5 19 4 12 208 

172705 Δ.Δ.Καλλιθέας 244 234 166 26 35 7 10 376 

172706 Δ.Δ.Κυνηγού 98 85 50 8 24 3 13 240 

172707 Δ.Δ.Μεσοχωρίου 72 63 37 5 18 3 9 147 

172708 Δ.Δ.Παππουλίων 99 95 82 5 8 0 4 104 

172709 Δ.Δ.Πηδάσου 48 41 24 0 16 1 7 98 

172710 Δ.Δ.Πύλας 51 49 29 4 16 0 2 103 

172711 Δ.Δ.Χωματάδας 140 121 94 3 23 1 19 165 

1729 ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 1.253 1.174 859 72 240 3 79 1.380 

172901 Δ.Δ.Χανδρινού 377 363 228 28 107 0 14 452 

172902 Δ.Δ.Κουκκουνάρας 299 270 215 18 37 0 29 346 

172903 Δ.Δ.Κρεμμυδίων 311 299 250 6 41 2 12 270 

172904 Δ.Δ.Μεσοποτάμου 80 74 60 5 9 0 6 126 

172905 Δ.Δ.Σουληναρίου 186 168 106 15 46 1 18 186 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε 2001         
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ΠΗΓΗ ΕΣΥΕ 1991 

Η κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού  στο Νομό Μεσσηνίας ανά φύλο, 

τομέα και επαγγελματική δραστηριότητα κατά τις απογραφικές περιόδους 1991  και 

2001 αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Από τη κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού το έτος 1991 σε επίπεδο 

Νομού με βασικό κριτήριο παρατήρησης το φύλλο σε σχέση με την απασχόληση 

κατά τομέα και επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει ότι ο γυναικείος πληθυσμός 

συμμετέχει σε ποσοστό 27,18% (9.236) άτομα έναντι ποσοστού  72,81% (24.743) του  

55% 

8% 

25% 

2% 10% Πρωτογενής Τομέας          
NACE A-B 

Δευτερορογενής 
Τομέας       NACE C-F 

Τριτογενής Τομέας        
NACE G-Q 

 

Έτος Απογραφής 1991 

 

ΝΟΜΟΣ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 
   

 
'Άρρενες Θήλεις σύνολο 

,A.Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία. 15411 6408 21819 

,B.Αλιεία. 197 3 200 

,C.Ορυχεία και λατομεία. 70 2 72 

,D.Μεταποιητικές βιομηχανίες. 3015 1519 4534 

,E.Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. 456 47 503 

,F.Κατασκευές. 4998 55 5053 

,G.Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών 

ατομικής και οικιακής χρήσης. 
4244 1678 5922 

,H.Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 1143 549 1692 

,I.Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες. 2901 182 3083 

,J.Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 494 360 854 

,K.Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 729 485 1214 

,L.Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 2997 1023 4020 

,M.Εκπαίδευση. 1098 1426 2524 

,N.Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 516 882 1398 

A,Νέοι άνεργοι 
  

0 

,O.Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα. 668 376 1044 

,P.Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 9 94 103 

,Q.Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα. 1 
 

1 

,X.Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο. 1207 555 1762 

 
24743 9236 33979 
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ανδρικού πληθυσμού σε σύνολο 33.979  ενεργού οικονομικώς πληθυσμού του 

Νομού. 

Έτος Απογραφής 2001 

ΝΟΜΟΣ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 
   

 
'Aρρενες Θήλεις σύνολο 

A.Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία. 12750 7843 20593 

B.Αλιεία. 193 67 260 

C.Ορυχεία και λατομεία. 54 5 59 

D.Μεταποιητικές βιομηχανίες. 2789 885 3674 

E.Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. 667 67 734 

F.Κατασκευές. 4882 89 4971 

G.Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, 

μοτοσυκλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης. 
4229 2495 6724 

H.Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 1596 1159 2755 

I.Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες. 2628 227 2855 

J.Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 511 517 1028 

K.Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 
1069 1114 2183 

L.Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 3063 1239 4302 

M.Εκπαίδευση. 1285 1965 3250 

N.Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 671 1320 1991 

A,Νέοι άνεργοι 0 0 0 

O.Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού 

χαρακτήρα. 
876 583 1459 

P.Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 15 688 703 

Q.Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα. 2 2 4 

X.Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο. 1401 717 2118 

 
38681 20982 59663 

ΠΗΓΗ ΕΣΥΕ 2001 

Από τη κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού το έτος 2001 σε επίπεδο 

Νομού με βασικό κριτήριο παρατήρησης το φύλλο σε σχέση με την απασχόληση 

κατά τομέα και επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει ότι ο γυναικείος πληθυσμός 

συμμετέχει σε ποσοστό 35,16% (20.982) άτομα έναντι ποσοστού 64,83% (38.681) 

ανδρικού πληθυσμού σε σύνολο 59.663  ενεργού οικονομικώς πληθυσμού του 

Νομού. 

Παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη αύξηση της συμμετοχής του γυναικείου φύλου στην 

αγορά  εργασίας κατά το μεσοδιάστημα των απογραφικών περιόδων με ποσοστό 

αύξησης περίπου 10%. 

 

1.15.2. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ   ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ  

Κατά τα έτη 2006 έως και 2011 το ποσοστό ανεργίας στην Π.Ε Μεσσηνίας 

κυμάνθηκε με χαμηλότερο ποσοστό 7,9% το 2006 έως 14,3% υψηλότερο ποσοστό το 

έτος 2011, με δεδομένο βέβαια ότι ακόμη δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία ανά  
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Δήμο και Δημοτική Ενότητα από τα απογραφικά στοιχεία του έτους 2011 και για 

αυτό άλλωστε παρατίθενται ενδεικτικά οι κατωτέρω πίνακες οι οποίοι αναφέρονται 

στα ποσοστά ανεργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  και  η ανεργία στην 

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. 

 

Πίνακας: Ποσοστό Ανεργίας σύνολο Χώρας, Π.Ε Μεσσηνίας κατά τα  Έτη  2006 ΕΩΣ 2001 

 

 

 

Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι από το έτος 2006 έως και το έτος 2008 η ανεργία 

στο Νομό Μεσσηνίας μειώνεται σταδιακά με μια τάση σταθεροποίησης το έτος 2009, 

αλλά από το έτος 2010 και μετά αυξάνεται αλματωδώς και φτάνει στο ποσοστό του 

14,3% το έτος 2011 με αυξανόμενη τάση τα επόμενα χρόνια λόγω της Οικονομικής  

κρίσης που επικρατεί σε εθνικό πλέον επίπεδο. 

Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν κυρίως  την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο θα επιλυθούν  από την πλευρά του Δήμου με την κατάλληλη προσπάθεια 

διαρκούς εξεύρεσης λύσεων και εφαρμογής πολιτικών καθώς και  απορρόφησης 

ευρωπαϊκών κονδυλίων για την απασχόληση, ακόμη για την χρηματοδότηση μεγάλων 

έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα  οι οποίες θα δώσουν το έναυσμα και την ώθηση 

για εφαρμογή πολιτικών και δράσεων οι οποίες θα τονώσουν και θα ενισχύσουν την 

τοπική οικονομία και θα συμβάλλουν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Ποσοστό Ανεργίας Π.Ε Μεσσηνίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 8,9% 8,3% 7,6% 9,5% 12,5% 17,7% 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7,9% 7,7% 6,1% 6,8% 8,0% 14,3% 
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στους τρεις παραγωγικούς τομείς της οικονομίας με τοπικό και ευρύτερο 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

Επιπροσθέτως πρέπει να δοθεί έμφαση στην βελτίωση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού με προώθηση δράσεων μέσω της δια βίου μάθησης και της 

πολύ-ειδίκευσης , ακόμη πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας της χρήσης νέων τεχνολογιών  

και σε συνάρτηση των παραπάνω να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο Ανθρώπινο δυναμικό 

, που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις τοπικής αγοράς εργασίας. 

Σημαντικός τομέας για την τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 

είναι επίσης και η ενίσχυση της προώθησης των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

σε συνάρτηση με τον τουρισμό μέσω καινοτόμων δράσεων απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας.   
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1.15.3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Ο Νομός Μεσσηνίας αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της Πελοποννήσου 

και παράλληλα μία ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας και κλάδους (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας). 

Αναφορικά με τον Δήμο Μεσσήνης επισημαίνεται ότι, η οικονομία της περιοχής, 

εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της μορφολογίας του εδάφους της, 

στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή με κυρίαρχη παραγωγή το ελαιόλαδο 

(έξτρα παρθένο) και την ελιά. Επίσης η περιοχή παράγει σύκα, σταφίδα, πατάτα και 

οπωροκηπευτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές 

βιομηχανίες τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ποτοποιίες κ.α. 

Αναλυτικότερα για τον Νομό Μεσσηνίας, ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει το 

17,60% του συνολικού ΑΕΠ του Νομού με ποσοστό απασχόλησης 34,95% του 

συνολικού πληθυσμού του Νομού. Ο δευτερογενής τομέας καταλαμβάνει το 9,40% 

του συνολικού ΑΕΠ του Νομού με ποσοστό απασχόλησης 14,49% του συνολικού 

πληθυσμού του Νομού. Ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει το 73,00% του συνολικού 

ΑΕΠ του Νομού με ποσοστό απασχόλησης 50,56% του συνολικού πληθυσμού του 

Νομού. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μία συνοπτική εικόνα του Νομού 

Μεσσηνίας με αριθμούς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τομέας ΑΕΠ Απασχόληση 

Πρωτογενής τομέας 17,60% 34,95% 

Δευτερογενής τομέας 9,40% 14,49% 

Τριτογενής τομέας 73,00% 50,56% 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Πρωτογενής τομέας ελιά/ελαιόλαδο, σύκα, σταφίδα, πατάτες, τομάτες 

Δευτερογενής τομέας 
Βιομηχανία τροφίμων & ποτών, κατασκευές, προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά 

Τριτογενής τομέας Εμπόριο, Τουρισμός 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έκταση αγροτικής γης: 1.302,6 χιλ. στρεμ. 

Από την συνολική έκταση του νομού: 

Πεδινή 33,89% Ημιορεινή 25,94 % Ορεινή 40,17% 

Κύρια παραγόμενα προϊόντα πρωτογενούς τομέα 

Προϊόν Ποσότητα (τόνοι) 

Εσπεριδοειδή  13.139 

Πατάτες  44.079 

Γάλα  17.914 

Τομάτες  22.974 

Ελαιόλαδο  53.216 

Παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας 

Έκταση γης:  170,153 στρέμ. 

Βασικά είδη: Ελιά/Ελαιόλαδο, Αμπέλι/ Οινοποιήσιμο, Εσπεριδοειδή, Σύκα, Κηπευτικά Υπαίθρια 
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Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα σημαντικό χαρτί για τον Νομό Μεσσηνίας 

καταλαμβάνοντας το 17,60% του συνολικού ΑΕΠ του Νομού, με ποσοστό 

απασχόλησης 34,95% του συνολικού πληθυσμού του Νομού, τη στιγμή που το ΑΕΠ 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου του πρωτογενή τομέα καταλαμβάνει το 11% του 

ΑΕΠ του πρωτογενή της χώρας. 

Στα προϊόντα του συγκεκριμένου κλάδου περιλαμβάνονται, είτε με βιολογικό είτε με 

ολοκληρωμένο σύστημα καλλιέργειας τα εσπεριδοειδή, τα βρώσιμα σταφύλια, το 

κρασί, οι σταφίδες, οι πατάτες, τα μήλα, τα δημητριακά, τα κτηνοτροφικά φυτά, 

τα κηπευτικά, ενώ κυρίαρχη θέση στον πρωτογενή τομέα για τον Νομό κατέχει η 

παραγωγή-καλλιέργεια ελιάς (βρώσιμης αλλά και κατάλληλης για παραγωγή 

λαδιού). Παράλληλα παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση της 

παραγωγής σε βιολογικές καλλιέργειες και τη δημιουργία κυκλώματος διανομής στο 

εξωτερικό. Σημαντικότερες γεωργικές βιομηχανίες είναι ψυγεία, εργοστάσια 

χυμοποίησης και τυποποίησης εσπεριδοειδών, σταφιδοεργοστάσια, οινοποιεία, 

αποθήκες και εργοστάσια συντήρησης οπωροκηπευτικών. Η εκμηχάνιση της 

αγροτικής παραγωγής είναι αρκετά σημαντική. 

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας χαρακτηρίζεται από εμπορία ζωοειδών μη σταβλισμένου 

κυρίως τύπου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερων μονάδων 

(κτηνοτροφικά πάρκα) βιολογικού ή ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Η κτηνοτροφική, 

δασική και αλιευτική παραγωγή, αν και αξιόλογη, συμβάλλει λιγότερο από το 50% 

στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος, σε σχέση προς τη γεωργική και 

παρουσιάζουν προβλήματα εκσυγχρονισμού παραγωγής και εμπορίας, ενώ ο 

σημαντικότερος κτηνοτροφικός κλάδος είναι τα γαλακτοκομικά. 

Η κάμψη ωστόσο που παρατηρείται στο προϊόν του πρωτογενή τα τελευταία χρόνια 

είναι σημαντική, ιδιαίτερα στις εσωτερικές ζώνες (κυρίως στις ημιορεινές περιοχές) 

του Νομού και στις περιοχές που αναπτύσσεται ο τουρισμός, ο οποίος προκαλεί 

εποχική απορρόφηση εργατικού δυναμικού που απασχολείται και στις αγροτικές 

δραστηριότητες. Η πτώση της παραγωγικότητας του τομέα υποδεικνύει έντονη 

υποαπασχόληση στη γεωργία και σημαντικά προβλήματα στην αγροτική δομή του 

Νομού. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Αριθμός βιομηχανικών - βιοτεχνικών καταστημάτων: 994 

Κυριότεροι κλάδοι Αξία Πωλήσεων (εκ. Ευρώ) 

Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών 55,61 

Κατασκευές 35,94 

Κατασκευή άλλων Προϊόντων από μη Μεταλλικά Ορυκτά 11,19 

 

Ο δευτερογενής τομέας είναι ο ισχνότερος οικονομικός τομέας του Νομού 

Μεσσηνίας καταλαμβάνοντας το 9,40% του συνολικού ΑΕΠ του Νομού με ποσοστό 

απασχόλησης 14,49% του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Κύριες δραστηριότητες 

του συγκεκριμένου τομέα αποτελούν οι βιομηχανίες τροφίμων & ποτών (π.χ. 

οινοποιεία, αρτοβιομηχανίες), οι κατασκευές (ξύλινες, μεταλλικές) και τέλος η 

δημιουργία προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Σε αναπτυσσόμενη τροχιά για τον 

Νομό Μεσσηνίας βρίσκονται οι κλάδοι της επεξεργασίας της ελιάς με έμφαση στην 

τυποποίηση βρώσιμης ελιάς και της εκμετάλλευσης του πυρηνόξυλου για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον σημειώνονται αρκετές επενδύσεις 

σχετικές με την παραγωγή λαδιού κυρίως σε ότι αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί) και τη διασφάλιση ποιότητας του 

παραγόμενου προϊόντος. Στα πλαίσια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής υπάρχει η 

δυνατότητα για παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα κυρίως προς το δυτικό τμήμα 

του νομού. 

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Κυριότεροι κλάδοι 

Κλάδος  Αριθμός επιχειρήσεων 

Εμπόριο 3,866 

Ξενοδοχεία (κλίνες) 133 (9,262) 

Χερσαίες Μεταφορές Μέσω Αγωγών 424 

 

Ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει το 73,00% του συνολικού ΑΕΠ του Νομού με 

ποσοστό απασχόλησης 50,56% του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Κύριες 

δραστηριότητες του εν λόγω κλάδου είναι το εμπόριο, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

και οι χερσαίες μεταφορές μέσω αγωγών. Παρόλα αυτά ο νομός χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη επάρκειας σε ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και σε μονάδες υψηλής 

ποιότητας, συνεπώς υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του τουριστικού 

τομέα και κυρίως ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα 

σημαντικής ανάπτυξης δραστηριοτήτων αγροτουρισμού - οικοτουρισμού. Πέραν των 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

158 
 

εκτάσεων που είναι κατάλληλες για αξιοποίηση στον τομέα της βιολογικής γεωργίας-

κτηνοτροφίας ή του τουρισμού και των τοπικών επιχειρήσεων που επιθυμούν 

επενδυτική συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις στο Νομό, υπάρχουν και επενδυτικές 

δυνατότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από αιολική ενέργεια και 

από επεξεργασία καταλοίπου ελαιουργείων. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
         

(ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1999/2000) 
            

ΣΕΙΡΑ Α' 
                  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
          

* Στους Βοσκότοπους περιλαμβάνονται και οι άγονοι βοσκότοποι που χρησιμοποιήθηκαν από την εκμετάλλευση για βόσκηση.    ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
  

Ι ΔΗΜΟΙ 

/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

/ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΑ 

ΜΟΝΙΜΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΑΙ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

Λ Ο Ι Π Ε Σ Ε Κ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ 

ΦΥΤΕΙΕΣ 

ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ Π 1249 1249 37172 210 194,8 1231 28401 669 4392,1 159 922,5 133 1344,5 206 144,8 3 26 

Δ.Δ.Κορώνης 
 

321 321 4293,2 10 12 308 3316,4 126 924,2 4 5,5 2 17 30 18,1 0 0 

Δ.Δ.Ακριτοχωρίου 
 

54 54 3016,5 22 64 54 2710,7 44 177,3 15 37,5 2 5,5 28 21,5 0 0 

Δ.Δ.Βασιλιτσίου 
 

183 183 6377,6 41 309,6 180 4915,3 100 641,5 63 411 10 90,5 14 9,7 0 0 

Δ.Δ.Βουναρίων 
 

54 54 1183,5 1 5 54 1020,5 25 154,5 0 0 0 0 2 1,5 1 2 

Δ.Δ.Καπλανίου 
 

76 76 4115,2 30 517 76 3116,5 62 344 22 137 0 0 2 0,7 0 0 

Δ.Δ.Κόμπων 
 

28 28 650,1 0 0 28 549 10 77,1 0 0 0 0 0 0 2 24 

Δ.Δ.Υαμείας 
 

33 33 2061,3 12 146 33 1628,8 28 155 11 117,5 0 0 18 14 0 0 

Δ.Δ.Φαλάνθης 
 

86 86 2762,5 4 5,5 86 2219,5 43 281,5 20 130 14 102 35 24 0 0 

Δ.Δ.Χαρακοπίου  
 

265 265 5983,6 7 47,7 263 4928,5 122 891,5 9 15 10 88 19 12,9 0 0 

Δ.Δ.Χρυσοκελλαριάς 
 

149 149 6728,9 83 835 149 3995,5 109 745,5 15 69 95 1041,5 58 42,4 0 0 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ Π 625 625 23660 199 1623 615 17343 225 1430,4 39 282 247 2936,6 85 45,2 0 0 

Δ.Δ.Μεθώνης 
 

258 258 7360,5 66 347,2 251 5492,5 67 351,5 8 174 93 986,3 13 9 0 0 

Δ.Δ.Ευαγγελισμού 
 

97 97 7017,5 56 996,3 97 4459 57 559,5 1 20 63 969,5 26 13,2 0 0 

Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου 
 

40 40 794,7 1 9 40 637 7 86,5 3 24 4 33 13 5,2 0 0 

Δ.Δ.Λαχανάδας 
 

45 45 1806 11 36,5 45 1553,5 20 84,2 6 12 17 116 9 3,8 0 0 

Δ.Δ.Φοινίκης 
 

35 35 1742,6 11 78,5 35 1351 11 68 3 12 19 226,5 12 6,6 0 0 

Δ.Δ.Φοινικούντος 
 

150 150 4938,4 54 155 147 3850 63 280,7 18 40 51 605,3 12 7,4 0 0 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Η 1354 1354 41647,5 81 878,5 1352 36267,9 432 3443,9 28 704 18 280,5 91 65,5 3 7,2 

Δ.Δ.Χώρας 
 

851 851 24778,8 25 197 851 22761 228 1771,4 1 4 0 0 70 45,4 0 0 

Δ.Δ.Αμπελοφύτου 
 

121 121 3687,2 2 11 121 3195,4 59 464,5 1 10 1 5 2 1,1 1 0,2 

Δ.Δ.Κορυφασίου 
 

190 190 6293,5 11 159,5 190 5634,5 53 486 0 0 1 6,5 0 0 2 7 

Δ.Δ.Μεταξάδας 
 

33 33 1872 18 207 33 977 28 231 17 376 9 81 0 0 0 0 

Δ.Δ.Μυρσινοχωρίου 
 

38 38 1411,5 0 0 38 1355,5 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Παλαιού Λουτρού 
 

14 14 729 1 20 14 217 2 5 6 289 7 188 10 10 0 0 

Δ.Δ.Ρωμανού 
 

98 98 2461,5 15 159 97 1947,5 44 355 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Φλεσιάδος 
 

9 9 414 9 125 8 180 9 75 3 25 0 0 9 9 0 0 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
Η 355 355 15424 23 282,5 348 10072 270 3836,5 19 1229 0 0 4 3,5 0 0 

Δ.Δ.Βλαχοπούλου 
 

244 244 10035 18 239 238 6473 210 3181 2 140 0 0 2 2 0 0 

Δ.Δ.Μανιακίου 
 

11 11 1101 0 0 10 322 3 41 7 738 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Μαργελίου 
 

10 10 541 0 0 10 336 1 1 4 204 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Μεταμορφώσεως 
 

74 74 3277,5 5 43,5 74 2611,5 49 593 1 28 0 0 2 1,5 0 0 

Δ.Δ.Παπαφλέσσα 
 

16 16 469 0 0 16 329,5 7 20,5 5 119 0 0 0 0 0 0 
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ Π 1174 1174 52071 233 3189 1169 41774 582 5647,9 93 724 102 650,5 128 85,4 0 0 

Δ.Δ.Πύλου 
 

333 333 10741,4 14 379 329 9892,5 35 196,4 8 138 16 131 5 4,5 0 0 

Δ.Δ.Αμπελοκήπων 
 

41 41 2624 2 10,5 41 2138,5 40 474,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 

Δ.Δ.Γλυφάδας 
 

74 74 3645,5 0 0 74 2905 49 740,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Ικλαίνης 
 

117 117 5199,5 0 0 117 4775,5 38 318 15 106 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Καλλιθέας 
 

192 192 11979 107 1833 192 8020,5 147 1546 37 240,5 48 293,5 62 45,5 0 0 

Δ.Δ.Κυνηγού 
 

109 109 4340,3 33 449,3 109 3012 83 658 31 219,5 0 0 2 1,5 0 0 

Δ.Δ.Μεσοχωρίου 
 

56 56 2269,5 18 113,5 56 1768,5 27 226,5 1 15 22 146 0 0 0 0 

Δ.Δ.Παππουλίων 
 

61 61 2874,4 3 1,5 61 2540 41 311,5 0 0 0 0 35 21,4 0 0 

Δ.Δ.Πηδάσου 
 

50 50 1861 6 59 49 1514,5 29 259 1 5 6 19 9 4,5 0 0 

Δ.Δ.Πύλας 
 

47 47 1715,5 1 8 47 1600,5 27 90 0 0 2 17 0 0 0 0 

Δ.Δ.Χωματάδας 
 

94 94 4820,5 49 335 94 3606,5 66 827,5 0 0 8 44 14 7,5 0 0 

ΔΗΜΟΣ 

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 
Η 745 745 31724 237 2323 734 19836 571 7499,8 105 1683 15 181 286 173,1 18 28,8 

Δ.Δ.Χανδρινού 
 

197 197 8589,8 39 378 197 6414 136 1660 3 17 7 103 29 17,8 0 0 

Δ.Δ.Κουκκουνάρας 
 

162 162 5541,5 71 551 161 4059 91 615 35 235,5 0 0 114 81 0 0 

Δ.Δ.Κρεμμυδίων 
 

194 194 8392,1 26 63,5 191 5852 160 2320,8 0 0 8 78 104 61 1 16,8 

Δ.Δ.Μεσοποτάμου 
 

79 79 2250 3 41 73 873 74 1096 3 240 0 0 0 0 0 0 

Δ.Δ.Σουληναρίου 
 

113 113 6950,5 98 1289 112 2637,5 110 1808 64 1190,7 0 0 39 13,3 17 12 

 

ΣΕΙΡΑ Α' 
                   

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
             

ΔΗΜΟΙ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

/ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Π 

Η 

Ο 

ΒΟΟΕΙΔΗ 
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΑΙΓΕΣ ΧΟΙΡΟΙ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟΙ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΥΚΑ 

ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΜΕΤ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΨΕΛΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΡΩΝΗΣ 
Π 8 73 5 26 44 393 535 7852 13 178 188 217 112 2084 753 17675 12 299 

Δ.Δ.Κορώνης 
 

0 0 0 0 6 19 83 497 0 0 11 15 43 809 126 2897 1 15 

Δ.Δ.Ακριτοχωρίου 
 

0 0 0 0 0 0 36 139 1 1 18 18 2 42 44 991 1 5 

Δ.Δ.Βασιλιτσίου 
 

0 0 0 0 6 82 105 5562 1 1 0 0 15 247 121 2175 5 136 

Δ.Δ.Βουναρίων 
 

0 0 0 0 2 5 25 59 0 0 3 3 1 30 31 554 0 0 

Δ.Δ.Καπλανίου 
 

3 11 3 6 17 201 47 302 0 0 27 35 5 39 53 1259 0 0 

Δ.Δ.Κόμπων 
 

0 0 0 0 0 0 6 14 0 0 1 1 0 0 12 231 0 0 

Δ.Δ.Υαμείας 
 

0 0 0 0 6 25 27 227 1 2 13 15 1 60 31 910 0 0 

Δ.Δ.Φαλάνθης 
 

0 0 0 0 1 7 38 135 3 4 20 21 5 90 63 1293 0 0 

Δ.Δ.Χαρακοπίου  
 

2 24 1 10 4 42 61 347 4 154 38 45 24 569 149 4627 1 2 

Δ.Δ.Χρυσοκελλαριάς 
 

3 38 1 10 2 12 107 570 3 16 57 64 16 198 123 2738 4 141 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 
Π 3 28 2 8 39 841 155 1435 10 80 8 10 25 1768 276 7993 5 189 

Δ.Δ.Μεθώνης 
 

1 5 0 0 19 497 53 1087 7 25 2 4 10 384 84 2555 1 150 

Δ.Δ.Ευαγγελισμού 
 

2 23 2 8 13 50 48 165 1 53 4 4 8 285 59 1993 1 10 

Δ.Δ.Καινούργιου 

Χωρίου  
0 0 0 0 2 168 2 13 0 0 0 0 2 12 17 322 1 6 

Δ.Δ.Λαχανάδας 
 

0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 1 1 0 0 18 273 1 3 

Δ.Δ.Φοινίκης 
 

0 0 0 0 1 40 13 46 1 1 1 1 0 0 20 571 1 20 

Δ.Δ.Φοινικούντος 
 

0 0 0 0 4 86 29 94 1 1 0 0 5 1087 78 2279 0 0 

ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Η 12 177 10 116 59 1559 226 1541 8 54 28 34 30 486 440 8412 4 40 

Δ.Δ.Χώρας 
 

6 27 4 13 42 894 134 745 7 52 9 9 21 310 268 4661 3 30 

Δ.Δ.Αμπελοφύτου 
 

0 0 0 0 1 9 17 33 0 0 2 2 1 7 36 450 0 0 
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Δ.Δ.Κορυφασίου 
 

0 0 0 0 4 73 16 36 0 0 0 0 4 79 54 1093 0 0 

Δ.Δ.Μεταξάδας 
 

4 55 4 31 1 245 26 398 1 2 13 18 0 0 32 1073 1 10 

Δ.Δ.Μυρσινοχωρίου 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45 0 0 

Δ.Δ.Παλαιού 

Λουτρού  
0 0 0 0 3 66 4 31 0 0 2 2 0 0 5 113 0 0 

Δ.Δ.Ρωμανού 
 

1 8 1 7 2 26 22 71 0 0 0 0 3 45 31 636 0 0 

Δ.Δ.Φλεσιάδος 
 

1 87 1 65 6 246 7 227 0 0 2 3 1 45 9 341 0 0 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
Η 2 14 1 7 37 721 165 498 5 40 4 4 8 102 217 5157 4 373 

Δ.Δ.Βλαχοπούλου 
 

2 14 1 7 5 220 103 283 2 11 1 1 0 0 157 3852 0 0 

Δ.Δ.Μανιακίου 
 

0 0 0 0 7 252 10 32 0 0 0 0 0 0 10 204 0 0 

Δ.Δ.Μαργελίου 
 

0 0 0 0 4 70 7 25 0 0 0 0 0 0 8 143 1 50 

Δ.Δ.Μεταμορφώσεως 
 

0 0 0 0 15 56 40 151 3 29 2 2 5 65 35 818 3 323 

Δ.Δ.Παπαφλέσσα 
 

0 0 0 0 6 123 5 7 0 0 1 1 3 37 7 140 0 0 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ Π 16 183 7 81 48 822 379 2424 24 213 88 95 93 2218 596 15011 11 1333 

Δ.Δ.Πύλου 
 

9 112 3 64 13 425 39 978 13 95 0 0 11 158 73 2559 3 93 

Δ.Δ.Αμπελοκήπων 
 

0 0 0 0 1 6 25 112 0 0 10 11 0 0 28 670 0 0 

Δ.Δ.Γλυφάδας 
 

0 0 0 0 6 11 28 80 3 77 0 0 12 258 36 848 0 0 

Δ.Δ.Ικλαίνης 
 

1 1 0 0 0 0 16 36 1 1 0 0 14 367 55 1264 2 350 

Δ.Δ.Καλλιθέας 
 

1 23 1 3 11 173 92 339 2 8 38 44 26 480 155 3004 3 850 

Δ.Δ.Κυνηγού 
 

2 10 2 7 3 7 65 235 1 2 31 31 7 150 70 1335 2 30 

Δ.Δ.Μεσοχωρίου 
 

1 10 1 7 2 162 15 367 0 0 3 3 4 150 28 696 1 10 

Δ.Δ.Παππουλίων 
 

0 0 0 0 5 15 32 85 2 27 0 0 8 421 44 707 0 0 

Δ.Δ.Πηδάσου 
 

0 0 0 0 0 0 7 25 2 3 0 0 0 0 19 714 0 0 

Δ.Δ.Πύλας 
 

0 0 0 0 4 15 29 78 0 0 4 4 5 70 36 1640 0 0 

Δ.Δ.Χωματάδας 
 

2 27 0 0 3 8 31 89 0 0 2 2 6 164 52 1574 0 0 

ΔΗΜΟΣ 

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 
Η 8 60 7 22 6 79 149 661 8 14 6 6 20 230 266 7188 6 1280 

Δ.Δ.Χανδρινού 
 

0 0 0 0 1 2 75 405 4 5 6 6 11 100 121 2782 6 1280 

Δ.Δ.Κουκκουνάρας 
 

1 8 0 0 1 6 11 30 2 3 0 0 0 0 21 982 0 0 

Δ.Δ.Κρεμμυδίων 
 

0 0 0 0 0 0 30 61 1 4 0 0 6 74 87 2587 0 0 

Δ.Δ.Μεσοποτάμου 
 

5 45 5 17 1 5 24 96 0 0 0 0 3 56 31 545 0 0 

Δ.Δ.Σουληναρίου 
 

2 7 2 5 3 66 9 69 1 2 0 0 0 0 6 292 0 0 
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1.15.4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα κύριο πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας αφού, 

ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία συνεισφέρει σταθερά περισσότερο από το 16% του 

ΑΕΠ, απασχολεί το 19% του εργατικού δυναμικού και καλύπτει το 1/3 του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. 

Κεντρικός άξονας για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Πύλου –Νέστορος 

είναι η ανάδειξη και καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου σε σημαντικό 

τουριστικό προορισμό, τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

αγορά. Βασική προϋπόθεση γι'αυτό είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η 

πρόσβαση προς το Δήμο από χώρες και τουριστικές αγορές που έχουν ενδιαφέρον για 

την περιοχή. Για να πετύχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις ο Δήμος Πύλου –Νέστορος 

προωθεί εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως το φυσιολατρικό, το θρησκευτικό, τον 

αρχαιολογικό, τον πολιτιστικό, το συνεδριακό και τον αθλητικό, καθώς επίσης 

εστιάζει τις προσπάθειές του ώστε να βελτιωθούν και να ολοκληρωθούν οι υποδομές 

που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα με κάθε δυνατό μέσο οδικώς, 

αεροπορικώς, και λιμάνι. 

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ότι η τουριστική κίνηση της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου γενικότερα χαρακτηρίζεται από μεγάλη συμμετοχή 

αφίξεων των ημεδαπών στις συνολικές αφίξεις τουριστών σε ποσοστά της τάξης του 

70%, σε αντίθεση με την κατάσταση που υπάρχει στο σύνολο της χώρας (πάνω από 

το 50% των αφίξεων αποτελούν οι αφίξεις αλλοδαπών). Οι αφίξεις δε ημεδαπών 

τουριστών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμφανίζουν διαχρονικά αυξητικές 

τάσεις. Σε επίπεδο όμως Περιφερειακών Ενοτήτων, η Περιφερειακή Ενότητα 

Μεσσηνίας παρουσιάζει φθίνουσα τάση στις αφίξεις ημεδαπών τουριστών αφού το 

2002 κατείχε το 24,75% των συνολικών αφίξεων της Περιφέρειας, ενώ το 2010 το 

ποσοστό αυτό έπεσε στο 19,46% (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012). 

Ο Δήμος Πύλου –Νέστορος διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά 

τον τουρισμό, με πλούσια φυσική ομορφιά και μακραίωνη ιστορία (φυσικό κάλλος, 

ξεχωριστές παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα, ορεινό όγκο). 

Τουρισμός κρουαζιέρας 

Ένας σημαντικός τομέας του τουρισμού που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

τοπικής κοινωνίας είναι ο τουρισμός κρουαζιέρας. Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής 

Τράπεζας, η κρουαζιέρα αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα με τους 

τουρίστες κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο να διπλασιάζονται την τελευταία 
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δεκαετία και να ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια το 2011. Η Ελλάδα ελκύει κάθε χρόνο 

2 – 2,5 εκατομμύρια τουρίστες κρουαζιέρας. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 11% 

του συνολικού αριθμού τουριστών εξωτερικού που επισκέπτονται την Ελλάδα. Στην 

περίπτωση που η Ελλάδα διατηρήσει σταθερό το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά 

κρουαζιέρας, τα ετήσια έσοδα του κλάδου μπορούν να αγγίξουν τα 2 δισ το 2016. Το 

2011 δραστηριοποιήθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά έως και 200 κρουαζιερόπλοια με 

μέση χωρητικότητα 1200 επιβατών. Η Μεσόγειος συγκεντρώνει το 75% περίπου των 

επιβατών που επέλεξαν ευρωπαϊκό προορισμό και οι οποίοι προέρχονται κυρίως από 

το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.  

Ο Δήμος Πύλου –Νέστορος στην προσπάθειά του να συμβάλει στη στήριξη και 

ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας, θεωρεί απαραίτητο να λάβει συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Στόχος του θα είναι η καθιέρωση του λιμανιού της Πύλου σε σημαντικό προορισμό 

κρουαζιέρας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάδειξη των 

τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

Πύλου –Νέστορος. Η καταγραφή ξεκινάει με τα αιρετά όργανα και συνεχίζεται με τις 

υφιστάμενες οργανικές μονάδες όπως αυτές προσδιορίζονται από το νέο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες που τηρούνται 

αναφορικά με τη συνεργασία, τον συντονισμό, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και άλλων σημαντικών παραμέτρων όπως 

αυτών της επιμόρφωσης και της κατάρτισης. Ακολουθεί η ανάλυση ορισμένων 

βασικών χαρακτηριστικών των οργανικών μονάδων ανά θεματικό τομέα ανάλυσης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η καταγραφή ολοκληρώνεται με την 

υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και οικονομική λειτουργία του Δήμου Πύλου  

Νέστορος.   

Ο Δήμος ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους βασικότερους, αν όχι το βασικότερο 

παράγοντα τοπικής ανάπτυξης. Η ανάλυση και καταγραφή του εσωτερικού 

περιβάλλοντος μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η δομή, η οργάνωση 

και οι μηχανισμοί που διαθέτει ο Δήμος, ικανοποιούν τις σύγχρονες προδιαγραφές 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό και κατά πόσο εμπεριέχουν τα 

στοιχεία εκείνα που ενισχύουν την αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. 

2.1. ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Τα αιρετά όργανα του συστήματος δημοτικής διακυβέρνησης, όπως αυτά 

καθορίστηκαν με τον Ν. 3850/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι το δημοτικό 

συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής, η εκτελεστική 

επιτροπή και ο δήμαρχος. 

Δήμαρχος 

Ο Δήμαρχος είναι ο πολιτικός και διοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού 

μηχανισμού του Δήμου και ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης που 

καθορίζει, με την ευρεία πλειοψηφία που τις δίνει το εκλογικό σύστημα, την πορεία 

του Δήμου διαμέσου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του είναι 
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επιτελικός, δηλαδή δίνει κατευθύνσεις για τη δράση των δημοτικών υπηρεσιών και 

την υλοποίηση του προγράμματος της δημοτικής αρχής.  

Ο Δήμαρχος : 

1. Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. 

2. Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. 

3. Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής 

και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της. 

4. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του 

προσωπικού του Δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για 

το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού 

ελέγχου. 

5. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. 

6. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. 

7. Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις 

αρμοδιότητες του Δήμου. 

8. Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, 

καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 

9. Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για 

τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας τους. 

10. Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό 

συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 

(προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011). 

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της 

πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση 

αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων 

προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων. Στον 

Δήμο Πύλου  Νέστορος οι Αντιδήμαρχοι είναι έξι (6). 
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Εκτελεστική Επιτροπή 

Σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο 

συγκροτήθηκε εκτελεστική επιτροπή (σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010) στην οποία 

μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό 

συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή 

της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του 

επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς 

προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις 

συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής 

κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι 

των νομικών προσώπων του Δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο 

κρίνεται αναγκαίο. 

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. 

2. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού 

προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. 

3. Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 

4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την 

οικονομική επιτροπή. 

5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών 

υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και 

διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι 

και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του Δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. 

8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του 

κανονισμού διαβούλευσης. 
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9. Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών 

καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

10. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και 

υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο. 

Δημοτικό Συμβούλιο 

Το δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη 

γενική αποφασιστική αρμοδιότητα , δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία 

δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει 

τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους. Επίσης 

εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε 

δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. Το Δ.Σ. ορίζει τους φόρους, 

τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας (2010) το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου - Νέστορος αποτελείται από (27) είκοσι επτά 

μέλη, (23) είκοσι τρείς άνδρες και (4) τέσσερις γυναίκες προερχόμενα από (4) 

τέσσερις συνδυασμούς. Η ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε συνδυασμού στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, όπως παρουσιάζεται και στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζει το 

59,26% των Δημοτικών Συμβούλων να ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό 

«Δύναμη Ελπίδας». Το ποσοστό του 29,63% κατέχει ο δεύτερος συνδυασμός, ενώ ο 

τρίτος καταλαμβάνει  ένα ποσοστό της τάξεως του 7,41% περίπου. Τέλος, ο τέταρτος 

συνδυασμός καταλαμβάνει ποσοστό της τάξεως του 3,70%. Το γεγονός της 

παρουσίας συμμετοχής τεσσάρων (4) διαφορετικών συνδυασμών προσδίδει έναν 

ιδεολογικό πλουραλισμό στο Σώμα που εκφράζει με μεγαλύτερο εύρος τις αντιλήψεις 

της τοπικής κοινωνίας. 

Α/Α Συνολικές Έδρες Συνδυασμός Σύνολο ψήφων % συμμετοχής στο Δ.Σ. με βάση τις έδρες 

1 16 «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» 7.433 59,26 

2 8 
«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 
3.900 29,63 

3 2 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
2.371 7,41 

4 1 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ - 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 
1.520 3,70 

     
 27 ΣΥΝΟΛΟ 15.224 100,0 
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Οικονομική Επιτροπή 

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του Δήμου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, 

2. ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 

προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων 

και εξόδων του Δήμου, 

3. προελέγχει τον απολογισμό, 

4. αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για 

τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

5. καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, 

6. μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται 

σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο, 

7. εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών, 

8. αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, 

9. εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της 

περιουσίας του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και 

ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, 

10. αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

11. εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του 

Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί 

την υλοποίησή τους, 

12. αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, 

13. αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων 

μέσων 

14. αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 
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(30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό, 

15. αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων συγκροτήθηκε 

(σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η επιτροπή ποιότητας 

ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την 

ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος 

αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της 

λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

αναπηρίες. 

Ειδικότερα: 

Α. Είναι αρμόδια για: 

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από 

προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

αρμοδιότητας του Δήμου, 

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, 

οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών 

ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών 

μελετών, 

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
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iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις 

του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, 

σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, 

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. 

2.2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου Πύλου  Νέστορος, εκτός από τα 

παραπάνω όργανα, έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές, οι οποίες έχουν γνωμοδοτικό / 

εισηγητικό χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο ή τα άλλα αιρετά 

όργανα και οι οποίες μελετούν, τεκμηριώνουν και προετοιμάζουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο διάφορα θέματα ή παρεμβάσεις πολιτικής. 

Εκτός των Επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων, 

προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και παροχής υπηρεσιών, οι 

κυριότερες επιτροπές του Δήμου Πύλου  Νέστορος παρουσιάζονται παρακάτω. 

A/A Ονομασία Επιτροπής Διάταξη Νόμου/ 
Πράξη Σύστασης 

Αντικείμενο Επιτροπής 

   

1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Ν. 3852/2010 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, για τα αναπτυξιακά 

προγράμματα, προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα του 
Δήμου. 

2 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος 

Ν. 3852/2010 
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επεξεργασία και εισήγηση στο ΔΣ, θεμάτων 

τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου 

3 Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. 3852/2010 
Η Επιτροπή έχει ρόλο συμβουλευτικό και αρμοδιότητά της είναι η επεξεργασία και 
εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα και την προβολή των αγροτικών προϊόντων του δήμου. 

4 Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Ν. 1566/1985 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για θέματα παιδείας, σχολικών επιτροπών α’/θμιας και β’/θμιας 

εκπαίδευσης Η Επιτροπή εισηγείται στο Δήμαρχο ή το Δ.Σ. θέματα σχετικά με την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, 
την κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και παρακολουθεί την 

ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή και την συντήρησή τους. 

5 
Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Ν. 3852/2010 

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις πιστώσεις που της διατίθενται για την κάλυψη των 

δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων. 
 

6 
Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Ν. 3852/2010 

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις πιστώσεις που της διατίθενται για την κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων. 

 

7 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Ν. 3852/2010 

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την καταγραφή και τη διερεύνηση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου 

για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με 

τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές. Το Συμβούλιο υποβάλλει εισηγήσεις προς το 

Δ.Σ. για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης 
των μεταναστών και είναι αρμόδια για τη συνεργασία με τα αρμόδια 

υπουργεία και με άλλους φορείς για θέματα που αφορούν τους μετανάστες, όπως η 

εκπαίδευσή τους, η πολιτογράφηση κλπ. 
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8 
Τοπικό Συμβούλιο πρόληψης της 

παραβατικότητας 

Ν. 3463/2006, 

Ν.2713/1999 

Αντικείμενο του Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής 

συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων, η διοργάνωση 

ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή 

πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή 

να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει 
παραβατικής συμπεριφοράς με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και 

της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. 

9 
Επιτροπή επίλυσης φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων 

Άρθρο 2 του Ν. 505/76, 

άρθρο 32 Ν. 1080/80 όπως 

Τροποποιήθηκε με την παρ. 
8 του άρθρου 7 του Ν. 

2307/95 και το άρθρο 66 

του  Ν. 2717/99 

 Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή 

μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς   φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, και 

προστίμου μεταξύ  Δήμου και φορολογουμένων 

10 
Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή με 

τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» 
Κ.Ο.Σ.Ε. 

Ν. 3882/2010 
Η συγκρότηση «Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ)» του Δήμου Πύλου- Νέστορος για 

την συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 

11 Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Ν. 3852/2010 
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε 

προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών 

 

2.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

Διοικητική δομή 

Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πύλου  Νέστορος 

είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ο 

οποίος καθορίζει με σαφήνεια το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου 

αλλά και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του. 

Με την Αριθ. Αποφ. 5950 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου πραγματοποιήθηκε η έγκριση 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και δημοσιεύτηκε 

στο Φ.Ε.Κ. 2023/Β/09-09-2011 

ΜΕΡΟΣ 1 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες 

συναφούς σκοπού και αντικειμένου : 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Γενικός Γραμματέας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας 

4. Νομική Υπηρεσία 
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5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 

6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

7. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, και 

Πληροφορικής, που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία : 

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

2) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, που περιλαμβάνει 

ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 

α) Γραφείο Αγροτικής - Ζωικής παραγωγής και Αλιείας 

β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

γ) Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

3) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 

γραφεία: 

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

β) Γραφείο Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

γ) Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

δ) Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει 

ειδικότερα τις παρακάτω Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Τεχνικών Έργων 

β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών 

γ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
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2) Τμήμα Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω 

γραφεία: 

α) Γραφείο Περιβάλλοντος 

β) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

γ) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

δ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου 

ε) Γραφείο καθημερινότητας και εποπτείας συνεργείων 

στ) Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων 

3) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Γραμματείας 

β) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων 

δ) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και 

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου που περιλαμβάνει τα παρακάτω 

γραφεία: 

α) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας 

β) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου 

2) Τμήμα Δημοτικής Κατάσταση, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 

3) Τμήμα Κ.Ε.Π. 

Β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Ταμείου 

2) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

β) Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

3) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Εσόδων 

β) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα 

δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας 

και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχα Τμήματα 

των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΡΩΝΗΣ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 

Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΘΩΝΗΣ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 

Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 

Καθαριότητας, Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας 

και των Τοπικών Κοινοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας 

Χώρας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 

Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων 

ENOTHTA E : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 
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2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 

Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων 

2.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

Αριθμός απασχολούμενων 

υπαλλήλων 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 
Κλάδος/ειδικότητα 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

1 Π.Ε. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

(ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

1 Π.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 Π.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ 

1 Π.Ε. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 

1 Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 

2023/Β/9-9-2011) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Στην κατηγορία Π.Ε. υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 

παρακάτω θέσεις: 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  ΠΕ Διοικητικού 3 1 4 

2.  ΠΕ Οικονομικού 2 2 4 

3.  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1 1 2 

4.  ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού 3  3 

5.  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 3 5 

6.  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 2 3 

7.  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  1 1 

8.  ΠΕ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών  1 1 

9.  
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειολόγων 
 1 1 

10.  ΠΕ Χημικών Μηχανικών  2 2 

11.  ΠΕ Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής) 1 1 2 

12.  ΠΕ Κοινωνιολόγων  1 1 

13.  ΠΕ Πληροφορικής  1 1 

14.  ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  1 1 

15.  
ΠΕ Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
 1 1 

16.  ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  1 1 

17.  ΠΕ Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ  1 1 

18.  
ΠΕ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών 
 1 1 

19.  ΠΕ Άθλησης και Ποιότητας Ζωής  1 1 

20.  ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας  1 1 

21.  ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 4 1 5 

22.  ΠΕ Κτηνιατρικής  1 1 

23.  ΠΕ Ιατρών  1 1 

24.  ΠΕ Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας  1 1 

25.  ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  1 1 

Σύνολο θέσεων ΠΕ 17 29 46 
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Στην κατηγορία Τ.Ε. υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 

παρακάτω θέσεις: 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας  2 2 

2.  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2  2 

3.  ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής  1 1 

4.  ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών  1 1 

5.  ΤΕ Αδελφών Νοσοκόμων 1  1 

6.  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  2 2 

7.  ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2  2 

8.  ΤΕ Λογιστικής  1 1 

9.  ΤΕ Εργοδηγών 1  1 

10.  ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  2 2 

11.  ΤΕ Πληροφορικής  1 1 

12.  ΤΕ Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων  1 1 

13.  ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 2 1 3 

14.  ΤΕ Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου  1 1 

15.  ΤΕ Νοσηλευτικής  1 1 

16.  ΤΕ Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων  1 1 

17.  ΤΕ Φυτικής Παραγωγής  1 1 

18.  ΤΕ Αυτοματισμού  1 1 

19.  ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων  1 1 

Σύνολο θέσεων ΤΕ 8 18 26 

 

Στην κατηγορία Δ.Ε. υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 

παρακάτω θέσεις: 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  ΔΕ Διοικητικού 24  24 

2.  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3 1 4 

3.  ΔΕ Διοικητικό – Λογιστικό 1  1 

4.  ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας  1 1 

5.  ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας  7 7 

6.  ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 3 4 

7.  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2 3 5 

8.  ΔΕ Οδηγών 6  6 

9.  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 4 2 6 

10.  ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών) 5 2 7 

11.  ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών  1 1 

12.  ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 3 2 5 

Σύνολο θέσεων ΔΕ 49 22 71 
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Στην κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  ΥΕ Κλητήρων 1  1 

2.  ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων 1  1 

3.  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 12 12 24 

4.  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας εσωτερικών χώρων 1 3 4 

5.  ΥΕ Εργατών Κήπων 1 4 5 

6.  ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου  3 3 

7.  ΥΕ Υδρονομέων 5 3 8 

Σύνολο θέσεων ΥΕ 21 25 46 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1.  ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων 1 

2.  ΔΕ Εισπρακτόρων 1 

Σύνολο προσωρινών θέσεων 2 

Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) :   

Α/Α Ειδικότητες ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού  3 3 

2.  ΠΕ Μουσικών Σπουδών  1 1 

3.  ΔΕ Μουσικών 1  1 

Σύνολο θέσεων ΙΔΑΧ 1 4 5 

 

 

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι 

προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε 

τρόπο. 
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Α/Α Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1.  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 

2.  ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 1 

3.  ΔΕ Οδηγών 5 

4.  ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου - Φορτηγού 1 

5.  ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Αυτοκινήτου 1 

6.  ΔΕ Μηχανοδηγός Χειριστής Σκαπτικού Μηχανήματος 1 

7.  ΥΕ Βοηθός Χειριστή Σκαπτικού Μηχανήματος 1 

8.  ΥΕ Καθαριστριών (Πλήρης απασχόλησης) 4 

9.  ΥΕ Καθαριστριών (Μερικής απασχόλησης) 5 

10.  ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 1 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ 21 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Προβλέπονται, εκατόν εβδομήντα δύο (172) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση 

εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ 17 

95 
ΤΕ 8 

ΔΕ 49 

ΥΕ 21 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΕ 2 2 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ 1 1 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 
ΔΕ 10 10 

ΥΕ 11 11 

ΣΥΝΟΛΟ 119 

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων % 

ΠΕ 17 14,29% 

ΤΕ 8 6,72% 

ΔΕ 62 52,10% 

ΥΕ 32 26,89% 

ΣΥΝΟΛΟ 119 100,00% 

 

Η απόλυτη πλειοψηφία του προσωπικού είναι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (52,10%) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (26,89%) ενώ είναι 

χαρακτηριστικό πως μόλις 2 στους 10 εργαζόμενους του Δήμου Πύλου - Νέστορος 

προέρχονται από την ανώτερη ή ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα. Στους παρακάτω 

πίνακες δίνονται στοιχεία αναφορικά με την σύνθεση του τακτικού προσωπικού 

(μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.). 
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2.5. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Με την αριθμ.20269/14-9-2012 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Πύλου – 

Νέστορος (ΦΕΚ 2667/2-10-2012) έγινε η διαπίστωση της αυτοδίκαιης κατάργησης  

τριάντα  πέντε (35) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση 

εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α 

του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία 

και κλάδο, ως ακολούθως: 

                                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 
Προβλεπόμενες Καλυμμένες Κενές 

Κενές που εξαιρούνται από την 

κατάργηση, κατ’ εφαρμογή των 

περ. α’ η/ και β’ της παρ. 1α του 

άρθρου 33 του ν. 4024/2011. 

 

Καταργούμενες 

κενές 

ΜΟΝΙΜΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

οργανικές θέσεις 

(Α + Β) 
(Α) (Β)    [Β μείον (Γ + Δ)] 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

   
περ. α (Γ) περ. β (Δ) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
      

Κλάδος Διοικητικού. 4 3 1 
- -                 1 

 

Κλάδος Οικονομικού. 4 2 2 
- - 

2 

Κλάδος Διοικητικού- 

Οικονομικού 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

Κλάδος Πολιτικών 

Μηχανικών 

5 2 3 - - 3 

Κλάδος 

Γεωπόνων(ζωικής ή 

φυτικής παραγωγής) 

2 1 1 - - 1 

Κλάδος Διεκπεραίωσης 
υποθέσεων πολιτών 

5 4 1 - - 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
      

Κλάδος Διεκπεραίωσης 

υποθέσεων πολιτών 

3 2 1 - - 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
  

 

 

   

Κλάδος Διοικητικών 
Γραμματέων 

4 3 1 - - 1 

Κλάδος Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων 

5 2 3 - - 3 

Κλάδος Οδηγών 
Απορριμματοφόρων 

6 4 2 - - 2 

Κλάδος Τεχνιτών 
(υδραυλικών) 

7 5 2 - - 2 

Κλάδος Διεκπεραίωσης 

υποθέσεων πολιτών 

5 3 2 - - 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
      

Κλάδος Εργατών 

Καθαριότητας 

24 12 12 - - 12 

Κλάδος Υδρονομέων 
8 5 3 - - 3 

            ΣΥΝΟΛΟ 
84 49 35   35 
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Kενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες 

υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, 

έχουν ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Προβλεπόμενες 

οργανικές θέσεις 

 Καλυμμένες Κενές 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
   

Κλάδος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

3 1 2 

Κλάδος Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

1 0 1 

Κλάδος Αγρονόμων και 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

1 0 1 

Κλάδος    Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειολόγων 

1 0 1 

Κλάδος  Χημικών Μηχανικών 
2 0 2 

Κλάδος Κοινωνιολόγων 
1 0 1 

Κλάδος Πληροφορικής 
1 0 1 

Κλάδος Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής 

1 0 1 

Κλάδος Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

1 0 1 

Κλάδος        Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων 

1 0 1 

Κλάδος  Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 0 1 

Κλάδος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

1 0 1 

Κλάδος Άθλησης και Ποιότητας Ζωής 
1 0 1 

Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας 
1 0 1 

Κλάδος Κτηνιατρικής 
1 0 1 

Κλάδος Ιατρών 
1 0 1 

Κλάδος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 
1 0 1 

Κλάδος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού 

1 0 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
   

Κλάδος Εποπτών Δημόσιας Υγείας 
2 0 2 

Κλάδος Μηχανικών Πολιτικών Έργων 

Υποδομής 

1 0 1 

Κλάδος Τεχνολόγων Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

1 0 1 

Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών 
2 0 2 

Κλάδος Λογιστικής 
1 0 1 

Κλάδος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

2 0 2 
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Κλάδος Πληροφορικής 
1 0 1 

Κλάδος Εμπορίας &Ποιοτικού Ελέγχου 

Αγροτικών Προϊόντων 
1 

0 1 

Κλάδος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονική Τοπίου 
1 0 1 

Κλάδος Νοσηλευτικής 
1 0 1 

Κλάδος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων 
1 0 1 

Κλάδος Φυτικής Παραγωγής 
1 0 1 

Κλάδος Αυτοματισμού 
1 0 1 

Κλάδος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
1 0 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
   

Κλάδος  Εποπτών Καθαριότητας 
1 0 1 

Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας 
7 0 7 

Κλάδος Ηλεκτρολόγων 
4 1 3 

Κλάδος Βοηθών Νοσηλευτών 
1 0 

1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
   

Κλάδος Εργατών Καθαριότητας εσωτερικών 
χώρων 

4 1 3 

Κλάδος Εργατών Κήπων 
5 1 4 

Κλάδος Κοιμητηρίου 
3 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 
63 4 59 

 

Με την αριθμ.οικ.43574/20-11-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(ΦΕΚ Β 3216/3-12-2012) έγινε κατάργηση στο Δήμο Πύλου - Νέστορος Ν. 

Μεσσηνίας είκοσι εννέα (29), επί συνόλου πενήντα εννέα (59),  κενών οργανικών 

θέσεων μόνιμου προσωπικού, που υπερέβαιναν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των 

θέσεων που προβλέπονταν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος  όπως αυτές εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και τη 

διατήρηση  τριάντα (30) θέσεων κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
α
 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ίσχυε.   
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

α.α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 

Κρίνεται απαραίτητο να  

διατηρηθούν οι θέσεις 

προκειμένου να λειτουργήσουν 

εύρυθμα οι νευραλγικές 

υπηρεσίες του Δήμου όπως η 

Τεχνική Υπηρεσία, η 

Πολεοδομία, οι Διοικητικές και 

Οικονομικές Υπηρεσίες, η 

Υπηρεσία Καθαριότητας , η 

Δημοτική Αστυνομία κτλ. 

2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 1 

3 
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
0 1 

4 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ 
1 0 

5 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 

6 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 0 1 

7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 0 

8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 1 

9 
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
1 0 

10 
ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
0 1 

11 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ 0 1 

12 
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
1 0 

13 ΠΕ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1 0 

14 ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 0 1 

15 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0 1 

16 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 0 1 

17 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 0 1 

18 
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
1 0 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 8 12   

α.α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 1 

Κρίνεται απαραίτητο να  

διατηρηθούν οι θέσεις 

προκειμένου να λειτουργήσουν 

εύρυθμα οι νευραλγικές 

υπηρεσίες του Δήμου όπως η 

Τεχνική Υπηρεσία, η 

Πολεοδομία, οι Διοικητικές και 

Οικονομικές Υπηρεσίες, η 

Υπηρεσία Καθαριότητας , η 

Δημοτική Αστυνομία κτλ. 

2 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
0 1 

3 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
0 1 

4 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 1 

5 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 0 1 

6 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1 1 

7 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 1 

8 
ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
1 0 

9 
ΤΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΤΟΠΙΟΥ 
1 0 

10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 1 

11 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1 0 

12 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0 1 

13 ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 0 1 

14 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 0 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 7 10   

α.α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 1 Κρίνεται απαραίτητο να  

διατηρηθούν οι θέσεις 

προκειμένου να λειτουργήσουν 

εύρυθμα οι νευραλγικές 

υπηρεσίες του Δήμου όπως η 

Τεχνική Υπηρεσία, η 

Πολεοδομία, οι Διοικητικές και 

Οικονομικές Υπηρεσίες, η 

Υπηρεσία Καθαριότητας , η 

Δημοτική Αστυνομία κτλ. 

2 ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5 2 

3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 1 

4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 0 1 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 7 5   

α.α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

1 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
2 1 

Κρίνεται απαραίτητο να  

διατηρηθούν οι θέσεις 

προκειμένου να λειτουργήσουν 

εύρυθμα οι νευραλγικές 

υπηρεσίες του Δήμου όπως η 

Τεχνική Υπηρεσία, η 

Πολεοδομία, οι Διοικητικές και 

Οικονομικές Υπηρεσίες, η 

Υπηρεσία Καθαριότητας , η 

Δημοτική Αστυνομία κτλ. 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 3 1 

3 ΥΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2 1 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 7 3   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29 30   
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2.6.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Οι σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης, η απαιτούμενη διεπιστημονική προσέγγιση των 

γνωστικών αντικειμένων, το εύρος δράσεων εμπλοκής των ΟΤΑ, ο όγκος της 

πληροφορίας είναι μερικές μόνο από τις παραμέτρους που ουσιαστικά ανάγουν ως 

αναγκαίο στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού, την ύπαρξη 

διαρθρωμένης πολιτικής επιμόρφωσης και κατάρτισης ώστε το προσωπικό αλλά και 

οι αιρετοί ενός ΟΤΑ να βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία δια βίου μάθησης, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύλου - Νέστορος εφαρμόζει 

οργανωμένες πολιτικές για την επιμόρφωση, κατάρτιση και την εν γένει εκπαίδευση 

του προσωπικού του Δήμου Πύλου - Νέστορος οι οποίες εντάσσονται σε ένα 

συνολικό προγραμματισμό αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης και 

κατάρτισης και οι οποίες ενθαρρύνουν το προσωπικό του Δήμου να συμμετέχει σε 

σχετικά - με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους - προγράμματα επιμόρφωσης και 

κατάρτισης, τα οποία διοργανώνονται είτε από φορείς του Δημοσίου είτε από 

ιδιωτικούς. 

Στον  Δήμο Πύλου-Νέστορος την περσινή χρονιά και ειδικότερα 11-13 Ιούλιου,  

υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 

πρότυπο επιμορφωτικό,  διαδραστικό σεμινάριο εντός του χώρου εργασίας και εντός 

του ωραρίου εργασίας με τίτλο «Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα», στο οποίο 

συμμετείχαν 32 άτομα (24 στελέχη και 6 αιρετοί) μέσα από το οποίο οι 4 εκπαιδευτές 

του ΕΚΔΔΑ και μέσω παρουσιάσεων και πρωτότυπων βιωματικών  ασκήσεων 

εκπαίδευσαν  τους συμμετέχοντες σε θέματα βελτίωσης της επικοινωνίας ανάμεσα 

στα μέλη μιας ομάδας, καλλιέργειας αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης καθώς 

επίσης κριτικής αντίληψης σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων. Η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης για τη βαθύτερη 

σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων στη Διοίκηση ενισχύει τις ηγετικές ικανότητες 

του ατόμου. 

Επίσης σύμφωνα με την αριθμ.12004/10-12-2012 απόφαση του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΑΔΑ:Β4ΜΠ4691Φ0-ΝΞΔ) συγκροτήθηκε 

Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων στον Δήμο Πύλου-Νέστορος αποτελούμενη από τα 

στελέχη Γιαλλελή Αναστασία, Σταυροπούλου Μαρία και Ψυχάρη Αριστείδη με 

σκοπό: 
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-την συγκέντρωση και παροχή προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών που αφορούν τις σχεδιαζόμενες νέες δημόσιες πολιτικές, νέες 

κανονιστικές ρυθμίσεις και διοικητικές μεταρρυθμίσεις των φορέων εκ των οποίων 

προέρχονται. 

-την υποστήριξη και συνεργασία με τις μονάδες εκπαίδευσης σε όλες τις επιμέρους 

ενέργειες που απαιτούνται για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών (ΑΕΑ) και 

την κατάρτιση των επιχειρησιακών Σχεδίων εκπαίδευσης – επιμόρφωσης (ΕΣΕ/Ε) 

των φορέων τους. 

- την συνεργασία τους με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και της αποτίμησης των αποτελεσμάτων της 

επιμόρφωσης. 

-την συνεργασία με τις μονάδες εκπαίδευσης για την υποστήριξη, τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

διαβουλεύσεων υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2.7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

συστήματος και μιας μεθοδολογίας προγραμματισμού και διαχείρισης των 

οικονομικών πόρων προκειμένου να καλυφθεί η τοπική ζήτηση. Η τελευταία 

αποτυπώνεται τόσο σε ποσοτικό επίπεδο με το εκφρασμένο μέγεθος των αναγκών 

των πολιτών και των χρηστών των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών όσο και σε ποιοτικό 

επίπεδο μέσω του αιτήματος για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η προώθηση διαδικασιών αποκέντρωσης με στόχο την καλύτερη 

αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών κινείται παράλληλα με την ανάπτυξη τεχνικών 

σχεδιασμού και διαχείρισης των επιμέρους συνιστωσών μιας δημοτικής λειτουργίας ή 

δραστηριότητας. Η ανάπτυξη των μηχανισμών παροχής δημόσιων υπηρεσιών οδηγεί 

στην αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση και ως εκ τούτου η βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋποθέτει την ποιοτική βελτίωση των μηχανισμών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αναβάθμιση του ρόλου της εστιάζεται στον 

προσανατολισμό του προγραμματισμού και της δημόσιας διοίκησης σε μεθόδους και 

εργαλεία διαχείρισης επιδόσεων, σε μηχανισμούς αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, 

σε πολιτικές στρατηγικού σχεδιασμού και τακτικού προγραμματισμού και γενικότερα 

στην ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης, σαφούς και ευέλικτης πολιτικής διοίκησης των 

εσωτερικών λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΤΑ. 
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Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνει την αναγνώριση των αρχών 

προγραμματισμού και διαχείρισης που διέπουν τον ιδιωτικό τομέα και την κατάλληλη 

και αναγκαία προσαρμογή τους σε συνθήκες δημόσιας μη κερδοσκοπικής παροχής 

αγαθών και υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα νέο πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης, 

μία εντελώς διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα που επιχειρεί να συνδυάσει 

πρακτικές και τεχνικές σύγχρονης διαχείρισης με τις βασικές αξίες της παροχής 

δημόσιων υπηρεσιών. 

Η εφαρμογή του εκσυγχρονισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει τη 

μετατόπιση του κέντρου βάρους από τις εισροές προς τις εκροές και τα 

αποτελέσματα. Δηλαδή την ανάπτυξη ενός συστήματος διοίκησης, το οποίο δίνει 

προτεραιότητα στην εκπλήρωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων παρά στην 

ιεράρχηση των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών ανάλογα με τους περιορισμούς 

που θέτουν οι δημοτικοί προϋπολογισμοί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σαφής 

προσδιορισμός των στόχων, της παρακολούθησης των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων και η εφαρμογή ελεγκτικών μεθόδων. Οι απαιτήσεις της κεντρικής 

διοίκησης αλλά και των πολιτών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πρέπει να 

είναι υψηλές και αυστηρές υπαγορεύοντας το πλαίσιο λειτουργίας και 

δραστηριοποίησης των ΟΤΑ. Αντίθετα όμως, ο τρόπος επίτευξης τους πρέπει να 

ανήκει σε απόφαση καθαρά της ηγεσίας του ΟΤΑ ως προς την ακολουθούμενη 

μέθοδο, πρακτική και μέσα. Συνεπάγεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα της διοικητικής και 

στρατηγικής αυτονομίας των ΟΤΑ. 

Για την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία ενός οργανισμού θα πρέπει να 

επιτευχθεί η παραγωγή ενός ποιοτικού αποτελέσματος. Ένας Δήμος λοιπόν για να 

αναπτυχθεί, δεν φτάνει απλά να παρέχει υπηρεσίες, αλλά να παρέχει ποιοτικές και 

αποτελεσματικές υπηρεσίες. Στο Δήμο Πύλου - Νέστορος, όπως και στην πλειοψηφία 

των ΟΤΑ της χώρας (με εξαίρεση ίσως τα ΚΕΠ), δεν υφίσταται ολοκληρωμένη 

μορφή ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης των διαδικασιών ή εφαρμογή κάποιου 

ολοκληρωμένου συστήματος και μεθόδου διασφάλισης ποιότητας, με επιπτώσεις στα 

παρακάτω πεδία λειτουργίας του ΟΤΑ: 

• στην αξιολόγηση βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία, δηλαδή σε ένα σύνολο 

κριτηρίων που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά από όλο τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα 

• στις ευκαιρίες να αναγνωριστεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να 

εντοπιστούν πεδία εξαιρετικών αποδόσεων 
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• στην ύπαρξη ενός μέσου διασφάλισης της συνέπειας και της συνέχειας ως 

προς το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η οργάνωση 

• στη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ των διαφορετικών επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων και των υποστηρικτικών πρακτικών ή προϋποθέσεων, 

• στην ύπαρξη ενός μέσου για να δημιουργηθεί ενθουσιασμός μεταξύ των 

υπαλλήλων με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία βελτίωσης, 

• στις ευκαιρίες να προωθηθούν και να γίνουν κοινό κτήμα οι καλές διοικητικές 

πρακτικές  ενδο-διοικητικά αλλά και μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων 

• στην ύπαρξη ενός μέσου ενσωμάτωσης των διαφόρων πρωτοβουλιών 

ποιότητας στις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες 

• στην ύπαρξη ενός μέσου μέτρησης της προόδου μέσω της περιοδικής 

αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ως εκ τούτου προκύπτει ως ανάγκη η μελλοντική εφαρμογή ενός συστήματος ολικής 

διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου 

Πύλου-Νέστορος με συγκεκριμένους στόχους για την γρήγορη, σωστή και 

ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πολίτη και των ωφελουμένων από τα έργα που 

υλοποιούνται. 

Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης προτείνει ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που έχει 

επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση 

Ποιότητας (European Foundation Quality Management - EFQM) και το πρότυπο του 

Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer είναι το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ).  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ( Common Assessment Framework ) αποτελεί ένα 

μέσο αυτο - αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώθηκε από την 

Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών ( Innovation Public Services Group) που 

λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά 

και η χώρα μας.  

Η εισαγωγή και καθιέρωση  ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή και ουσιαστική διοικητική βελτίωση. Στην 

κατεύθυνση αυτή εγγράφεται η εφαρμογή του Κοινού  Πλαισίου Αξιολόγησης 

(Κ.Π.Α.) το οποίο είναι ένα εύχρηστο, χρήσιμο και με χαμηλό κόστος εργαλείο 

Διοίκησης  Ολικής Ποιότητας  για την αυτοαξιολόγηση  των δημοσίων οργανώσεων. 
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Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να είναι δυνατή η 

χρησιμοποίησή του από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, στο σύνολο της υπηρεσίας ή σε ορισμένες οργανικές μονάδες ή 

διοικητικές δραστηριότητες αυτής, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου 

δυναμικού της ίδιας της υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία αξιολόγησης, 

εκτός του ότι αποδεικνύεται οικονομικότερη, αποκτά  και  έναν  οιονεί  εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα,  αφού συμβάλλει  στην  καλύτερη  κατανόηση  των  μεθόδων  της 

διοίκησης  ποιότητας, από το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. 

Σύμφωνα με το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική απόδοση, 

τους πελάτες/πολίτες και την κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική και 

τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες και τους πόρους και 

τις διοικητικές διαδικασίες.  

Το Κ.Π.Α. συνιστά ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο μέσο, αυτο-αξιολόγησης των 

επιδόσεων των οργανώσεων του δημοσίου τομέα, το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά 

στην εισαγωγή των τεχνικών διοίκησης ποιότητας στην δημόσια διοίκηση.  

Η δομή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF) αποτελείται από εννέα (9) 

κριτήρια αξιολόγησης: 

Κριτήριο 1ο: Ηγεσία 

Καταγραφή στοιχείων σχετικά με τις ενέργειες της ηγεσίας της οργάνωσης, 

προκειμένου να αναπτύξει και να γνωστοποιήσει το όραμα, την αποστολή και τις 

αξίες της οργάνωσης, να υποκινήσει και να υποστηρίξει τους υπαλλήλους, καθώς και 

να διαχειριστεί τις σχέσεις της οργάνωσης με το πολιτικό επίπεδο και τις ομάδες 

συμφερόντων του πεδίου. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι επικεφαλής και οι διοικητές διαμορφώνουν την αποστολή 

μιας δημόσιας οργάνωσης, διευκολύνουν την επίτευξή της και συμβάλλουν στην 

πραγματοποίηση του οράματος, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των απαιτούμενων 

αξιών και συμμετέχουν προσωπικά στην εξασφάλιση της ανάπτυξης και της 

υλοποίησης του συστήματος διοίκησης της οργάνωσης 

Κριτήριο 2ο: Στρατηγική και Προγραμματισμός 

Συλλογή πληροφοριών από πλευράς υπηρεσίας, σχετικά με τις παρούσες και 

μελλοντικές ανάγκες των ενδιαφερομένων, ανάπτυξη, αναθεώρηση και 

επικαιροποίηση της στρατηγικής και του προγραμματισμού και τέλος εφαρμογή της 

στρατηγικής και του προγραμματισμού σ’ όλη την οργάνωση. 

Κριτήριο 3ο: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Καταγράφονται οι ενέργειες της υπηρεσίας σχετικά με τον προγραμματισμό, τη 

διοίκηση και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τους σκοπούς και 

τους στόχους της οργάνωσης. 

Ενεργοποίηση του προσωπικού μέσω της ανάπτυξης του διαλόγου και της 

ενδυνάμωσης. 

Κριτήριο 4ο: Εξωτερικές Συνεργασίες και Πόροι 

Οι ενέργειες της υπηρεσίας σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση των βασικών 

σχέσεων συνεργασίας με τους συναλλασσόμενους, τη διαχείριση της γνώσης, της 

τεχνολογίας, των οικονομικών και των περιουσιακών στοιχείων της υπηρεσίας. 

Κριτήριο 5ο: Διοίκηση Διαδικασιών και Αλλαγών 

Καταγραφή των ενεργειών της υπηρεσίας σχετικά με το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη 

βελτίωση των διαδικασιών της, την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών με τη 

συμμετοχή των συναλλασσομένων καθώς και με τη διαχείριση του εκσυγχρονισμού 

και της καινοτομίας. 

Κριτήριο 6ο: Αποτελέσματα για τους Συναλλασσόμενους 

Καταγραφή στοιχείων αναφορικά με τα αποτελέσματα, που έχει επιτύχει η υπηρεσία 

σε σχέση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συναλλασσομένων, που προκύπτουν 

μέσα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων ικανοποίησης των συναλλασσομένων και 

των δεικτών που αφορούν τις μετρήσεις με προσανατολισμό πάντοτε τον ίδιο το 

συναλλασσόμενο. 

Κριτήριο 7ο: Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 

Καταγράφονται και αξιολογούνται στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα, που έχει 

επιτύχει η υπηρεσία σε σχέση με τα αποτελέσματα της ικανοποίησης του προσωπικού 

και της μέτρησης της υποκίνησης, καθώς και με τους δείκτες αποτελεσματικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού. 

Κριτήριο 8ο: Αποτελέσματα σχετικά με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία 

Καταγράφονται και αξιολογούνται στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει η υπηρεσία σε σχέση με τη βελτίωση της αντίληψης της κοινωνίας για την 

κοινωνική ευαισθησία της υπηρεσίας και τα αποτελέσματα που αφορούν την 

περιβαλλοντική ευαισθησία. 

Κριτήριο 9ο: Αποτελέσματα ως προς την κύρια αποστολή 

Τέλος καταγράφονται και αξιολογούνται τα στοιχεία, που σχετίζονται με τα 

αποτελέσματα που έχει επιτύχει η υπηρεσία σε σχέση με την επίτευξη των στόχων 

της και τη χρηματοοικονομική απόδοση. 
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Καθένα από τα εννέα κριτήρια, υποδιαιρείται σε μια σειρά από υποκριτήρια τα οποία 

προσδιορίζουν τα βασικά σημεία δραστηριότητας, που θα πρέπει να εξετάζονται κατά 

τη διαδικασία της αξιολόγησης της οργάνωσης. 

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε μια δημόσια υπηρεσία μπορεί 

να υλοποιηθεί μέσα από τις ακόλουθες φάσεις: 

Στην πρώτη φάση λαμβάνεται απόφαση σε πολιτικό επίπεδο για την έναρξη της 

διαδικασίας της αυτο–αξιολόγησης και για τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων 

στην οργανωτική βελτίωση της υπηρεσίας. 

Ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος (project leader) και ακολουθεί επικοινωνία με τη 

Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας είναι αρμόδια για την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων 

καθώς και την επίλυση των όποιων προβλημάτων κατά τη διαδικασία εφαρμογής του 

Κ.Π.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Στη δεύτερη φάση δημιουργείται Αντιπροσωπευτική Ομάδα Αξιολόγησης, που 

αποτελείται από υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται απ’ όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

της υπηρεσίας και συμμετέχουν εθελοντικά. 

Στην τρίτη φάση ακολουθεί η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας με θέματα την 

ενημέρωση των συμμετεχόντων, τη διανομή του έντυπου υλικού, το διαχωρισμό 

αρμοδιοτήτων και τον ορισμό υπευθύνων για κάθε τομέα αξιολόγησης. 

Στην τέταρτη φάση πραγματοποιείται η δεύτερη και τελική συνάντηση της ομάδας 

αξιολόγησης, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης 

από τους υπεύθυνους των τομέων. Η τελική έκθεση αξιολόγησης με τα απαραίτητα 

στοιχεία τεκμηρίωσης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Στην πέμπτη και τελευταία φάση γίνεται αξιοποίηση των συμπερασμάτων της 

αξιολόγησης στον τομέα του σχεδιασμού και στη λήψη μέτρων για τη διοικητική 

βελτίωση. Προσδιορίζονται τα πεδία που έχουν ανάγκη από βελτιωτικές παρεμβάσεις 

με σειρά προτεραιότητας, καθορίζονται οι ενέργειες βελτίωσης και ακολουθεί η 

συνεργασία της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί Κέντρο Έρευνας 
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του Κ.Π.Α.) με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλες εθνικές ή 

ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που έχουν εφαρμόσει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης δεν 

συνιστά μια «εφάπαξ διαδικασία», αλλά μια διαρκή προσπάθεια συνεχιζόμενης 

αξιολόγησης των επιδόσεων της υπηρεσίας, βασισμένη στα αποτελέσματα της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

«Το όραμα της ποιότητας» για τη Δημόσια Διοίκηση δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά 

επιτακτική ανάγκη προς την κατεύθυνση του σεβασμού της διαφορετικότητας, των 

κοινών αξιών και της ανταπόκρισης των δημοσίων οργανώσεων στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατικής θεώρησης των 

δημοσίων προβλημάτων θα  μπορούσε να αντιμετωπιστεί από δημόσιες υπηρεσίες 

που μοιάζουν με επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι επιχειρήσεις (is business like, but is not 

like a business), υιοθετώντας προς την κατεύθυνση αυτή εναλλακτικές μορφές 

διοίκησης, όπως είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και οι τεχνικές διασφάλισής της, 

μεταξύ των οποίων και το προαναφερθέν Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. 

(http://www.gspa.gr/%289315409511376256%29/documents/kπα%202006.pdf)  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) έχει σκοπό την αξιολόγηση και τη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας μιας δημόσιας οργάνωσης μέσω του 

προσδιορισμού και της υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων βελτίωσης. Τα μέτρα 

βελτίωσης κωδικοποιούνται σε ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες δράσεις βελτίωσης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκτίμηση των 

απαιτούμενων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, υλικοτεχνικών κτλ) και των 

ωφελειών που αναμένεται να προκύψουν από την επιτυχή υλοποίησή τους. 

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης του Σχεδίου Δράσεων Βελτιώσεων 

περιλαμβάνονται στο Κ.Π.Α. και στον Οδηγό Εφαρμογής του Κ.Π.Α.  

(http://www.gspa.gr/%289315409511376256%29/documents/οδηγοσ%20εφαρμογησ

%20κπα%20.pdf)  

Επομένως το εργαλείο αυτό του οποίου τα κριτήρια προσομοιάζουν με το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας είναι ιδανικό εργαλείο προκειμένου οι υπηρεσίες του Δημόσιου 

Τομέα να οδηγηθούν προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

 

 

http://www.gspa.gr/%289315409511376256%29/documents/kπα%202006.pdf
http://www.gspa.gr/%289315409511376256%29/documents/οδηγοσ%20εφαρμογησ%20κπα%20.pdf
http://www.gspa.gr/%289315409511376256%29/documents/οδηγοσ%20εφαρμογησ%20κπα%20.pdf
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2.7.1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος μετά από την αριθμ.417/11-1-2012 αίτησή του,  την 

περσινή χρονιά,  απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Α, Β και  Γ με 

αριθμ.πρωτ.610/2-3-2012 , η οποία εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ με 

αριθμ.22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 (ΦΕΚ 792Β/8-6-2010) καθώς ικανοποιεί ως 

δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας για την περίοδο 2007-2013 για τις 

κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με τους ακόλουθους τύπους επιβεβαίωσης.  

A: για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο 

Β: για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο 

Γ: για πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, χωρίς τεχνικό αντικείμενο  

Υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Πύλου-Νέστορος για τις οποίες έχει παρασχεθεί 

επιβεβαίωση  

1 
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής 

2 Τμήμα Ταμείου 

3 Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

4 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

  

2.7.2.ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Πληροφοριακή-Τεχνολογική Υποδομή 

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος αποτελεί έναν από τους σχετικά  προηγμένους Δήμους 

στην Ελλάδα σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα: 

 έχει μηχανογραφημένες σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του, 

 διαθέτει μηχανογραφικό και δικτυακό εξοπλισμό (servers)  

 δημοτικό portal   

 έχει σύγχρονη δομημένη καλωδίωση σχεδόν σε όλα τα δημοτικά κτήρια, 

 διαθέτει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων. 

 συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα. 

Ειδικότερα, στο Δήμο Πύλου - Νέστορος είναι πλήρως μηχανογραφημένες οι 

παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού 

(Software): 
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• Δημοτολόγιο 

• Ληξιαρχείο 

• Μητρώο Αρρένων 

• Οικονομική Υπηρεσία 

• Πρωτόκολλο 

• Μισθοδοσία - Διαχείριση προσωπικού 

• Τεχνική Υπηρεσία - Γενικές Μελέτες 

 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται συγκεντρωτικά τα πληροφοριακά 

συστήματα που λειτουργούν στο Δήμο Πύλου - Νέστορος καθώς οι βασικές 

λειτουργίες τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ : Καταγραφή Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία 
  

ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 

  

Διαχειριστική Επάρκεια ΝΑΙ 
Τύπου Α (έργα με τεχνικό αντικείμενο) Τύπου Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο) &  

Τύπου Γ (πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, χωρίς τεχνικό αντικείμενο) 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ΟΧΙ Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

ISO 9001/2008 ΟΧΙ Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση ΟΧΙ Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΟΧΙ Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης ΟΧΙ Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων ΟΧΙ Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Καταγραφής Αιτημάτων Πολιτών OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Σύστημα υποστήριξης αποφάσεως Συλλογικών Οργάνων OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Επιτροπών OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

GIS OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 

Εφαρμογές VOIP και IVR OXI Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 
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2.8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μια κατηγορία 

οικονομικών μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

-Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις. 

-Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά 

δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν σε ικανοποιητικές 

ποσότητες ή και με την ανάλογη ποιότητα από την αγορά, ούτε μπορούν να 

τιμολογηθούν με τις κλασσικές μεθόδους του ιδιωτικού τομέα. 

-Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται 

σε τρεις κατευθύνσεις: 

I. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας. 

II. Στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρμογή 

προγραμματικών διαδικασιών. 

III. Στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων 

αναπτυξιακών στόχων. 

2.8.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Θα πρέπει να σημειωθεί,  ότι η οικονομική διαχείριση του Δήμου λειτουργεί με βάση 

την απλογραφική μέθοδο σε ταμιακή βάση , υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ παράλληλα λειτουργεί και η διπλογραφική μέθοδος με βάση 

το Π.Δ. 315/99.  

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου καταρτίζει ετήσιους απολογισμούς και 

Ισολογισμούς, εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την πιο σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα 

της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. 

Παρακάτω παραθέτουμε απολογιστικούς πίνακες εσόδων – εξόδων 
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Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  

2011 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

2011 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

2012 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

2012 

06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 171.671,54 171.613,43 186.967,22 134.750,43 

06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 34.626,99 34.460,32 88.020,58 88.020,58 

06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.409.733,75 1.367.984,74 436.538,09 376.884,08 

06.00.04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
186.170,13 186.170,13 175.190,23 175.190,23 

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 54.608,47 54.608,47 28.106,55 28.106,55 

06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.538.077,07 4.538.077,07 3.065.634,10 3.065.634,10 

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 23.955,00 23.955,00 23.785,00 23.785,00 

06.00.11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

06.00.12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
530.550,55 530.550,55 274.557,44 274.557,44 

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.308.004,79 6.308.004,79 3.834.384,48 3.834.384,48 

06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 7.725,41 7.725,41 17.248,08 17.248,08 

06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60.895,07 60.895,07 44.954,04 44.954,04 

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 3.990,41 3.990,41 

06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 686.825,53 583.972,18 2.311.572,89 1.801.367,71 

06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 898.331,73 898.331,73 

06.00.31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 18.645,80 18.645,80 0,00 0,00 

06.00.32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 
1.198.698,37 77.956,72 1.262.349,52 207.622,16 

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.620.781,55 1.617.147,56 1.301.375,34 1.301.375,34 

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.442,93 32.442,93 114.732,38 114.732,38 

06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.861.050,27 2.861.050,27 2.505.142,57 2.505.142,57 

ΣΥΝΟΛΟ 19.744.463,22 18.475.260,44 16.572.880,65 14.896.077,31 

 

 

 

 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ   2011
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0%

15%

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2011                             2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

00-ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.885.769,28 1.978.759,47 5% 

10-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.582.061,18 1.180.995,59 -25% 

15-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 396.444,01 522.831,91 32% 

20- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.227.669,93 1.293.724,06 -42% 

25- ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4.795.809,21 3.230.861,79 -33% 

30- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 812.653,02 1.265.488,00 56% 

35- ΠΡΑΣΙΝΟΥ 50.870,13 31.333,49 -38% 

40- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 15.000,00  

45- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 15.668,88  

70- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 295.501,73 177.482,10 -40% 

80- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.923.339,38 3.098.398,02 -21% 

ΣΥΝΟΛΟ 15.970.117,87 12.810.543,31 -20% 
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2011

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2012

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

25- Υ ΔΡ Ε Υ Σ ΗΣ  ΑΔΡ Ε Υ Σ ΗΣ  

ΑΠΟ Χ Ε Τ Ε Υ Σ ΗΣ ; 4.795.809,21; 

30%

15-ΠΟ ΛΙΤ ΙΣ ΜΟ Υ  ΑΘ ΛΗΤ ΙΣ ΜΟ Υ  

Κ Ο ΙΝ ΠΟ ΛΙΤ ΙΚ ΗΣ ; 396.444,01; 

2%

30- Τ Ε Χ ΝΙΚ ΩΝ Ε Ρ Γ ΩΝ; 

812.653,02; 5%

35- ΠΡ ΑΣ ΙΝΟ Υ  ; 50.870,13; 0%

40- ΠΟ ΛΕ Ο ΔΟ ΜΙΑΣ ; 0,00; 0%

45- ΝΕ Κ Ρ Ο Τ ΑΦΕ ΙΩΝ; 0,00; 0%

00-Γ Ε ΝΙΚ Ε Σ  Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΕ Σ ; 

1.885.769,28; 12%

80- ΠΛΗΡ ΩΜΕ Σ  ΠΟ Ε  - 

ΑΠΟ ΔΟ Σ Ε ΙΣ ; 3.923.339,38; 25%

10-Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ Ε Σ  - 

ΔΙΟ ΙΚ ΗΤ ΙΚ Ε Σ ; 1.582.061,18; 10%

20- Κ ΑΘ ΑΡ ΙΟ Τ ΗΤ Α 

ΗΛΕ Κ Τ Ρ Ο ΦΩΤ ΙΣ ΜΟ Υ ; 

2.227.669,93; 14%

70- ΛΟ ΙΠΕ Σ  Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΕ Σ ; 

295.501,73; 2%
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Συμπληρωματικά της ανάλυσης των ανωτέρω πινάκων και σχεδιαγραμμάτων 

κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε και τον Δείκτη εξάρτησης , ο οποίος δείχνει την 

εξάρτηση του Δήμου μας από τις λειτουργικές και επενδυτικές επιχορηγήσεις που 

λαμβάνει  κάθε έτος από το υπουργείο. 

Δείκτης εξάρτησης   Σύνολο επιχορηγήσεων / Συνολικά έσοδα 

Α) για το έτος 2012   =    32% 

Β) για το έτος 2011    =   37% 

Η εξάρτηση δεν φαίνεται να είναι μεγάλη και μάλιστα διαφαίνεται τάση μείωσης το 

2012 

Συνεχίζοντας  την ανάλυσή μας , θα θέλαμε να παραθέσουμε κάποιους πίνακες, 

αρχίζοντας από την  κινητή και ακίνητη περιουσία. 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 2012

80- ΠΛΗΡ ΩΜΕ Σ  ΠΟ Ε  - 

ΑΠΟ ΔΟ Σ Ε ΙΣ ; 3.098.398,02; 0,24

Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΑ; 2012; 0,00 00-Γ Ε ΝΙΚ Ε Σ  Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΕ Σ ; 

1.978.759,47; 0,15

10-Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ Ε Σ  - 

ΔΙΟ ΙΚ ΗΤ ΙΚ Ε Σ ; 1.180.995,59; 

0,09

15-ΠΟ ΛΙΤ ΙΣ ΜΟ Υ  ΑΘ ΛΗΤ ΙΣ ΜΟ Υ  

Κ Ο ΙΝ ΠΟ ΛΙΤ ΙΚ ΗΣ ; 522.831,91; 

0,04

20- Κ ΑΘ ΑΡ ΙΟ Τ ΗΤ Α 

ΗΛΕ Κ Τ Ρ Ο ΦΩΤ ΙΣ ΜΟ Υ ; 

1.293.724,06; 0,10

25- Υ ΔΡ Ε Υ Σ ΗΣ  ΑΔΡ Ε Υ Σ ΗΣ  

ΑΠΟ Χ Ε Τ Ε Υ Σ ΗΣ ; 3.230.861,79; 

0,25

30- Τ Ε Χ ΝΙΚ ΩΝ Ε Ρ Γ ΩΝ; 

1.265.488,00; 0,10

35- ΠΡ ΑΣ ΙΝΟ Υ  ; 31.333,49; 0,00

40- ΠΟ ΛΕ Ο ΔΟ ΜΙΑΣ ; 15.000,00; 

0,00

45- ΝΕ Κ Ρ Ο Τ ΑΦΕ ΙΩΝ; 

15.668,88; 0,00

70- ΛΟ ΙΠΕ Σ  Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΕ Σ ; 

177.482,10; 0,01
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2.8.2. ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

O Δήμος Πύλου – Νέστορος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό οχημάτων , φορτηγών και 

λοιπών μηχανημάτων έργου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Ο συνολικός 

αριθμός αυτών ανέρχεται σε 49. Τα οχήματα αυτά ανά τύπο, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜ 

ΠΡΑ

Γ. 
ΙΣΧ

ΥΣ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

C.C. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝ 
1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΕΡΓΩΝ 

1.  Μ Ε 38158 KOMATSU 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.  97  22/10/1999 

2.  Μ Ε 78717 JCB 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.  93  29/10/2004 

3.  Μ Ε 46872 JCB 
EKΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  89  20/05/1988 

4.  Μ Ε 32631 KOMATSU 
EKΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  97  16/06/1999 

5.  Μ Ε 117338 PALAZZANI 
EKΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  95  04/05/2011 

6.  M E 38195 KOMATSU 
EKΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  97  16/10/2000 

7.  M E 47093 
FOREDIL 

MACCHIN 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  113  05/06/2002 

8.  Μ Ε 70299 
COMMATOCH

AMBION 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  152  31/07/2003 

9.  Μ Ε 106867 AUSA ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  18  17/11/2008 

10.  Μ Ε 110048 RCM SPA ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  27  11/03/2009 

11.  Μ Ε 90829 RCM ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  07  04/07/2006 

 
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

12.  Μ Ε 105466 MULTICAR ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  101  17/07/2008 

13.  ΚΗΗ 2824 FORD 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 16 2402 17/10/2008 

14.  ΚΗΗ 2810 FORD 

ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ   ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 17 2500 09/06/2008 

15.  ΚΗΗ 3808 NISSAN 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ    ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 16 2488 04/08/2009 

16.  ΚΗΗ 3809 NISSAN 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 16 2488 04/08/2009 

17.  ΚΗΗ 3813 NISSAN 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 16 2488 04/08/2009 

18.  ΚΗΗ 3814 NISSAN 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ   ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 16 2488 04/08/2009 

19.  ΚΗΗ 2808 NISSAN 

ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ   ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 

 17 2500 05/06/2008 

 ΦΟΡΤΗΓΑ  ΚΟΙΝΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

20.  ΚΗY 2735 MAZDA 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ   ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
 17 2600 05/11/1999 

21.  ΚΗΥ 2639 MAZDA 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ   ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΒΕΝΖΙΝΗ  11  19/12/1991 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

198 
 

22.  ΚΗΙ 2922 FORD 

ΦΟΡΤΗΓΟ           

ΚΟΙΝΟ  ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  17  07-12-2001 

23.  ΚΗΥ 2713 MAZDA 
ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ   ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
 17 2600 08/07/1999 

24.  ΚΗΥ 2741 MAZDA 

ΦΟΡΤΗΓΟ            

ΚΟΙΝΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  17 2500 06/08/1996 

 
 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  Ι.Χ. 

25 ΚΗΙ 2969 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
 16 2351 13/09/2005 

26 ΚΗΗ 2834 
OPEL 

MERIVA 
EΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 

 10 1364 20/01/2009 

27 ΚΗΙ 2982 
FORD WERKE 

 
EΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ) 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
 16  12/05/2006 

28 ΚΗΙ 2985 
ALFA 

ROMEO 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΠΟΛΥΒΔΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
 10 1370 14/09/2006 

29 ΚΗΙ 2929 
SEAT 

CORDOBA 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
 11 1595 06/02/2002 

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

30 ΚΗΥ 2732 FIAT    IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  35  06/09/1999 

31 ΚΗΥ 2720 FIAT    IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  35  27/05/1999 

 ΦΟΡΤΗΓΑ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

32 

 

 

ΚΗΗ 3801 

DAIMLER 

CHRYSL 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  38 6374 23/10/2001 

33 KHI 2932 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  36  20/03/2003 

34 KHI 4179 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  42  18/11/2003 

35 KHH 4953 MITSUBISHI 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  23 3298 17/01/2012 

36 
KHY 2745 

 

IVECO 

MAGIRUS 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  57  28/01/2000 

37 KHY 2743 
IVECO 

MAGIRUS 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  57  25/11/1999 

 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

38 KHΥ 2603 VOLVO 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 

ΚΟΙΝΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  33  20/09/1988 

39 ΚΗΥ 2604 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  36  21/06/1991 

40 ΚΗΙ 2921 
DAIMLER 

CHRYSL 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  25  03/12/2001 

41 ΚMA 7824 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  36  16/11/1989 

42 KHY 2681 MERCEDES 
       ΦΟΡΤΗΓΟ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  36  13/07/1995 

43 KHY 2727 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  38  30/07/1999 

44 ΚΗΗ 2831 NISSAN 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ 
 40  09/01/2009 

45 ΚΗΙ 1910 VOLVO 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  33  23/10/2000 

46 ΚΗΥ 2698 NISSAN 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  36  17/12/1997 

47 ΚΗΗ 3837 IVECO 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  35  12/02/2010 

48 ΚΗΥ 2691 
NISSAN 

VEHICUL 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  42  26/02/1997 

49 KHI 4180 
NISSAN 

MOTOR 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  40  05/05/2008 
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Όσο αφορά την ακίνητη περιουσία παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της απογραφής. 

AKINHTA - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Δ. ΚΥΝΗΓΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΟΤ 48  442,83  τ.μ. ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 321,56 τ.μ. ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΤΤ3 (ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ) ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Δ. ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ Βο ΧΩΡΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ  ΧΩΡΑΣ 

ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ -ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΖΙΖΑΝΙ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΠΟΥΣ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΑΜΕΙΑ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΑΜΕΙΑ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΦΑΛΑΝΘΗ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
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ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΟΙΚΙΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΜΟΥΣΕΙΑ, ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝ/ΦΟΙ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΣΥΝΑΦΗ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ "ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ" ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ REX ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ.  

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΤΕ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔ, ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΖ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΞΕΝΩΝΩΝ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ) ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΞΕΝΩΝΑ Τ.Μ 756 ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ METHONI BEACH ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑ CAMPING ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΠΑΠΟΥΛΙΩΝ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΠΗΔΑΣΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΙΚΛΑΙΝΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΚΥΝΗΓΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΠΟΛΑΚΚΑ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΛΟΒΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

201 
 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Β΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ (πρώην νηπιαγωγείο) ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΑΚΕΣ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.  

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

Aξίζει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω πάγια (κινητά και ακίνητα ) δύναται να 

τροποποιηθούν , λόγω των προσθηκών ή των μειώσεων (αναλώσεων ) που 

προκύπτουν σε κάθε χρήση. Ενδεικτικά παραθέτουμε τον ισολογισμό της 31/12/2011
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

1η ΔΗΜ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)             

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011   Ποσά ενάρξεως 31/12/2010 

  Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ.αξία   Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ.αξία 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ            

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 187.812,62   156.036,38   31.776,24  169.155,36  141.821,20  27.334,16 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις            

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 8.163.776,85  0,00  8.163.776,85  7.798.195,71  0,00  7.798.195,71 

     1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.786.593,96  552.990,81  1.233.603,15  1.324.868,96  415.414,42  909.454,54 

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 8.534.934,53  3.604.400,57  4.930.533,96  7.700.924,76  2.976.124,13  4.724.800,63 

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 134.800,52  88.462,59  46.337,93  134.800,52  83.109,39  51.691,13 

     2.  Ορυχεία - Μεταλλεία Αγροί - Δάση 80.253,39  0,00  80.253,39  39.303,39  0,00  39.303,39 

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 27.980.521,46  4.735.432,16  23.245.089,30  27.428.827,46  3.383.748,21  24.045.079,25 

     3α.κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως 13.800,71  6.426,85  7.373,86  13.800,71  5.526,73  8.273,98 

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 297.688,20  125.010,55  172.677,65  297.688,20  103.021,52  194.666,68 

     3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 852.622,28  595.587,63  257.034,65  836.382,86  535.476,07  300.906,79 

     3δ. Μνημεία 4.976,10  1.830,62  3.145,48  4.976,10  1.416,14  3.559,96 

     4.   Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 512.213,06  267.451,72  244.761,34  501.214,06  218.996,51  282.217,55 

     5.   Μεταφορικά μέσα 869.371,36  563.103,30  306.268,06  779.371,36  460.862,32  318.509,04 

     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 692.881,94  544.314,82  148.567,12  661.537,09  490.368,76  171.168,33 

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 13.436.995,22  0,00  13.436.995,22  9.212.686,66  0,00  9.212.686,66 

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 63.361.429,58  11.085.011,62  52.276.417,96  56.734.577,84  8.674.064,20  48.060.513,64 

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες             

      μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις            

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης   146.379,66      116.379,66   

           Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση   913,45  145.466,21    913,45  115.466,21 

          Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     52.421.884,17      48.175.979,85 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

   ΙΙ. Απαιτήσεις            

      1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών     1.269.202,78      1.203.243,78 
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          Μείον: Προβλέψεις   411.240,23  -411.240,23    197.105,63  -197.105,63 

      3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων     6.812,32      33.113,27 

    11.Χρεώστες διάφοροι     810.994,70      0,00 

     1.675.769,57      1.039.251,42 

 

 ΙV. Διαθέσιμα            

      1. Ταμείο     1.844,20      1.285,20 

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     2.522.977,32      2.947.167,40 

      2.524.821,52      2.948.452,60 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)     4.200.591,09      3.987.704,02 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            

    1. Έξοδα επομ. χρήσεων     6.958,07      2.687,37 

    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     1.183.042,45      356.312,73 

σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού     1.190.000,52      359.000,10 

             

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)     57.844.252,02      52.550.018,13 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ            

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού     18.475.260,44      0,00 

 Ποσά Ποσά  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης ενάρξεως  

 χρήσεως    

 2011 31/12/2010 

Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

  Ι.  Κεφάλαιο  15.305.824,60 14.313.036,61 

    

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.   

    3. Δωρεές παγίων 1.811.175,65 1.076.882,46 

    4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων  35.505.592,05 31.376.891,97 

 37.316.767,70 32.453.774,43 

  IV. Αποτελέσματα εις νέο    

 Υπόλοιπο πλεονασμάτων/ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο 74.575,91 -530.425,17 

 74.575,91 -530.425,17 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 52.697.168,21 46.236.385,87 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ    

     1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού 76.140,89 18.087,15 

     2.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 385.501,96 549.272,76 

 461.642,85 567.359,91 

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

  Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

     3.  Δάνεια Ταμιευτηρίων 2.107.136,75 2.359.795,40 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

     1. Προμηθευτές 1.684.943,82 2.759.615,45 

     4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 116.758,28 27.744,51 

     5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 148.111,25 32.739,10 

     7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 252.163,91 237.620,41 

     8. Πιστωτές διάφοροι 253.618,52 179.965,88 

 2.455.595,78 3.237.685,35 

    

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.562.732,53 5.597.480,75 

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

 2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 122.708,43 148.791,60 

σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού 122.708,43 148.791,60 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 57.844.252,02 52.550.018,13 

    

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ   

   2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 18.475.260,44 0,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) 

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011       

 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως            

   1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών     2.588.387,50       

   2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις     135.083,54       

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό     4.575.255,02       

   Σύνολο     7.298.726,06       

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών     6.428.625,70       

   Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως     870.100,36       

   Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-δωρεές)     839.594,24       

   Σύνολο     1.709.694,60       

   Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   2.885.725,06         

                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων   62.084,96  2.947.810,02       

   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως     -1.238.115,42       

   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα    33.697,91          

   Μείον:  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   271.545,81  -237.847,90       

   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως     -1.475.963,32       

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα            

                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα    1.664.114,25         

                2. Έκτακτα Κέρδη   8.252,78         

                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   810.038,81         

                4. Έσοδα από αχρησιμ .προβλέψεις    25.189,05         

    2.507.594,89         

   Mείον:               

                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 926,32           

                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 205.208,68           

                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 220.495,49  426.630,49  2.080.964,40       

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)     605.001,08       

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   2.425.162,60         

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος   2.425.162,60  0,00       

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ     605.001,08       
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Ποσά   

 κλειόμενης   

 χρήσεως 2011   

    

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 605.001,08   

(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων -530.425,17   

Πλεόνασμα (ή έλλειμα) εις νέο  74.575,91   

    

 

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να παρακολουθήσουμε τα βασικά 

οικονομικά μεγέθη  στο παρόν, αλλά και σε βάθος χρόνου την τάση , χρησιμοποιούμε 

τους αριθμοδείκτες. Δείκτες που μπορούμε να υπολογίσουμε με βάση τα μεγέθη του 

ισολογισμού , είναι οι παρακάτω : 

1) Δείκτες ρευστότητας 

 Οι δείκτες αυτοί μας δείχνουν κατά πόσο ο Δήμος μπορεί να εξοφλήσει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και επηρεάζεται με το ρυθμό  εισροής κεφαλαίων 

και εξόφλησης  υποχρεώσεων. 

α)  Δείκτης άμεσης ρευστότητας     Διαθέσιμα / Βραχ. Υποχρ.   =    1,03 

     Ο δείκτης αυτός για το έτος 2011 που εξετάζουμε είναι χαμηλός. 

β) Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας    Κυκλ. Ενεργ. / Βραχ. Υποχρ  =  1,71 

Και ο δείκτης αυτός είναι χαμηλός . Πρέπει όμως να σημειώσουμε  ότι  μέσα στο 

ποσό του κυκλ. Ενεργητικού συμπεριλαμβάνονται και ποσά προβλέψεων επισφάλειας 

απαιτήσεων. 

2) Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης 

Οι δείκτες αυτοί μας δείχνουν τις σχέσεις ξένων και ιδίων κεφαλαίων 

α)  Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης   Δανειακές υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού  

= 4,00  

β)  Δείκτης  μακρ/σμου δανεισμού προς Ίδια κεφάλαια  Μακροπ. Υποχρ. / Ίδια 

Κεφάλαια = 14,00%     
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2.9. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ –ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

2.9.1. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » 

ΣΥΣΤΑΣΗ   

Το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, 

προέκυψε από την συγχώνευση των παρακάτω  Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου των τέως Καποδιστριακών Δήμων Κορώνης, Μεθώνης, Νέστορος, 

Παπαφλέσσα, Πύλου και Χιλιοχωρίων : 

1)ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΛΟΥ, που συστάθηκε με την απόφαση 

αριθ. 2145/15.5.2000, ΦΕΚ 750/Β΄/16.6.2000. 

2)ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΩΝΗΣ, που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 104/27.10.2000 ,ΦΕΚ 

494/Β΄/30.4.2001. 

3)ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, που  

συστάθηκε με την απόφαση αριθ.167/2.10.2000,  ΦΕΚ 1439/Β΄/27.11.2000. 

4)ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΛΟΥ «ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ», που συστάθηκε με 

την απόφαση αριθ. 29/29.3.2001 , ΦΕΚ 1255/Β΄/27.9.2001. 

5)ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, που 

συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 28/2001, ΦΕΚ 1279/Β΄/4.10.2001. 

6)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, που 

συστάθηκε με την απόφαση  αριθ. 24/4.2.2002, ΦΕΚ 458/154.2002. 

7)ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) 

ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ που συστάθηκε με την αριθ. 39/22.4.1996 απόφαση Κοινοτικού 

Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. 6816/14-5-1996 έγκριση του Περ/κού Δ/ντή Ν. 

Μεσσηνίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 405/Β΄/27.5.1996.  

8) ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, που συστάθηκε με το ΦΕΚ  

259/Α΄/4.12.1971. 

9) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΑΚΟΠΕΙΟΥ, που συστάθηκε με την αριθ. 

17/1964 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Χαρακοπειού, την υπ’ αριθμ. 12109/15-6-

1984 έγκριση του Νομάρχη Μεσσηνίας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 588 /Β΄/29-8-

1984, τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 138/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κορώνης (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3463/2006), την υπ’ αριθμ. 
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563/18-2-2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 401/Β΄/5.3.2009  

10) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ, που συστάθηκε 

στο ΦΕΚ 640/Β΄/19.7.1995. 

Έτσι  συστάθηκε ένα (1) νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το όνομα 

«ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ 

– ΝΕΣΤΟΡΟΣ» και διακριτικό τίτλο ¨ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ¨, βάσει της αριθ. 55/28-02-

2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου-Νέστορος, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 1332/τ. Β΄/16-06-2011. 

ΣΚΟΠΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων 

και η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες και αναφέρονται στους 

τομείς Κοινωνική Προστασία και Αθλητισμός. 

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 

τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση, λειτουργία & συντήρηση Νομικών Προσώπων και 

Ιδρυμάτων όπως Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφοκομείων, 

Ορφανοτροφείων, Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και 

ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, Γηροκομείων 

κ.λ.π. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 

2. Στον τομέα της προσχολικής αγωγής και ειδικά για τους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς:  

      α) Να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα  

           επιστημονικά δεδομένα,  

      β) Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και   

          ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, τηρώντας τους κανόνες  

          υγιεινής και ασφάλειας, 

     γ) Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη   

των παιδιών, 

     δ) Να εξαλείφει κατά το δυνατόν τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το  

         Πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους,  

     ε) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε   
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         θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας και 

   στ) η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή  

         στο σχολικό περιβάλλον. 

3. Η καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περιοχής και η δημιουργία 

αντίστοιχης βάσης δεδομένων, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. 

4. Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

της περιοχής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές. 

5. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των 

ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 

συνόλου. 

6. Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων 

σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

7. Πρωτογενή πρόληψη ( εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) και 

δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις). 

8. Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των 

ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. 

9. Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη, 

φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, οργανωμένη ψυχαγωγία, κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, 

συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων, 

προγράμματα εθελοντισμού, επιμορφώσεις, διαλέξεις, επισκέψεις σε Μουσεία και 

Αρχαιολογικούς χώρους. 

10. Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

 

Β)  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 

1. Η κατασκευή συντήρηση και διαχείριση των πάσης φύσεως αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου, όπως τα δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και 

δημοτικοί χώροι άθλησης, η εκτέλεση έργων βελτίωσης των εγκαταστάσεων 

αυτών. 

2. Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων 

αθλοπαιδιών & γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες του 

νεοσύστατου Δήμου Πύλου-Νέστορος για άθληση των συμπολιτών μας,  ιδιαίτερα 

των νέων. 
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3. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού , η 

υποστήριξη και ανάπτυξη του Σωματειακού και του σχολικού αθλητισμού όλων 

των βαθμίδων, καθώς και η διοργάνωση αθλητικών-ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 

4. Η διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με 

σωματεία, σχολεία και αντίστοιχους φορείς, συλλόγους την Κοινωφελή επιχείρηση 

κ.λ.π.  

5. Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια 

φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς ανταγωνισμούς 

και κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικοποίηση των συμπολιτών μας.- 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι  Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πύλου-

Νέστορος, «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» περιλαμβάνουν 

τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και 

αντικειμένου : 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  

Το  Γραφείο Διοίκησης παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή 

υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του  

Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

2. Αυτοτελές Γραφείο  Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού  και Οργάνωσης είναι αρμόδιο για την 

υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου 

κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Νομικού Προσώπου, την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών κατά την 

επίτευξη των στόχων του, υπό συνθήκες διασφάλισης  του επιθυμητού επιπέδου 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες καθώς 

και κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, το Γραφείο 

συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία Προγραμματισμού και Οργάνωσης του 

Δήμου.  
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Η Υπηρεσία του Φορέα Κοινωνικής Μέριμνας & Αθλητισμού του Δήμου Πύλου-

Νέστορος η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» συγκροτείται σε τέσσερα (4) αυτοτελή Τμήματα. 

1. Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, Γενικών Προγραμμάτων 

Κοινωνικής Προστασίας & Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες που 

περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

α) Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας  

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Ιατρού, του Ψυχολόγου, του Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας, του Φυσικοθεραπευτή 

και του Εργοθεραπευτή. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Γραφείου 

και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του Γραφείου και των ειδικοτήτων των 

άλλων Γραφείων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων ατόμων 

τρίτης ηλικίας.  

β) Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ  Τ.Κ. Σουληναρίου Δ.Ε. 

Χιλιοχωρίων 

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις  βασικές ειδικότητες του 

Κοινωνικού Λειτουργού και του Οικογενειακού Βοηθού. Όλες οι ειδικότητες 

λειτουργούν στο πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό 

του Γραφείου και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών.  

γ) Γραφείο  Προγραμμάτων Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Γενικών 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, & Προγραμμάτων για Ευπαθείς 

Κοινωνικές Ομάδες 

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Ιατρού, του Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνιολόγου του Επισκέπτη Υγείας ή 

νοσηλευτή του Οικογενειακού Βοηθού και του διαμεσολαβητή . Όλες οι ειδικότητες 

λειτουργούν στο πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό 

του Γραφείου και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών.  

2. Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Οικογένειας και Παιδικών Σταθμών,       

επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια 

και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και 

τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και είναι  αρμόδιο για την υλοποίηση  

δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για την 

οικογένεια, καθώς και για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στο σχολικό και 
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οικογενειακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

α) Γραφείο Α Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πύλου 

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόμου, του Βοηθού Νηπιαγωγού – Βρεφονηπιοκόμου, 

του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθητικών 

Εργασιών και του Οδηγού Σχολικού Λεωφορείου. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν 

στο πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του 

Αυτοτελούς  Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων με στόχο την 

καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών.  

β) Γραφείο Β Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χώρας 

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόμου, του Βοηθού Νηπιαγωγού – Βρεφονηπιοκόμου, 

του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθητικών 

Εργασιών και του Οδηγού Σχολικού Λεωφορείου. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν 

στο πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του 

Αυτοτελούς  Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων με στόχο την 

καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών.  

γ) Γραφείο Γ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χαρακοπιού  

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Νηπιαγωγού, του Βρεφονηπιοκόμου, του Βοηθού Νηπιαγωγού – Βρεφονηπιοκόμου, 

του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθητικών 

Εργασιών και του Οδηγού Σχολικού Λεωφορείου. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν 

στο πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του 

Αυτοτελούς Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων με στόχο την 

καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών.  

δ) Γραφείο Ιατροπαιδαγωγικής μονάδας,  Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης  

Το αντικείμενο του Γραφείου πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του 

Παιδιάτρου, του Παιδοψυχίατρου, του Κοινωνικού Λειτουργού, του Ψυχολόγου, του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Λογοθεραπευτή. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Γραφείου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό  των 

ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων 

που κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών .  
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ε) Γραφείο Προγραμμάτων για το Παιδί, την Οικογένεια και τη Νεολαία 

3. Αυτοτελές Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

 α) Γραφείο Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων   

 β) Γραφείο Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 

4. Αυτοτελές Τμήμα  Υπηρεσιών Υποστήριξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

α) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

β) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

γ) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης 

 

2.9.2. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

(Κ.Ε.Δ.ΠΥ.ΝΕ.)  

ΣΥΣΤΑΣΗ   

Η παραπάνω Κοινωφελής Επιχείρηση  προέκυψε από την συγχώνευση των παρακάτω  

Κοινωφελών Επιχειρήσεων των τέως Καποδιστριακών Δήμων  με τις επωνυμίες: 

1) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.ΔΗ.ΝΕ.), η οποία 

συστήθηκε  με την αριθ. 191/2008  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Νέστορος, την αριθ. 2023/24.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 978/22.5.2009 τ. Β’. 

2) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.) η οποία συστήθηκε 

με την αριθ. 123/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, την 

αριθ.10111/19.8.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1733/20.8.2009 τ. Β’. 

3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) η 

οποία συστήθηκε με την αριθ. 197/15.3.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 813/10.6.2010 τ. Β’. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα  η Συγχώνευση  των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του 

Δήμου Πύλου-Νέστορος σε μια Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.Δ.-

ΠΥ.ΝΕ.)», έγινε με την αριθ. 55/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Πύλου-Νέστορος , η οποία δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ αριθ. 933/τ. Β΄ /23-05-

2011. 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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Η Νομική Μορφή της εν λόγω επιχείρησης είναι Κοινωφελής Επιχείρηση - Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 

114/8.6.2006 τ. Α’) άρθρα 252-255 & 269 (όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις 

διατάξεις των Ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/23.11.2007 τ. Α’), Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 

263/23.11.2008 τ. Α’), Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/28.12.2009 τ. Α’), που αναφέρεται 

στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα για τη σύσταση, τη νομική φύση, τη διοίκηση, 

τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη διαχείριση της ταμειακής υπηρεσίας, το διαχειριστικό 

έλεγχο, την εποπτεία, τους κανονισμούς και τη διάλυση, τα κίνητρα που ισχύουν, 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1, 103,107,108 & 109 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87/7.6.2010 τ. Α’). 

Για τη λειτουργία επίσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων έχουν εκδοθεί 

και ισχύουν: Η υπ’ αριθ. 16/οικ. 10819/22.02.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Η υπ’ αριθ. 77/οικ. 71245/13.12.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Η υπ’ αριθ. 59/οικ. 74896/30.12.2010 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

Η υπ’ αριθ. 11/οικ.  4569/27.01.2011 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που μερικές απ’ αυτές  είναι συναφείς ή συνδέονται με τις 

αρμοδιότητες που ασκεί ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και που αναφέρονται στους τομείς 

της Παιδείας του Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αλληλεγγύης και λοιποί σκοποί, ως εξής:  

Α)  ΠΑΙΔΕΙΑ 

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 

Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών Σχολικών 

Κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η 

προβολή των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη 

δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, 
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σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή 

πολιτιστικών προγραμμάτων. 

Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της 

συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα του 

Δήμου, για την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύρυνση των 

πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους. 

Η προστασία μουσείων, μνημείων, κάστρων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών 

και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (φεστιβάλ χορού, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λ.π.) ή η 

συμμετοχή τους σε αυτά. 

Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η 

προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 

παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1)Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

της περιοχής μας. 

2)Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, για την 

ανάπτυξη της  περιοχής μας. 

3)Η υλοποίηση ή η συμμετοχή και η προώθηση της τουριστικής προβολής και 

ανάπτυξης.  

4)Η ίδρυση, οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση δημοτικών 

καταστημάτων  (παντοπωλεία κ.α.), δημοτικών αγορών κ.λ.π.  

5)Η αξιοποίηση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση κατασκηνώσεων. 

Δ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα 

δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 

απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 

πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής 

κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

216 
 

τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, 

αγροτικών και  παραθαλάσσιων περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού 

σχεδιασμού. 

Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής μας με την 

ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με 

στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους, για την εξεύρεση απασχόλησης, 

καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας με τη 

δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, 

σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής 

μας.  

Στο συντονισμό των πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας σε επίπεδο Δήμου 

Πύλου-Νέστορος. 

Στη δημιουργία στοχευόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης των ανέργων και 

διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. 

Στη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων ενίσχυσης των ανέργων που ανήκουν σε 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

Δημιουργία Γραφείων προώθησης της απασχόλησης στα Κ.Ε.Π. του Δήμου, με: 

α) χαρτογράφηση των ανέργων του Δήμου,  

β) δημιουργία προφίλ ανέργων και  

γ) δικτύωση των ανέργων με τις νέες θέσεις εργασίας-επιχειρηματικότητας. 

Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν 

στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή 

υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία Δημοτικών και 

Κοινοτικών Ιατρείων, Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ.), 

Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας (Δη.Κε.Π.Π.Υ.), κέντρων 

αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων 

ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και 

βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων 

ουσιών. 

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με την 

δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 

ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την 

υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 
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Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων Δημοτών, με την παραχώρηση 

δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών 

βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα. 

Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη 

δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και 

δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 

προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

Διοργάνωση συνεδρίων ή σεμιναρίων με θέματα που αφορούν την επίτευξη των 

στόχων της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

Έκδοση Δημοτικής Κάρτας Κοινωνικής Συμπαράστασης για δικαιούχους του 

Ε.Κ.Α.Σ., άπορους της Πρόνοιας, πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες, 

Α.Μ.Ε.Α., συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. , με την οποία παρέχονται προνομιακές τιμές 

και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά του Δήμου.  

Παροχή υπηρεσιών υγείας στους Δημότες ενίσχυση με ουσιαστική αντιμετώπιση των 

ελλείψεων τους και έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Ιατρείων στη Χώρα, την 

Κορώνη τη Φοινικούντα, το Βλαχόπουλο και τη Μεθώνη, κάλυψη των αναγκών του 

Κέντρου Υγείας Πύλου σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό.  

Ίδρυση και λειτουργία διαχείριση Κοινωνικού Παντοπωλείου.     

Διασφάλιση της πρόσβασης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες σε όλα τα  Δημοτικά 

κτίρια, σε κτίρια Υγείας, Εκπαίδευσης, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους. 

Ένταξη του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας των Ο.Τ.Α., για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας στους Δημότες (προληπτική ιατρική, ενημέρωση κ.λ.π.). 

Ενίσχυση λειτουργίας των δημοτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας για παροχή 

σύγχρονων, ενεργητικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών (ΚΗΦΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ κ.λ.π.). 

Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Οργάνωση συσσιτίων για τους αναξιοπαθούντες. 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:  

Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα 

δράσης και πρωτοβουλίας για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 
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απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 

πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την ίδρυση και λειτουργία 

Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την 

ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με 

στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, 

καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη 

της περιοχής. 

Οι διατάξεις των σκοπών και του έργου που επιδιώκει η επιχείρηση, ερμηνεύονται 

σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη και πάντοτε προς 

προαγωγή των σκοπών της επιχείρησης οι οποίοι αποβλέπουν στην προστασία του 

δημοσίου συμφέροντος, την ανάπτυξη, την κοινωνική και οικονομική ευημερία της 

περιοχής. Είναι δυνατή από την Κοινωφελή Επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη 

περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και 

σε κάθε περίπτωση δεν έχουν  εμπορικό η βιομηχανικό χαρακτήρα. Η κοινωφελής 

επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη, σε προγραμματικές 

συμβάσεις, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 225 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα. 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η επιχείρηση:  

Σχεδιάζει, υλοποιεί και συμμετέχει σε Εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα από την 

Ε.Ε., προγράμματα χρηματοδότησης. 

Καταρτίζει και υλοποιεί πρόγραμμα προβολής του συνολικού προγράμματος δράσης 

της όσο και των επιμέρους δραστηριοτήτων της. 

Προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγονται από τους τομείς δράσης της. 

 

2.9.3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. ιδρύθηκε το έτος 2007 βάσει του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. 

498/Β’/10-4-2007). Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή – μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο που 

ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο Πύλου. Απαρτίζεται από 5 Δημοτικούς 
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συμβούλους , 1 Δημότη, και 1 εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα. Με την ίδια απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. 

Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται σε μισθωμένο κτίριο επιφανείας 110 τ.μ στην 

οδό Γρ. Επισκόπου 48, στην Πύλο.  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι αρμόδια για την ύδρευση, αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων 

στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πύλου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διαθέτει Εργαστήριο 

Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων από το 2008, το οποίο διενεργεί επαρκείς ελέγχους στο 

βιολογικό Πύλου και Μεθώνης 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ύδρευση 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. υδροδοτεί την Δημοτική Ενότητα Πύλου. Το νερό του δικτύου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. προέρχεται κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις.  

Σε περιόδους αιχμής το σύστημα ενισχύεται από πέντε γεωτρήσεις. 

Οι πελάτες της ύδρευσης ανέρχονται σε 5.500 ενώ το μήκος των αγωγών ύδρευσης 

φθάνει τα 145.000 μέτρα. 

Το νερό είναι κατάλληλο σαν πόσιμο και η ποιότητα του ελέγχεται τακτικά από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

 Αποχέτευση ακαθάρτων – Βιολογικός Καθαρισμός 

Το μήκος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 20.900 μέτρα ενώ η 

μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να εξυπηρετήσει 14.000 κατοίκους. 

Το δίκτυο αποχέτευσης καλύπτει σχεδόν το σύνολο της πόλης της Πύλου. 

Στο δίκτυο επίσης έχει συνδεθεί και εξυπηρετείται ένα σημαντικό μέρος της πόλης 

της Πύλου ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και το έργο σύνδεσης της Γίαλοβας.  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Βιολογικός Πύλου) βρίσκεται στην 

Δ.Κ. Πύλου. Ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές του 2009. 

Έχει εγκριθεί η ένταξη της πράξης «Ολοκλήρωση δικτυού αποχέτευσης Πύλου» το 

οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013».  Το έργο αφορά την επέκταση του δικτύου ακαθάρτων σε όλη την περιοχή της 

Πύλου και της Γιάλοβας. 

Αποχέτευση Όμβριων 

Το δίκτυο όμβριων καλύπτει την περιοχή της  Πύλου. Στις άλλες τοπικές κοινότητες 

το δίκτυο όμβριων εκτίνεται τμηματικά ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες.  
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Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναμικό: 

Αριθμός 

απασχολούμενων 

υπαλλήλων 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 
Κλάδος/ Ειδικότητα 

Αριθμός 

προβλεπόμενων από 

τον ΟΕΥ υπαλλήλων 

1 ΑΕΙ ΠΕ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 

0 ΑΕΙ ΠΕ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1 

0 ΑΕΙ 
ΠΕ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1 

1 ΑΕΙ 
ΠΕ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1 

0 ΤΕΙ ΠΕ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 

0 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ/ΤΑΜΙΑΣ 1 

0 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ/ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1 

0 ΑΕΙ ΠΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 1 

0 ΑΕΙ ΠΕ/ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 1 

0 ΑΕΙ ΠΕ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 1 

0 ΤΕΙ 
ΤΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1 

0 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ 4 

0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΕΣ 4 

0 ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΕ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
1 

0 ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ/ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 21 

Εκτός των παραπάνω 2 εργαζομένων, εργάζονται 2 άτομα με απόσπαση από τον Δήμο Πύλου- Νέστορος, και 6 άτομα  

(2 μερικής και 4 πλήρους απασχόλησης) με σύμβαση ορισμένου χρόνου με επιδοτούμενα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τη λειτουργία και τη συντήρηση τόσο των εγκαταστάσεων της όσο 

και των δικτύων της διαθέτει τα παρακάτω μηχανήματα και οχήματα. 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1 Mitsubishi (φορτηγάκι 4χ4) 

2 Ford (φορτηγάκι 4χ4 διπλοκάμπινο) 

3 JCB εκσκαφέας 

4 Νiva (4x4) jeep 

5 Trailer μεταφοράς υλικών 

6 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 20 kva 

7 Μηχάνημα Συγκόλλησης Αγωγών 

8 Βενζινοτροχός (1) 

 

2.9.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΠΥΛΟΥ 

Με την παρ.1 του άρθρου μόνου του Π.Δ.174/2001 (ΦΕΚ 149Α/2001) και κατ’ 

επίκληση των παρ.1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2738/1999, συνεστήθη το Ν.Π.Δ.Δ. 
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με την επωνυμία  «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Πύλου»  στο οποίο μεταφέρθηκαν οι 

αρμοδιότητες του υφιστάμενου Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας το οποίο δεν 

λειτούργησε ποτέ αν και με την αριθμ.145/17-9-2001 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του τότε Δήμου Πύλου ορίστηκε επταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο 

καθώς υπήρχαν αντίθετες απόψεις  μεταξύ των υπηρεσιών για το αν έπρεπε να 

εκδοθεί Π.Δ. μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Κρατικό στο Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο. 

Μετά την αποδοχή από τους αρμόδιους Υπουργούς των αριθμ.365/2005 & 155/2007 

Γνωμοδοτήσεων με τις οποίες γνωμοδότησε  το Νομικό Συμβούλιο  του Κράτους επί 

της ανωτέρω διαφωνίας και μετά την Νομοθετική ρύθμιση του Ν.4071/2012 για τα 

δημοτικά λιμενικά ταμεία ο Δήμος Πύλου Νέστορος όρισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

και  προχώρησε σε όλες τις τεθείσες από το νόμο ενέργειες προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης  παραλαβής  των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Πύλου. 

Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της απογραφής από την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Μεσσηνίας και η έκδοση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Μέχρι να συμβεί αυτό οι αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται από το 

Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 

2.10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2.10.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, ο Δήμος Πύλου Νέστορος συμμετέχει στα όργανα της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου. Επίσης, διαχρονικά, έχει αναπτύξει συνεργασίες με 

όμορους Δήμους και άλλους φορείς, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, στο πλαίσιο 

της κοινωνικής και της πολιτιστικής του πολιτικής, μέσω προγραμματικών 

συμβάσεων. 

Οι προγραμματικές συμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα, είναι οι εξής: 

 Προγραμματική Σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πύλου-

Νέστορος. 

 Προγραμματική Σύμβαση με τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. – Ε.Σ.Δ.Ι.Σ.Α.. 

 Προγραμματική Σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου για την υλοποίηση του 

ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α.  έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ» 
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 Προγραμματική Σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου για την υλοποίηση του 

ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 Προγραμματική Σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου για την υλοποίηση του 

ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» 

 Σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου, (Κύριος του 

Έργου), της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας Υλοποίησης), και του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας για 

τη διενέργεια των πληρωμών -Υπόλογος) για την υλοποίηση του ενταγμένου 

στο Ε.Σ.Π.Α. έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ.  

ΠΥΛΟΥ» 

 Σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου, (Κύριος του 

Έργου), της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας Υλοποίησης), και του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας για 

τη διενέργεια των πληρωμών -Υπόλογος) για την υποβολή πρότασης για 

ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ» 

 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους Δήμους 

Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Καλαμάτας, Τριφυλίας και την 

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την εφαρμογή του προγράμματος 

«Καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

 Προγραμματική Σύμβαση με τους Δήμους Οιχαλίας και Τριφυλίας  για την 

υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. της πράξης «Καταπολέμηση 

Πρόληψη Παιδικής Παχυσαρκίας» 

 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τους κάτωθι συμβαλλόμενους: 1) 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2) Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, 3)τους Δήμους Περιφέρειας Πελοποννήσου 4) 

της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για 

την Εφαρμογή  του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 - ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014. 
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 Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για σύνταξη μελετών για την στερέωση του 

Κάστρου Κορώνης 

Επιπλέον, ο Δήμος Πύλου Νέστορος συμμετέχει στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις: 

 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παλαίπυλος», που έχει σκοπό την υλοποίηση της 

πράξης «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στη Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» 

 Υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη, που έχει σκοπό την υλοποίηση 

τοπικού σχεδίου απασχόλησης, προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά εργασίας. 

 

2.10.2. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων των Ο.Τ.Α., αποτελεί πρόσφορη υποδομή για την 

ανάπτυξη και περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ πόλεων και πολιτών, 

ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε μια σειρά θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα παρέχουν την ευκαιρία για γνωριμία του τρόπου ζωής 

των κατοίκων άλλων χωρών και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων. Στηρίζονται στην 

εθελοντική συμμετοχή των πολιτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και ενώσεις. 

Αποτελούν μέσο προώθησης μόνιμων στόχων πολιτικής και ανταλλαγών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πύλου Νέστορος έχει αδελφοποιηθεί με τους Δήμους 

CHEFCHAOUEN (ΜΑΡΟΚΟ), TΗΣ POLLICA (CILENTO - ΙΤΑΛΙΑ) ΚΑΙ 

ΤΗΣ SORIA (ΙΣΠΑΝΙΑ) στα πλαίσια του άρθρου 220 του Ν. 3463/2006 και του 

συνδέσμου των πόλεων που συνδέονται ως εμβληματικές κοινότητες για την 

Μεσογειακή Διατροφή ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας της 

UNESCO. 

Ακόμα από την εποχή των Καποδιστριακών Δήμων έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής 

αδελφοποιήσεις: 

Ο καποδιστριακός Δήμος Κορώνης έχει αδελφοποιηθεί με το Μπρίντιζι 

Μοντάνια της Ιταλίας.  

Ο καποδιστριακός Δήμος Μεθώνης έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο 

Μεθώνης Πιερίας και την Κοινότητα Ουρούντα της Κύπρου.  

Ο καποδιστριακός Δήμος Πύλου έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Μήλου 

Κυκλάδων και την πόλη Saviliano της Ιταλίας γενέτειρα  του φιλέλληνα 

Σάνταροζα.  
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2.10.3.ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΚΟΡΩΝΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Οι ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής Διατροφής στον ανθρώπινο οργανισμό 

είναι αδιαμφισβήτητες. Οι έρευνες στον τομέα της ιατρικής έχουν αποδείξει ότι η 

υιοθέτηση του συγκεκριμένου διατροφικού μοντέλου συμβάλλει τα μέγιστα στη 

βελτίωση της υγείας και της μακροζωίας, στο ευ ζην και την πρόληψη των 

νοσημάτων. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Μεσογειακής Διατροφής η Unesco με 

απόφασή της, στις 16 Νοεμβρίου 2010, την ενέταξε στον Αντιπροσωπευτικό 

Κατάλογο για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Ανθρωπότητας. 

Η Ελλάδα υποστήριξε ένθερμα και υπέβαλε σχετικό φάκελο υποψηφιότητας 

προκειμένου να ανακηρυχθεί η Κορώνη Εμβληματική Κοινότητα. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. 

Συνδυάζει αρμονικά το τρίπτυχο τοπικά προϊόντα διατροφής-παράδοση-ιστορία. 

Είναι μια περιοχή πλούσια σε αγροτικά προϊόντα, με κυρίαρχο το εξαιρετικής 

ποιότητας ελαιόλαδο και την  κορωναίικη ελιά, η οποία φύεται σε όλο το Δήμο 

Πύλου-Νέστορος. Οι βρώσιμες ελιές, το κρασί, οι σταφίδες, η μεγάλη ποικιλία 

χορταρικών, βοτάνων και αρωματικών φυτών  είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα 

που παράγονται εδώ. Σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας αλλά 

και η πίστη στα ήθη και τα έθιμα και ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος 

στοιχειοθετούν την  επιλογή της Κορώνης ως Εμβληματικής Κοινότητας της 

Ελλάδας. 

Η ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την 

Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας ξεπερνά τα 

στενά σύνορα της Ελλάδας καθώς έχει διακρατικό χαρακτήρα. Στην προσπάθεια 

αυτοί είναι συνοδοιπόροι εκτός από την Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και το Μαρόκο. 

Οι χώρες που βρέχονται από τη λεκάνη της Μεσογείου και μοιράζονται κοινά 

διατροφικά στοιχεία. Οι τέσσερις αυτές χώρες έχουν αναλάβει τη δέσμευση να 

διαφυλάξουν και να προωθήσουν τα οφέλη και τη μεγάλη αξία της μεσογειακής 

κουζίνας. Είναι οι θεματοφύλακες της συγκεκριμένης προσπάθειας. Συνεργάζονται 

στενά και στοχεύουν στη μεταβίβαση της πολιτιστικής αξίας του συγκεκριμένου 

διατροφικού μοντέλου στις επόμενες γενιές. 
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Στην υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού προγράμματος ο Δήμος Πύλου-Νέστορος 

είναι σε στενή και γόνιμη συνεργασία με το Μανιατάκειον Ίδρυμα. Η όλη 

προσπάθεια τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

 

2.10.4.ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος, επιθυμώντας την ανάπτυξη συνεργασιών για την 

ανάδειξη της περιοχής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, έχει ήδη από 

12/12/2012 ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ». 

Βασική αποστολή του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι η διάσωση της τοπικής 

ταυτότητας και η ανάδειξη της φυσικής και ανθρωπογενούς αξίας της περιοχής. Αυτή 

η αξία της περιοχής συντίθεται από 

 την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό, 

 τα προϊόντα, η γαστρονομία και οι τοπικά προσφερόμενες υπηρεσίες, 

 το φυσικό περιβάλλον, 

 τους ανθρώπους. 

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας πρέπει να πετύχει, ή τουλάχιστον να συνεισφέρει 

ουσιαστικά,  

 στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου ποιοτικού τουριστικού προϊόντος στον 

Δήμο, με αυτοδέσμευση των επαγγελματιών σε μια τοπική συμφωνία, η οποία 

θα λάβει νομική μορφή, 

 στη σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή της περιοχής, 

 στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, 

όπως: 

› η ύπαρξη της καλύτερης ποικιλίας ελιάς στον κόσμο (κορωνέικη), 

› η εκπροσώπηση της χώρας ως προς τη μεσογειακή διατροφή από την 

Κορώνη, με πρωτοβουλία της οποίας ενετάχθη η μεσογειακή διατροφή 

στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO, 

› η καθιέρωση της περιοχής ως Διεθνούς Τουριστικού Προορισμού, μετά τις 

υποδομές όπως το COSTA NAVARINO, 
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› η πολύτιμη φύση, ιστορία και πολιτισμός της περιοχής (Γιάλοβα, κάστρα 

κ.λπ.) 

Η επιτυχία της σύστασης και έναρξης λειτουργίας του Τ.Σ.Π. θα ανοίξει τον δρόμο 

και για επόμενες σχετικές ενέργειες, όπως π.χ.  

 η υιοθέτηση του Ελληνικού/ Μεσσηνιακού πρωινού στους χώρους κατάλυσης 

(πρωτοβουλία ΞΕΕ), 

 η προσφορά τοπικών συνταγών και γαστρονομικών εδεσμάτων και η διάθεση 

επώνυμων τοπικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί κ.ά.) στους χώρους 

εστίασης, 

 η άμεση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των τομέων παραγωγής / 

μεταποίησης και υπηρεσιών/ τουρισμού κ.ά. 

 

2.10.5. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, στο οποίο ο Δήμος 

Πύλου-Νέστορος συμμετέχει έχουν συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας προκειμένου σε 

τέσσερα επιλεγμένα Σχολεία του Δήμου μας (Δ.Σ. Μεθώνης, 1
ο
 Δ.Σ. Χώρας, 

Γυμνάσιο Πύλου και Γυμνάσιο Χώρας) κατά την σχολική περίοδο 2012-2013 το 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας να ενημερώσει και 

να εκπαιδεύσει, με το κατάλληλα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

σε θέματα πρόληψης για την υγεία και πρώτων βοηθειών.  

Επίσης στις ανωτέρω σχολικές μονάδες έχει αναλάβει την πρωτοβουλία διεξαγωγής, 

δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων και προγραμμάτων πρόληψης σε μαθητές, υπό την 

εποπτεία των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων, μετά από την σύμφωνη γνώμη 

των γονέων και κηδεμόνων τους και από κατάλληλα εξειδικευμένο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

2.10.6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Στον Δήμο Πύλου-Νέστορος έχει συσταθεί με την αριθμ.239/27-8-2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Β430Ω1Β-0Ω3)  Γραφείο Εθελοντισμού, το οποίο έχει 

σκοπό να μεριμνά για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση, ενεργοποίηση στήριξη και 

συντονισμό αυτοτελών εθελοντικών οργανώσεων, μεμονωμένων εθελοντών, και να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για εθελοντικές δράσεις στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. 

Ενδεικτικά ασχολείται με : 
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1. Την καταγραφή, χαρτογράφηση όλων των εθελοντικών οργανώσεων, 

συλλόγων, σωματείων, Μ.Κ.Ο. και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με 

παρόμοιες δράσεις. 

2. Τη δημιουργία «Μητρώου Εθελοντών», μέσω μοντέλου προσέλκυσης, με 

σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις 

επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Τα προσωπικά δεδομένα των 

εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι 

ίδιοι το επιθυμούν. 

3. Τη στήριξη, το σχεδιασμό και τη συνεργασία με φορείς δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και υπηρεσίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος και της 

πολιτείας εντός και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

καθώς και κάθε είδους διαρκών και αυτοτελών εθελοντικών δράσεων και 

προγραμμάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

4. Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών 

προσέλκυσης εθελοντών σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και 

Επικοινωνίας, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, τα Μ.Μ.Ε. και τους ιεραρχικά 

ανώτερους Ο.Τ.Α. της χώρας και του εξωτερικού. 

5. Την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση, 

ένταξη συνεργασία και συνέργεια σε εθελοντικές δράσεις μέσω ενημερωτικών 

εντύπων, ανακοινώσεων και λοιπών, ενεργειών προβολής από το δικτυακό 

τόπο του Δήμου Πύλου – Νέστορος και σε κάθε άλλο πρόσφορο και 

αποτελεσματικό μέσο.  

6. Το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των 

εθελοντών και εκπαιδευτών. 

7. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών ερευνών από τις υπηρεσίες της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και τα τοπικά συμβούλια του Δήμου 

Πύλου – Νέστορος που αποτιμούν τις ανάγκες εθελοντικών προγραμμάτων 

κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων.  

8. Την ανάληψη πρωτοβουλιών και την κατάρτιση μελετών και προτάσεων για 

τη χρηματοδότηση ή κάθε είδους παροχή βοήθειας εθελοντικών δράσεων.  

9. Θεσμοθέτηση Βραβείου και απονομή ηθικών βραβείων σε μεμονωμένους 

εθελοντές ή εθελοντικές οργανώσεις. 

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος ανήκει στην «Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου Πύλου – Νέστορος» και στο Δήμο Πύλου – Νέστορος με 
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εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο. Λειτουργεί στα γραφεία της επιχείρησης στη 

Χώρα Μεσσηνίας, επί της οδού Αντωναροπούλου 4. 

Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. Πύλου Νέστορος έχει γίνει σύσταση Ομάδας 

Εθελοντών στο Δήμο Πύλου – Νέστορος με την Επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών 

Δήμου Πύλου – Νέστορος». 

1) Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών έχει οριστεί ο κ. Πετρόπουλος 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2) Μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του 

Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση 

ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί. Για το σκοπό της παρούσας θα 

δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία 

όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα. 

3) Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου- 

Νέστορος, τα γραφεία στη Χώρα Μεσσηνίας, επί της οδού Αντωναροπούλου 

4 όπου έχει και έδρα η Κοινωφελή Επιχείρηση. 

4) Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή υπηρεσιών σε διαφόρους 

τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο 

καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία 

του περιβάλλοντος κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των 

παραγόντων που αφορούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιορισμούς στην προοπτική 

ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου είναι η ανάλυση S.W.O.T. (Strengths= 

δυνατότητες, Weaknesses= αδυναμίες, Opportunities= ευκαιρίες, Threats= απειλές). 

Η ανάλυση S.W.O.T. ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί έναν τρόπο καταγραφής 

των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την 

καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός τμήματος ή του 

συνόλου μιας περιοχής. 

Ανάγκες – Ελλείψεις 

Από την διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 

Πύλου-Νέστορος προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν μια σειρά από 

ανάγκες – ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε θέματα υποδομών. 

Αναλυτικά τα συμπεράσματα αφορούν : 

Σε ανθρώπινο δυναμικό και σε αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων 

Τα κυριότερα θέματα που προέκυψαν αφορούν στα κάτωθι: 

1. Έλλειψη προσωπικού και στελέχωσης θέσεων σε τμήματα, τα οποία εντόπισαν και 

έθεσαν θέματα έλλειψης προσωπικού που προκύπτουν κυρίως λόγω 

συνταξιοδοτήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων. Επιπροσθέτως, αρκετά στελέχη 

του Δήμου καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες αφού ανήκουν οργανικά σε παραπάνω από 

μια θέσεις. Οι ελλείψεις αναμένεται να ενταθούν λόγω του μέτρου της εργασιακής 

εφεδρείας αλλά και του κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις. 

2. Έλλειψη συστηματικής πολιτικής επιμόρφωσης των στελεχών του Δήμου σε 

θέματα της αρμοδιότητας τους και ιδιαίτερα σε εφαρμογές Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας & Επικοινωνίες. Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί η μη χρηματοδότηση 

ενεργειών κατάρτισης και ο ελλιπής προγραμματισμός εκπαιδεύσεων. 

Σε υποδομές και μηχανογραφικό εξοπλισμό 

Παρουσιάζονται προβλήματα δομημένης καλωδίωσης, τοπολογίας δικτύου και 

υπάρχουν Διευθύνσεις και Τμήματα που δεν έχουν ενταχθεί στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Ανάγκη για προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αντικατάσταση του 

παρόντος λόγω παλαιότητας και περιορισμένων δυνατοτήτων. 
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Σε θέματα εσωτερικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών και 

επιχειρήσεων 

Διαδικασίες που αναδεικνύουν γραφειοκρατικά θέματα στη συναναστροφή με τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι διαδικασίες θα πρέπει να απλοποιηθούν λαμβάνοντας 

υπόψη και την δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο διαδικτυακός τόπος του Δήμου. 

Έλλειμμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις με 

αποτέλεσμα την «επιβολή» της φυσικής τους παρουσίας στις εμπλεκόμενες 

Διευθύνσεις και την αύξηση του εργασιακού φόρτου των υπαλλήλων προκειμένου 

να τους εξυπηρετήσουν. 

Σε θέματα οργάνωσης και εφαρμογής ΤΠΕ 

Απουσία οργανωμένου Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, Εσωτερικού Ελέγχου και 

Αξιολόγησης διαμέσου της εφαρμογής Συστημάτων και Δεικτών Μέτρησης των 

Επιδόσεων και η εφαρμογή Πρότυπων Διαδικασιών μέσω πιστοποίησης κατά ISO.  

Η ελλιπής εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης των πολιτών (και ειδικά των 

παιδιών), στοχεύοντας στην προστασία και 

εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων. 

• Διεξαγωγή προληπτικών δράσεων προστασίας 

φυσικών πόρων (π.χ. καθαρισμός ακτών, 

αποψιλώσεις για πυροπροστασία, κα) 

• Υιοθέτηση γενικά περιβαλλοντικών πολιτικών 

που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους όπως 

ορθή διαχείριση των υδάτων, εφαρμογή αρχών 

βιοκλιματικής, προώθηση πράσινων τεχνολογιών, 

εφαρμογή ανακύκλωσης υλικών. 

• Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εποπτείας 

που θα επικεντρώνεται στη δειγματοληψία και 

ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων για τον 

εντοπισμό και υπόδειξη πιθανών φαινομένων 

ρύπανσης και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες 

όπως ΔΕΥΑΠ που έχει αρμοδιότητα περιοδικού 

ελέγχου στα σημεία των εγκαταστάσεων του 

Βιολογικού καθαρισμού, καθώς και άλλες 

υπηρεσίες, που αναλαμβάνουν με προγραμματικές 

συμφωνίες τον έλεγχο των υδάτινων πόρων. 

• Προώθηση καλών πρακτικών στην οικονομική – 

παραγωγική διαδικασία οι οποίες δεν θα 

επιβαρύνουν το περιβάλλον π.χ. αποφυγή 

υπέρμετρης υλοτομίας, εφαρμογή βιολογικής 

καλλιέργειας. 

• Δράσεις αποκατάστασης περιβαλλοντικών 

ατυχημάτων π.χ. αναδάσωση καμένων δασικών 

εκτάσεων, καθαρισμός υδάτων 

• Δημιουργία και λειτουργία ενός δημοτικού 

εργαστηρίου για την στενή παρακολούθηση της 

• Ο Δήμος διαθέτει πλέον σύνθετο και πλούσιο 

φυσικό περιβάλλον (ακτές και ορεινούς 

όγκους, προστατευόμενες περιοχές, κα.), το 

οποίο χρήζει προστασίας και ορθής διαχείρισης 

εν γένει. 

• Ο ορεινός όγκος σε πολλά σημεία του 

χαρακτηρίζεται δύσβατος και απομονωμένος 

ευνοώντας από τη μια πλευρά την προστασία 

της πανίδας και της χλωρίδας που διαθέτει, αλλά 

παράλληλα «καλύπτοντας» παραβατικές 

συμπεριφορές, όπως εναπόθεση απορριμμάτων, 

παράνομο κυνήγι κ.α. δυσχεραίνοντας την όποια 

προσπάθεια ελέγχου του. 

• Η γεωργική γη στα όρια του Δήμου σήμερα 

εμφανίζει έντονη παρουσία και πρέπει να 

προστατευθεί από φαινόμενα αστικοποίησης. 

Ιδιαίτερης προστασίας χρήζουν οι υφιστάμενοι 

σήμερα ελαιώνες  

• Οι ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον που 

αποτελούν βασικότατο χαρακτηριστικό του 

Δήμου ως τουριστικό προορισμό, απαιτεί 

συνεχή και ουσιαστική προστασία και έλεγχο 

της ποιότητας (μικροβιακό φορτίο κλπ). 

• Ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων καθώς αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες 

ύδατος προς κατανάλωση, ενώ με τις 

επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, 

οδηγούμεθα στην ελαχιστοποίηση των 

διαθέσιμων αποθεμάτων, ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 

• Η μη ύπαρξη οργανωμένης υπηρεσίας για 

έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος 

επιφανειακών, υπογείων υδάτων, εδάφους κ.ά., 
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ποιότητας των φυσικών του πόρων, εντοπίζοντας 

στο αρχικό του στάδιο οποιοδήποτε ενδεχόμενο 

φαινόμενο υποβάθμισης αυτών. 

• Υιοθέτηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

(π.χ. νερού), παρέχοντας ενδεχομένως κάποια 

ανταποδοτικά κίνητρα. 

• Συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. 

Πυροσβεστική) για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, παρέχοντας κάθε διαθέσιμο 

εξοπλισμό, υλικά, εργασία και προσωπικό στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως δήμος. 

και των αναγκαίων εργαστηριακών υποδομών 

και η έλλειψη στοιχείων ιστορικής βάσης 

δεδομένων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

• Οι σύγχρονες δραστηριότητες εντός του δήμου  

αποτελούν αναπόφευκτα εν δυνάμει ρυπαντές 

του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. των υδατικών 

πόρων). 

• Τα δάση και οι προστατευόμενες περιοχές 

απαιτούν προστασία από καταστροφικά 

φαινόμενα (π.χ. πυρκαγιές). 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση όλων των ομάδων εθελοντών σε 

δράσεις σχετικές με την περιφρούρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

• Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης 

δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας γενικότερα, 

σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

• Αξιοποίηση γνώσεων και εμπειρίας οικείων 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων σε θέματα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

• Η υποβάθμιση της ποιότητας των φυσικών 

πόρων είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα 

σταδιακά και να μην γίνεται αντιληπτή, παρά 

μόνο όταν έχει πλέον φτάσει σε πολύ 

προχωρημένο και ενδεχομένως μη εύκολα 

αναστρέψιμο σημείο, ειδικά αν δεν λαμβάνει 

χώρα περιοδικός προληπτικός έλεγχος (π.χ. 

δειγματοληψίες και αναλύσεις). 

• Η αλόγιστη χρήση των διαθέσιμων φυσικών 

πόρων καθώς και η έλλειψη ουσιωδών μέτρων 

προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων 

περιοχών μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικότατη μείωση και υποβάθμιση αυτών. 

• Η ανθρώπινη υγεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

την προστασία των φυσικών πόρων και του 

περιβάλλοντος, αφού όλη η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος μέσω της τροφικής αλυσίδας 

καταλήγει στον άνθρωπο. 

• Η απουσία τακτικών ελέγχων, δειγματοληψιών 

και αναλύσεων δεν βοηθάει στον εντοπισμό 

του φαινομένου της ρύπανσης σε αρχικό 

στάδιο ώστε να ληφθούν εγκαίρως όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα. 
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• Η φυσική ισορροπία του όλου οικοσυστήματος 

του Δήμου, αλλά και του Νομού γενικότερα, 

είναι λεπτή και ευάλωτη. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και  της 

ανθρώπινης υγείας. 

• Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες και στους επισκέπτες του Δήμου  μέσω της 

πιστοποίησης της ποιότητας των περιβαλλοντικών μέσων που περιλαμβάνει. 

• Προστασία της ποιότητας περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, άσκησης των οικονομικών  

δραστηριοτήτων της γεωργίας, του τουρισμού κλπ. 

• Το κόστος (όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο και περιβαλλοντικό) πρόληψης φαινόμενων 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λόγω αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων είναι 

υποπολλαπλάσιο από εκείνο της καταστολής ή αναστροφής των επιπτώσεών τους, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό. 

• Ικανοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Ιεράρχηση των αναγκών, καταλληλότερος 

προγραμματισμός, ορθολογικότερη κατανομή των 

πόρων 

• Καταγραφή, ιεράρχηση και προώθηση των 

απαιτούμενων έργων οδοποιίας εντός του Δήμου  

• Συνεννόηση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, 

των οποίων οι εργασίες επηρεάζουν την 

κατάσταση των οδοστρωμάτων, ώστε να μην 

δημιουργούνται φθορές και γενικότερα 

προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Μεγάλο μήκος οδικού δικτύου  με αυξημένες 

ανάγκες συντήρησης και επισκευής 

• Μεγάλο μήκος υφιστάμενου αγροτικού δικτύου 

που χρήζει συντήρησης – βελτίωσης 

• Ανάγκες συνεχούς συντήρησης και επέκτασης 

δημοτικού φωτισμού 

• Ανάγκες συντήρησης – βελτίωσης 

κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κλπ) και 

ανάπλασης αυτών. 

• Σε θέματα όπως η συντήρηση του Εθνικού 

Οδικού Δικτύου, απαιτείται από τον Δήμο, να 

καλύψει το σχετικό κενό. 

• Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος  διαθέτει πλέον 

αρκετούς διάσπαρτους οικισμούς, η πρόσβαση 

στους οποίους πρέπει να είναι ανεμπόδιστη και 

ομαλή. 

• Το οδικό δίκτυο του νέου Καλλικρατικού Δήμου 

είναι πλέον σημαντικά μεγάλο και εντάσσεται σε 

παραπάνω από μια κατηγορίες (π.χ. οδοί σχεδίου 

πόλεως, επαρχιακοί δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι, 

κτλ.), καθιστώντας δύσκολη την συντήρηση 

αυτού. 

• Η αυξανόμενη οικιστική ανάπτυξη επιβάλλει τη 

δυνατόν ταχύτερη διάνοιξη όλων των 

προβλεπόμενων οδών. 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης 

έργων οδοποιίας. 

• Ανεπάρκεια οικονομικών πόρων 

• Η κλιμακούμενη αρνητική συγκυρία στην οποία 

βρίσκεται η Χώρα. 

• Πληθώρα Νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων κτλ. 

& έλλειψη κωδικοποίησης 

• Η συρρίκνωση του προσωπικού, η έλλειψη 
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ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κινήτρων. 

• Το σύνολο του οδικού δικτύου που υπάρχει 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου δεν 

αποτελεί μόνο δική του αρμοδιότητα, αλλά και 

άλλων φορέων. 

• Η διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων ή 

διαπλάτυνση υφιστάμενων συχνά απαιτεί 

απαλλοτριώσεις, οι οποίες αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα επιβράδυνσης. 

• Τα έργα οδοποιίας (διάνοιξης νέων τμημάτων ή 

και συντήρησης παλιών) παρουσιάζουν γενικά 

σημαντικό κόστος. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Υλοποίηση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων  

• Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και αναψυχής 

• Βελτίωση του οδικού δικτύου από και προς το Δήμο 

• Ενίσχυση του οδικού ηλεκτροφωτισμού, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας  

• Διαμόρφωση & συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων 

• Ικανοποίηση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και εξασφάλιση της ασφάλειάς τους μέσω της 

ανάπτυξης ενός ασφαλούς οδικού δικτύου. 

• Προβολή και ενίσχυση επισκεψιμότητας απομακρυσμένων, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά 

σημαντικών περιοχών του Δήμου . 

• Έμμεση προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων, που απαιτούν καλό οδικό δίκτυο (π.χ. 

τουρισμός, μεταφορά αγαθών, κτλ.). 

• Αναβάθμιση Δήμου. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Συντήρηση υπαρχόντων χώρων και κατασκευή 

νέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πολιτών. 

• Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου σε αρκετές περιοχές του δήμου , είτε 

λόγω του ότι δεν έχουν προβλεφθεί, είτε λόγω 

του ότι δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη. 

• Η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και των 

χώρων πρασίνου είναι δυστυχώς κοστοβόρα, 

λόγω των αρκετών ζημιών που παρατηρούνται 
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συχνά. 

• Η περιφρούρηση των κοινόχρηστων χώρων 

ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και ο σωστός 

φωτισμός αυτών είναι πολύ σημαντικός για την 

αποφυγή ανάπτυξης παραβατικών δράσεων 

εντός αυτών και την ασφάλεια των πολιτών, που 

θέλουν να τους αξιοποιήσουν. 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης 

αστικών παρεμβάσεων / αναπλάσεων. 

• Η αμέλεια και ή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων 

και χώρων πρασίνου μπορεί να οδηγήσει σε 

απομόνωση των πολιτών και την απουσία των 

πολύτιμων «γειτονιών» από τη ζωή των 

παιδιών και όχι μόνο. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Ενίσχυση της κοινωνικότητας των πολιτών. 

• Δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης/ θαυμασμού στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του 

Δήμου. 

• Έμμεση προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισμός, κτλ.). 

• Αισθητική θωράκιση του Δήμου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Βελτιστοποίηση του όλου συστήματος αποκομιδής 

απορριμμάτων (αριθμός, θέση και είδος κάδων, 

τύπος, αριθμός και διαδρομές απορριμματοφόρων, 

κτλ) 

• Υιοθέτηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των 

πολιτών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

εθελοντικών δράσεων. 

• Ο νέος Δήμος  έχει μεγάλη πλέον έκταση, 

καθιστώντας το έργο της αποκομιδής των 

απορριμμάτων πιο δύσκολο, λόγω των πολλών 

και διασπαρμένων - απομακρυσμένων οικισμών. 

• Ο όγκος των προς συλλογή απορριμμάτων, 

καθώς και το είδος αυτών έχει αλλάξει 

σημαντικά για το Δήμο  μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος Καλλικράτη. 

• Η καθαριότητα των οδών και των πολλών, 

διεσπαρμένων και απομακρυσμένων 

κοινόχρηστων χώρων αποτελεί εξίσου δύσκολο 

έργο. 

• Το υπάρχον σύστημα συλλογής απορριμμάτων 

λαμβάνει υπόψη κατά κύριο λόγο τα οικιακά 

απορρίμματα, αφήνοντας «κενά» όσον αφορά 

κάποια άλλα «δύσκολα» (ενδεχομένως και 

επικίνδυνα) απορρίμματα (π.χ. αδρανή) και 

έχοντας πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον 

αφορά στον διαχωρισμό των απορριμμάτων 

(π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά) 

• Δεν εφαρμόζεται κάποιο βελτιστοποιημένο 

σύστημα όσον αφορά στην αποκομιδή των 

απορριμμάτων (π.χ. βελτιστοποίηση 

δρομολογίων απορριμματοφόρων, καταγραφή 

χιλιομέτρων και όγκου απορριμμάτων, 

ελαχιστοποίηση των διανυόμενων χιλιομέτρων, 

επιλογή βέλτιστου αριθμού και τύπου κάδων, 

κα), το οποίο θα επέτρεπε στον Δήμο  να έχει 

έναν καλό έλεγχο της όλης κατάστασης και να 

προσδιορίσει τυχόν σημεία που χρήζουν 

βελτίωσης. 

• Το μόνιμο προσωπικό, που εκπονεί το έργο της 

καθαριότητας και της αποκομιδής των 
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απορριμμάτων, είναι ελάχιστο, καθιστώντας 

αναγκαία την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού  

• Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 

ευσυνειδησία των πολιτών παρουσιάζει 

περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, προκειμένου 

και αυτοί να συμβάλουν στην διατήρηση της 

καθαρότητας της πόλης. 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης 

δράσεων που σχετίζονται με την καθαριότητα 

οδών και κοινόχρηστων χώρων, σε συνεργασία 

με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

•  Η καθαρότητα του Δήμου αποτελεί τον 

καθρέφτη αυτού τόσο στους ίδιους του πολίτες 

του, όσο και στους επισκέπτες του, 

εξασφαλίζοντας την υγεία τους. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.  

• Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου  

•  Έμμεση προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή  

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισμός, κτλ.). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Δημιουργία επαρκούς δικτύου κάδων συλλογής 

στερεών αποβλήτων, με την παροχή δυνατοτήτων 

διαχωρισμού αυτών στην πηγή (π.χ. 

διαθεσιμότητα διαφορετικών κάδων για πλαστικό, 

χαρτί, γυαλί, αδρανή, κτλ.), σε συνεργασία με 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς  

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

την αναγκαιότητα περιορισμένης παραγωγής και 

ορθού διαχωρισμού των παραγόμενων στερεών 

αποβλήτων, καθώς και των διαθέσιμων επιλογών. 

• Προσφορά οδηγιών - λύσεων (σε συνεργασία με 

κατάλληλους φορείς) στους πολίτες για τη 

διαχείριση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμιαντούχων 

υλικών, φυτοφαρμάκων, κα.), τα οποία σήμερα 

δεν γνωρίζουν πως μπορούν να διαχειριστούν και 

μοιραία απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο 

περιβάλλον. 

• Απλούστευση και συντόμευση διαδικασιών 

συλλογής ειδικών στερεών αποβλήτων (π.χ. 

αδρανών). 

• Εξεύρεση κατάλληλων λύσεων επεξεργασίας και 

διάθεσης ειδικών στερεών αποβλήτων (π.χ. 

δημιουργία ειδικού χώρου για τη προσωρινή 

εναπόθεση, την επεξεργασία και την τελική 

διάθεση αδρανών υλικών). 

• Εντοπισμός και αποτροπή δράσεων που 

σχετίζονται με ακατάλληλη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων εντός τον διοικητικών ορίων του 

Δήμου  

• Ανάπτυξη και ενίσχυση εθελοντικών δράσεων. 

• O «Καλλικρατικός» Δήμος  διαθέτει πλέον 

μεγάλη ποικιλία, αλλά και ποσότητα 

παραγόμενων στερεών αποβλήτων, λόγω των 

πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων, που 

αναπτύσσονται στα όρια αυτού  

• Η ύπαρξη φαινόμενων ακατάλληλης και 

παράνομης εναπόθεσης στερεών, πολλές φορές 

επικίνδυνων, αποβλήτων (π.χ. αδρανών ή 

μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών ή αμιαντούχων 

υλικών συσκευών) σε πλαγιές εκ μέρους 

πολιτών είναι δυστυχώς συχνή. 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης 

δράσεων ορθής και εναλλακτικής 

•  Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών 

αποβλήτων αποτελεί σημαντικότατη πρόκληση, 
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ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

και περιβαλλοντικής προστασίας γενικότερα, σε 

συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

• Αξιοποίηση γνώσεων και εμπειρίας Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε 

θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

η οποία περιλαμβάνει δράσεις τόσο 

προληπτικού χαρακτήρα (μείωση/ 

ελαχιστοποίηση των παραγόμενων ποσοτήτων - 

διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών, κτλ.), 

όσο και κατασταλτικού χαρακτήρα (συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση 

στερεών αποβλήτων). 

• Οι διαρκώς αυστηρότερες απαιτήσεις της Ε.Ε., 

αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας, απαιτούν 

την υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, όπως χωριστής συλλογής 

(π.χ. ανακυκλώσιμων και μη απορριμμάτων, 

επικίνδυνων απορριμμάτων, όπως μπαταριών, 

κτλ. ), αλλά και εναλλακτικών τρόπων 

επεξεργασίας / διαχείρισης  

• Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων πραγματοποιείται σε επίπεδο 

περιφέρειας και όχι σε τοπικό μόνο επίπεδο. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

• Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου. 

• Έμμεση προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισμός, αγρο-οικο-τουρισμός, γεωργία, κτλ.). 

• Το κόστος (όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο και περιβαλλοντικό) πρόληψης φαινόμενων 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λόγω ακατάλληλης διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι 

υποπολλαπλάσιο από εκείνο της καταστολής ή αναστροφής των επιπτώσεών τους, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό. 

• Ικανοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων. 

 

 

 

 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

241 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Κάθε χρόνο συμπληρώνονται τυχόν ελλείψεις σε 

θέματα εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες που 

δημιουργούνται ή προβλέπονται από τη σχεδίαση 

• Γίνονται προσπάθειες να ενταχθούν ουσιαστικά 

στο σχεδιασμό του Δήμου οι εθελοντικές 

οργανώσεις 

• Πραγματοποιούνται ετησίως ασκήσεις 

ετοιμότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου, οι 

οποίες έχουν συντάξει τα σχέδια αντιμετώπισης 

σεισμών 

 

• O Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό πολλών 

διαφορετικών ειδικοτήτων και εμπειριών, 

ενισχύοντας την ικανότητά του να οργανώσει 

μια ομάδα σύνταξης των αναγκαίων σχεδίων και 

μνημονίων. 

• Δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για την 

επικαιροποίηση των αναγκαίων σχεδίων και 

μνημονίων 

• Υπάρχουν λίγες ενεργές εθελοντικές ομάδες στα 

όρια του, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν 

σημαντικά τόσο στην οργάνωση, όσο και στην 

υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου , μέσω της 

γνώσης, της εμπειρίας και της προθυμίας των 

μελών τους. 

• Ο Δήμος  αν και οφείλει να διαθέτει πλήρες 

σχέδιο, αλλά και εξοπλισμό (στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του), αντιμετώπισης βασικών, 

τουλάχιστον, καταστροφών (φυσικών και μη) 

(π.χ. σεισμό, πλημμυρών/τσουνάμι, πυρκαγιών 

(δασικών και μη), κα.), όντας νεοσύστατος, δεν 

έχει αναπτύξει ακόμη τα απαιτούμενα σχέδια 

και μνημόνια δράσης για το σύνολο της νέας 

έκτασής του, ενώ όσον αφορά στον εξοπλισμό 

του, επίσης παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις 

αναγκαίων σχεδίων και μνημονίων 

• Όσον αφορά στον εξοπλισμό, έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα (πυροσβεστικά οχήματα, 

ασύρματη επικοινωνία, εξοπλισμός εργατών 

πυροπροστασίας κ.ά) αλλά παρουσιάζει ακόμα 

αρκετές ελλείψεις. 

• Η συνεργασία με εθελοντικές ομάδες που 

δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτικής 
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προστασίας δεν είναι συνεχής 

• Δεν υπάρχουν προγράμματα δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας 

• Η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών δεν 

είναι επαρκής 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής 

Προστασίας χρηματοδοτεί την υλοποίηση 

ασκήσεων και άλλων δράσεων για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση καταστροφών. Ωστόσο δεν 

υπάρχουν ανάλογες προτάσεις για την περιοχή, 

ούτε σε επίπεδο Δήμου, ούτε σε επίπεδο 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

• Ο Δήμος ενισχύεται οικονομικά για την 

αντιπυρική περίοδο, προσλαμβάνονται εργάτες 

πυροπροστασίας και θωρακίζεται η περιοχή. 

•  O Δήμος  έχει αποκτήσει σημαντική έκταση, 

πληθυσμό και ποικιλομορφία, καθώς 

περιλαμβάνει τόσο αστικές πεδινές και 

παράκτιες περιοχές, όσο και ορεινές αγροτικές 

- δασικές περιοχές, περιοχές NATURA, κτλ., 

γεγονός το οποίο αυξάνει το είδος και την 

έκταση των ενδεχόμενων καταστροφών, που 

ίσως κληθεί να αντιμετωπίσει στα όριά του. 

• Η θέση του Δήμου και το πλούσιο σεισμικό 

ιστορικό της υποδεικνύουν σημαντική σεισμική 

επικινδυνότητα. 

• Η ιστορικότητα, η επισκεψιμότητα, τα 

χαρακτηριστικά, επιβάλλουν την λήψη 

κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών. 

• Το εκτενέστατο παραλιακό μέτωπο, το οποίο 

διαθέτει ο Δήμος, περιλαμβάνει κατοικημένες 

περιοχές, τουριστικά αξιοθέατα με μεγάλη 

επισκεψιμότητα, οργανωμένες και μη ακτές 

κολύμβησης, λιμάνια, κ.α. είναι ευάλωτο σε 

περίπτωση εμφάνισης τσουνάμι. 

• Η μεγάλη επισκεψιμότητα του Δήμου από 

τουρίστες, καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και τη 

λήψη μέτρων προστασίας αυτών, σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Η έλλειψη προετοιμασίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε περίπτωση φυσικών και 

μη καταστροφών, μπορεί να κοστίσει πολλές ζωές και δευτερευόντως υποδομές σε περίπτωση 

εμφάνισής τους. 

• Το κόστος (όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο και περιβαλλοντικό) πρόληψης 
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καταστροφών είναι υποπολλαπλάσιο από εκείνο της καταστολής ή αναστροφής των επιπτώσεών 

τους (π.χ. πυρκαγιές), εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

• Η πλήρης και αποτελεσματική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί σημαντικότατο 

πλεονέκτημα οποιουδήποτε τουριστικού προορισμού, παρέχοντας ασφάλεια στα κράτη που 

στέλνουν τους πολίτες τους σε αυτόν. 

• Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες εντός του δήμου (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, 

βιοτεχνία, κτλ.) προϋποθέτουν την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. έναντι πυρκαγιών, 

φαινόμενων ρύπανσης εδάφους και υδάτων λόγω τεχνολογικών ατυχημάτων) και της ανθρώπινης 

ζωής, αποκτώντας έτσι άμεση σύνδεση με το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας.  

• Η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και να  προστατεύσει 

υποδομές 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Εξειδικευμένη και συνεχής παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών ανά τομέα κοινωνικών αναγκών 

(προσχολική ηλικία, παιδική ηλικία, Τρίτη Ηλικία, 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, ΑμεΑ, κλπ). 

• Σημαντικές πρωτοβουλίες και ευαισθητοποίηση 

του Δήμου σε σχέση με τη κοινωνική 

ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

(Παλιννοστούντες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, 

μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, 

αναλφάβητοι κλπ). 

• Ύπαρξη υποδομής, εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων στον 

κοινωνικό τομέα, σε περιφερειακό, εθνικό και 

διακρατικό επίπεδο. 

• Αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με φορείς 

και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια 

του Δήμου στο τομέα της προώθησης της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και αντιμετώπισης των 

κοινωνικών αναγκών ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

αλλά και στο τομέα της πρόληψης. 

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη του εθελοντισμού 

• Προαγωγή του αθλητισμού στα σχολεία με 

σωρεία πρωτοβουλιών του Φορέα Κοινωνικής 

Προστασίας & Αθλητισμού 

• Ο Καλλικράτης ως πλαίσιο λειτουργεί 

συντονιστικά μεταξύ των δράσεων του ΟΤΑ και 

των νομικών του προσώπων αποφεύγοντας 

επικαλύψεις του παρελθόντος 

 

• Όχι Ικανοποιητικό και εκτεταμένο δίκτυο 

υποδομών του Δήμου για τη κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών. 

• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον 

• Έλλειψη επαρκών και διασφαλισμένων πόρων 

για κοινωνικά προγράμματα 

• Ελλιπής στελέχωση τόσο των κοινωνικών 

υπηρεσιών /δομών όσο και των υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης 

• Αβεβαιότητα ως προς το μέλλον των 

χρηματοδοτούμενων δομών (μετά τις 

31/12/11) 

• Συνεχείς μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο 

• Μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο με 

ελλιπές θεσμικό πλαίσιο 

• Ανάγκη επέκτασης των υποδομών και αύξησης 

του εξοπλισμού των κοινωνικών υπηρεσιών 

• Κατάτμηση παρεχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών από φορείς του Δήμου με συνέπεια: 

τη δυσκολία στο συντονισμό, παρακολούθηση 

και αποτίμηση των παρερχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών  

•  Τις αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των 

κοινωνικών δομών του Δήμου 

• Περιορισμένη κάλυψη αναγκών ειδικών 

κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι άστεγοι, 

άποροι. 

• Η συνεχής επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση 

προκαλεί παράλληλη ένταση υφιστάμενων 

κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η ανεργία 

και η αύξηση των άπορων/άστεγων πολιτών 
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γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ανάγκες σε 

κοινωνικές υποδομές 

• Έλλειψη ιδιόκτητων κτιριακών υποδομών για τη 

λειτουργία των κοινωνικών δόμων 

• Η Πρωτοβάθμια υγεία η οποία αφορά την 

πρόληψη και την αγωγή υγείας, τη σχολική 

υγιεινή, οδοντιατρική φροντίδα, ιατρική 

φροντίδα με το θεσμό της βοήθειας στο σπίτι 

ουσιαστικά δεν καλύπτει τις ανάγκες καθώς δεν 

λειτουργούν όπως θα έπρεπε κυρίως λόγω 

ελλείψεως προσωπικού 

• Στον Τομέα Υγείας (υγειονομικός έλεγχος 

δημοτικών δεξαμενών νερού και καταστημάτων- 

επιχειρήσεων, έλεγχος ηχορύπανσης, 

εμβολιασμοί κλπ.) δεν υλοποιούνται οι σχετικές 

αρμοδιότητες λόγω έλλειψης προσωπικού 

• Προβλήματα στη συμβουλευτική και 

ψυχοκοινωνική στήριξη των δημοτών και στη 

διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την 

εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας λόγω 

έλλειψης προσωπικού 

• Τάση ιδιωτικοποίησης των προνοιακών 

υπηρεσιών και μείωση προγραμμάτων 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Ύπαρξη πληθυσμού με έντονη κοινωνική 

ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα και τις 

ανάγκες των «ευπαθών ομάδων» και την 

υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής 

/ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού. 

• Σημαντική και έντονη δραστηριοποίηση Μ.Κ.Ο. 

και άλλων τοπικών και υπερτοπικών δομών 

κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης 

• Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για δράσεις 

/δομές πρόνοιας 

• Ύπαρξη πληθυσμού με έντονη κοινωνική 

• Μείωση κρατικών 

επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων 

• Αναστολή /περιορισμός προσλήψεων 

προσωπικού 

• Θεσμικό πλαίσιο 

• Μείωση κρατικών 

επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων 

• Ανεπάρκεια ολοκλήρωσης 

πολιτικών/μέτρων/δομών σε εθνικό επίπεδο 

• Αποσπασματική αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων/ αναγκών σε εθνικό επίπεδο 
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ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα και τις 

ανάγκες των ευπαθών ομάδων και την 

υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής 

/ ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού 

• Εναλλακτικές κοινωνικο/αναπτυξιακές 

δραστηριότητες 

• Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ αποτελούν 

ευκαιρία για την ενίσχυση των δράσεων και των 

δομών της πρόνοιας στοχεύοντας στην ανάπτυξη 

οργανωμένων πρωτοβουλιών που θα 

εξασφαλίσουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο 

προγραμματισμού 

• Υπάρχουσες δομές που με την κατάλληλη 

αξιοποίηση θα μπορούσαν να στηρίξουν 

δραστικά τις ευπαθής ομάδες της κοινωνίας 

• Προώθηση συνεργασίας με σχετικούς φορείς 

άλλων δήμων 

• Ανεπαρκείς διαδικασίες συντονισμού 

πολιτικών και μέτρων / απασχόλησης- 

κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο 

• Απρόβλεπτες καθυστερήσεις στην ανακοίνωση 

προσκλήσεων έργων του ΕΣΠΑ για τη 

Δημόσια Υγεία και αναχρονιστικά κριτήρια 

ένταξης στα προγράμματα πρόνοιας 

• Μείωση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας κοινωνικών δομών και υπηρεσιών (χρηματοδοτούμενων και μη) 

και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού. 

• Ανάγκη επέκτασης κοινωνικών προγραμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

• Βελτιστοποίηση λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών με αξιοποίηση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού και εξορθολογισμού των δαπανών αυτών. 

• Ανάπτυξη και ενεργοποίηση εθελοντισμού 

• Συστηματικότερη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, έγκαιρο σχεδιασμό και τεκμηριωμένη εφαρμογή 

κοινωνικών πολιτικών. 

• Βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης της λειτουργίας των 

κοινωνικών υποδομών σε σχέση με τις ανάγκες. 

• Δημιουργία δομών “κλειστής φροντίδας” ατόμων και παιδιών με αναπηρία και  πολυκέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης 

• Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες τσιγγάνους, κοινωνική ένταξη και 

επανένταξη εξαρτημένων ατόμων, ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργων και ενίσχυση  συμμετοχής 

ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΑΙΔΕΙΑ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Συνεργασία του Δήμου με τα Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα και τους ερευνητικούς φορείς για την 

προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στα όρια 

του Δήμου 

• Ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Εξασφάλιση παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορά - 

σίτιση μαθητών) 

• Υποστήριξη σε θέματα μηχανοργάνωσης 

• Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής σχολικών 

συγκροτημάτων 

• Εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών παροχή 

εκπαίδευσης (βελτίωση – επισκευή κτηριακών 

εγκαταστάσεων –εξασφάλιση θέρμανσης και 

μόνωσης –επαρκής καθαρισμός κλπ) 

• Κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων για 

την κάλυψη των αναγκών αύξησης του μαθητικού 

δυναμικού. 

• Περαιτέρω συνεργασία του Δήμου με τα σχολεία 

για την προώθηση δράσεων έρευνας και 

καινοτομίας στα όρια του Δήμου. 

• Ύπαρξη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση 

ελλείψεων εξοπλισμού σε εργαστήρια 

πληροφορικής, σχολικές βιβλιοθήκες κλπ. 

• Επιπλέον χρηματοδότηση με αντίστοιχη εγγραφή 

στον Προϋπολογισμό του Δήμου των Σχολικών 

Επιτροπών για εργασίες συντήρησης των 

διδακτηρίων. 

• Πολυνομία και Αντιφατικότητα 

• Μη κωδικοποιημένη νομοθεσία συνεχής 

παραπομπή σε προγενέστερες διατάξεις και σε 

σημαντικό βάθος χρόνου αδυναμία - 

διαπίστωσης των ισχυρών και εφαρμοστέων 

διατάξεων – Αδυναμία νομικής υποστήριξης 

• Νοοτροπία συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων 

(Οικ. Μετανάστες –οικογένειες χαμηλών 

εισοδημάτων) – άρνηση συμμόρφωσης για 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

• Κοινωνικές – οικονομικές συνθήκες οδηγούν 

οικογένειες στην απόφαση διακοπής της 

φοίτησης λόγω αδυναμίας 

• Η αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης των 

απαραίτητων πόρων, οι μειωμένες 

χρηματοδοτήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση 

των αρμοδιοτήτων, δημιουργούν συνθήκες 

ασάφειας – αδυναμία προγραμματισμού – 

στοχοθεσίας. 

• Σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

• Ανάγκη κατασκευής νέων σχολικών 

συγκροτημάτων για την αντιμετώπιση των 

αναγκών με την αύξηση του μαθητικού 

δυναμικού ή την ακαταλληλότητα υπαρχουσών 

υποδομών 

• Ανάγκη προσθήκης αιθουσών σε υφιστάμενα 

σχολικά συγκροτήματα. 

• Καταλληλότητα σχολικών κτιρίων (ασφάλεια, 

υποδομές ΑΜΕΑ, λειτουργικότητα κ.λ.π) 

• Μέτρια κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

αναγκών (εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος   

Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 

248 
 

χρήσεων) από τις υφιστάμενες κτιριακές 

εγκαταστάσεις των σχολικών συγκροτημάτων. 

• Παλαιότητα ορισμένων διδακτηρίων με 

προβλήματα στην ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και τη μεγάλη ενεργειακή 

κατανάλωση (παλιοί καυστήρες, απώλειες 

θέρμανσης κλπ). 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, με 

σωστό προγραμματισμό, η αξιοποίηση 

ευρωπαϊκών / εθνικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κλπ.), η χρηστή 

διαχείριση των πόρων και η ρεαλιστική 

στοχοθεσία, μπορούν να ανατρέψουν τα 

δεδομένα και να μετατρέψουν τις παραπάνω 

απειλές σε ευκαιρίες και βέλτιστη απόδοση υπέρ 

της κοινωνίας συνολικά. 

• Η συνεχής μείωση των διατιθέμενων 

οικονομικών πόρων επηρεάζει οριζόντια όλες 

τις δραστηριότητες της  Παιδείας και επηρεάζει 

αρνητικά την προσπάθεια κάλυψης των 

υπαρκτών αναγκών ακόμα και των βασικών 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Βελτίωση της σχολικής στέγης 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (δια βίου μάθησης κλπ)  

• Οργάνωση δικτύου εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις 

• Ενίσχυση δράσεων των μαθητών (περιβαλλοντικά προγράμματα, επιστημονική έρευνα, 

βραβεύσεις δραστηριοτήτων) 

• Οργάνωση διαλέξεων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών υποδομών 

υπερτοπικής      σημασίας  

• Διοργάνωση αρκετά μεγάλου αριθμού 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. 

• Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης και συμμετοχής 

των πολιτών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο 

του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης, 

όσο και των ερασιτεχνικών πολιτιστικών φορέων. 

• Αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με τους 

πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους. 

• Ενθάρρυνση – ενίσχυση της ερασιτεχνικής 

δημιουργίας στους τομείς της μουσικής, του 

χορού και του θεάτρου 

• Διασφάλιση - με τα αναγκαία μέσα και πόρους - 

της ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και 

διαχείρισης αλλά και ανάδειξης όλων των 

υπαρχουσών πολιτιστικών υποδομών του νέου 

Δήμου 

• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την 

υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων 

• Περιορισμένος αριθμός χώρων εκδηλώσεων. 

• Ανάγκη παρεμβάσεων για τη βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών πολιτιστικών 

υποδομών. 

• Ελλιπής σύνδεση των δράσεων καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης και ιστορικής παράδοσης με τις 

δομές εκπαίδευσης. 

• Περιορισμένος αριθμός πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και φορέων στους τέως Δήμους 

που σήμερα έχουν συγχωνευθεί στο νέο 

Καλλικρατικό Δήμο Πύλου Νέστορος. 

• Έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού 

για την υποστήριξη των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (τεχνικοί ήχου, κ.α.) 

 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

• Διοργάνωση ευρύτερων πολιτιστικών γεγονότων 

και εκδηλώσεων που προάγουν τον πολιτισμό, 

προκειμένου να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

τουριστικής προβολής της περιοχής. 

• Δημιουργία παραρτημάτων των σχολών της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης  στους πρώην Δήμους 

για την εξάπλωση της καλλιτεχνικής παιδείας. 

• Υλοποίηση προγραμμάτων επισκέψεων και 

ξεναγήσεων μαθητών σε ιστορικούς και 

αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου. 

• Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που 

βρίσκεται η χώρα. 
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Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Διασφάλιση - με τα αναγκαία μέσα και πόρους - της ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και 

διαχείρισης αλλά και ανάδειξης όλων των υπαρχουσών πολιτιστικών υποδομών του νέου Δήμου 

• Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου για την καλύτερη υποστήριξης- διοργάνωση των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων 

• Πραγματοποίηση παρεμβάσεων στις υποδομές πολιτισμού και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού 

• Ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. 

• Ενθάρρυνση-ενίσχυση της ερασιτεχνικής θεατρικής έκφρασης και δημιουργίας 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Ικανοποιητικός αριθμός αθλητικών υποδομών. 

• Ύπαρξη ικανοποιητικού εξοπλισμού για την 

εξυπηρέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

• Σημαντική δραστηριοποίηση πολλών αθλητικών 

συλλόγων και αξιοποίηση των υποδομών 

• Θετική και αποτελεσματική συνεργασία με τους 

Αθλητικούς Συλλόγους 

• Υψηλή ικανοποίηση κατοίκων από την παροχή 

υπηρεσιών αθλητικού χαρακτήρα 

• Ικανοποιητικός αριθμός αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

• Σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων 

της περιοχής σε σχέση με τα οφέλη του 

αθλητισμού για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης 

δυνατής συμμετοχής τους, στο σύνολο των 

παρεχόμενων αθλητικών δραστηριοτήτων 

• Καταγραφή όλων των αθλητικών χώρων που 

βρίσκονται στα όρια του νέου Δήμου και 

διαμόρφωση ενός <<χάρτη>> αθλητικών 

υποδομών και εγκαταστάσεων 

•  Ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού του 

εργασιακού αθλητισμού, αξιοποιώντας όλες τις 

υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Ύπαρξη τμημάτων μαζικού αθλητισμού. 

• Έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων σε 

συνδυασμό με το υψηλό κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 

• Ελλιπής στελέχωση αθλητικών υποδομών και 

υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

• Αβεβαιότητα ως προς το μέλλον των 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. 

μαζικής άθλησης) 

• Ελλιπής εξοπλισμός σε αθλητικές υποδομές που 

εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες 

• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον 

• Μη καταβολή μισθώματος από 

σωματεία/συλλόγους που κάνουν χρήση των 

δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Χωροθέτηση συμπληρωματικών αθλητικών 

υποδομών και εγκαταστάσεων 

• Αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων στη 

λειτουργία των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και 

• Η μείωση των επιδοτήσεων/χρηματοδοτήσεων 

για τη συντήρηση και λειτουργία των 

αθλητικών υποδομών 

• Αναστολή/περιορισμός προσλήψεων 

• Η οικιστική ανάπτυξη – ολοκλήρωση επέκταση 
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πόρων 

• Εξεύρεση χορηγιών για την υλοποίηση 

αθλητικών δράσεων 

• Προγράμματα μαζικού αθλητισμού 

• Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία 

εκκρεμών αθλητικών έργων 

 

του Δήμου και η πληθυσμιακή αύξηση της 

περιοχής γεννά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει 

επιπλέον ανάγκες σε επίπεδο αθλητικών 

εγκαταστάσεων και αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Επανεξέταση τρόπου λειτουργίας υπαρχουσών αθλητικών υποδομών και ορθή αξιοποίηση των 

υφισταμένων διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός κ.λ.π.) ώστε να μεγιστοποιηθούν 

οι παρερχόμενες υπηρεσίες στο πολίτη με προσανατολισμό στο μαζικό αθλητισμό 

• Η ολοκλήρωση και λειτουργία νέων υποδομών 

• Αξιοποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για την άθληση-εκγύμναση όλων των 

δημοτών 

• Συνεργασία με όλους τους αθλητικούς φορείς του νέου Δήμου (σωματεία-ενώσεις κλπ) για την 

εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των επίπεδων. 

• Στήριξη των αθλητικών σωματείων του νέου Δήμου, με κύρια έμφαση στην υλικοτεχνική ενίσχυση 

των τμημάτων υποδομής αυτών. 

• Λειτουργία των αθλητικών υποδομών, σε καθημερινή βάση, ώστε οι πολίτες να ενσωματώσουν την 

άθληση στην καθημερινότητά τους, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας και για την 

αρμονική ανάπτυξη του σώματος και της ψυχής 

• Συνέχιση χρηματοδότησης υλοποίησης προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, που θα απευθύνονται 

σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού (γυναίκες, ηλικιωμένοι, νέοι και παιδιά, σχολικής και 

προσχολικής ηλικίας). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Παραγωγή προϊόντων με παγκόσμιο BRAND 

NAME 

•  (ελαιόλαδο, ελιές) 

• Αξιοποίηση του συνόλου των εγγειοβελτιωτικών 

έργων από πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό του 

αστικού χώρου 

• Δυνατότητα διαφοροποίησης της παραγωγής με 

χρησιμοποίηση ποικιλιών και υβριδίων ώστε να 

αυξάνεται ο χρόνος εμπορίας και η συνολική 

κατανάλωση των προϊόντων 

• Αξιοποίηση του ορεινού όγκου  με ποιμενική 

κτηνοτροφία από πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό 

του αστικού χώρου 

• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που προέρχεται 

από μελέτες και ερευνητικές δραστηριότητες 

• Παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας 

και βιολογικής αξίας (π.χ. παρθένο ελαιόλαδο). 

• Σύνδεση πρωτογενή τομέα με τους κλάδους 

μεταποίησης και υπηρεσιών. 

 

• Μικρό μέγεθος και πολυτεμαχισμός του 

γεωργικού κλήρου 

• Αδυναμία αξιοποίησης νέων τεχνολογιών καθώς 

το κόστος εφαρμογής τους είναι δυσανάλογα 

μεγάλο σε σχέση με την ποσότητα του 

παραγόμενου προϊόντος. 

• Δυσπιστία στην συνεταιριστική ιδέα και 

παντελής έλλειψη οργάνωσης της πρωτογενούς 

παραγωγής σε οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

• Δυσπιστία στην υπογραφή συμβολαίων και 

έλλειψη πιστοποίησης στην πρωτογενή 

παραγωγή. 

• Υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων 

λόγω υψηλού κόστους πρώτων υλών 

(λιπάσματα, καύσιμα), ανελαστικών δαπανών 

και πολυτεμαχισμού 

• Πολλές και μικρές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, 

επιχειρήσεις μεταποίησης με μικρά κεφάλαια 

κίνησης και αδυναμία διείσδυσης στις ξένες 

αγορές 

• Έλλειψη οργανωμένης προβολής των αγροτικών 

προϊόντων 

• Αδυναμία συντονισμού για την οργανωμένη 

προώθηση των προϊόντων στις ξένες αγορές που 

ζητούν μεγάλες ποσότητες 

• Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν συμπληρώσει 

την διάρκεια ζωής τους και χρειάζονται 

εκτεταμένες επισκευές 

• Γερασμένος αγροτικός πληθυσμός που δεν 

μπορεί να εργαστεί και δεν ενδιαφέρεται για 

βελτιώσεις 

• Έλλειψη τυποποίησης  
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Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Παγκόσμια αναγνώριση της «μεσογειακής 

διατροφής» ως διατροφικού μοντέλου 

• Προώθηση εξαγωγών προς την μεσαία τάξη των 

χωρών του δυτικού κόσμου και των χωρών BRIC 

• Παγκόσμιο BRAND NAME αποτελεί το 

ελαιόλαδο και οι ελιές  

• Παγκοσμιοποίηση – άνοιγμα των αγορών 

• Προώθηση του «αγροτουριστικού» μοντέλου ως 

καινοτόμου μοντέλου σύνδεσης του τουρισμού με 

την αγροτική παραγωγή 

• Ζήτηση τυποποιημένου ελληνικού ελαιολάδου 

ονομασίας προέλευσης. 

• Ίδρυση Λαϊκής Αγορών μόνο τοπικών αγροτικών 

προϊόντων και βιολογικών. 

• Διοργάνωση εκθέσεων και ανάπτυξη δράσεων 

προώθησης και προβολής με στόχο την 

υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και 

την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο 

• Υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος 

• Εγκατάλειψη της υπαίθρου και συγκέντρωση σε 

κέντρα αστικής και τουριστικής ανάπτυξης 

• Συνεχής συρρίκνωση του αγροτικού τομέα ως 

ποσοστού του Α.Ε.Π. 

• Διόγκωση του κλάδου των υπηρεσιών 

• Έλλειψη κινήτρων για την συγκέντρωση γης και 

συμπίεσης του κόστους παραγωγής 

• Έλλειψη μηχανισμού πληροφόρησης της 

παραγωγής για τα ποιοτικά προβλήματα των 

προϊόντων στην αγορά 

• Έλλειψη μηχανισμού επίλυσης ποιοτικών 

προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν με 

την νομοθεσία και την βιβλιογραφία 

• Απουσία ευέλικτων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων ενίσχυσης των αγροτικών 

επενδύσεων 

• Ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση- 

επιμόρφωση σε θέματα αγροτικής παραγωγής. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής σε οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με τα  ευρωπαϊκά 

πρότυπα 

• Πιστοποίηση πρωτογενούς παραγωγής 

• Πώληση αγροτικών προϊόντων με συμβόλαια 

• Συμπίεση κόστους παραγωγής 

• Συγκέντρωση γης 

• Μηχανισμός πληροφόρησης της παραγωγής για τα προβλήματα των προϊόντων στην  αγορά 

• Μηχανισμός επίλυσης ποιοτικών προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν με  την νομοθεσία και 

την βιβλιογραφία 

• Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη διαμεσολαβητικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

• Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 

• Ποιοτική Βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων 

• Τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων, κατοχύρωση σημάτων ποιότητας, ονομασίας προέλευσης 

κλπ. 
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• Διαχείριση, συντήρηση, τυποποίηση, συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 

• Ίδρυση Λαϊκής Αγορών μόνο τοπικών αγροτικών προϊόντων και βιολογικών 

• Διοργάνωση εκθέσεων και ανάπτυξη δράσεων προώθησης και διαφήμισης με στόχο την υποστήριξη 

της εξαγωγικής δραστηριότητας και την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Μείωση του κόστους με την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών στον τομέα της Μεταποίησης 

• Μεταποίηση και εξαγωγή τοπικών προϊόντων 

• Μείωση του κόστους με την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών στον τομέα της μεταποίηση. 

• Δημιουργία νέου ΒΙΟ.ΠΑ. με στόχο τη 

συγκέντρωση όλων των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων σε μια περιοχή με στόχο την 

ενθάρρυνση της  επιχειρηματικότητας 

 

• Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων οικογενειακού 

χαρακτήρα με λίγα κεφάλαια κίνησης που κάνει 

δύσκολη την ανάπτυξη του μεταποιητικού 

κλάδου 

• Μικρή διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού 

• Αργή βελτίωση και μη εισαγωγή καινοτομιών 

• Έλλειψη τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης 

• Υψηλό μεταφορικό κόστος για τις αγορές της 

Ευρώπης  

• Υψηλή εποχικότητα ζήτησης λόγω του 

χαρακτήρα των αγροτικών προϊόντων, του 

τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, και της 

έντονης αλληλεξάρτησης με την 

παραγωγικότητα των λοιπών κλάδων της 

τοπικής οικονομίας 

• Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων οικογενειακού 

χαρακτήρα, που κάνει δύσκολη την ανάπτυξη του 

μεταποιητικού κλάδου 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Παγκοσμιοποίηση- άνοιγμα αγορών 

• Παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς με παγκόσμιο 

BRAND NAME 

• Παγκόσμια αναγνώριση του διατροφικού 

μοντέλου της «μεσογειακής διατροφής» 

• Προϊόντα που απευθύνονται στην μεσαία τάξη 

των χωρών του δυτικού κόσμου και BRIC 

• Προώθηση προϊόντων με συμμετοχή σε εκθέσεις 

του εξωτερικού και εσωτερικού 

• Μείωση του κόστους παραγωγής με ενσωμάτωση 

νέων τεχνολογιών 

• Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωση 

επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, 

ποιότητας και καινοτομίας 

• Έντονος ανταγωνισμός σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 

• Ασταθές οικονομικό περιβάλλον 

• Ασταθές φορολογικό καθεστώς για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

• Μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

αποτελούν τροχοπέδη στην έναρξη, επέκταση, 

αλλαγή κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• Ασταθής οικονομική συγκυρία για την 

προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών 

δράσεων 

• Συνεχής μείωση επιδοτούμενων προγραμμάτων 

χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν κίνητρα ή πόροι για την ενίσχυση 
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• Συγχώνευση επιχειρήσεων 

• Προώθηση των προϊόντων με τη διενέργεια 

εξαγωγικών εκθέσεων 

μεταποιητικών επιχειρήσεων 

 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Μείωση κόστους παραγωγής 

• Επιμόρφωση επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ποιότητας και καινοτομίας  

• Σταθερό φορολογικό καθεστώς 

• Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων 

• Δημιουργία τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης 

• Συγχώνευση επιχειρήσεων 

• Διοργάνωση διεθνών εμπορικών εκθέσεων και προγραμμάτων προώθησης της μεταποίησης για την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων 

• Ενημέρωση και υποστήριξη επιχειρηματιών από το Τμήμα εμπορίου 

• Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Υψηλό επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών 

• Ισχυρή γεωγραφική θέση 

• Επαρκείς υποστηρικτικές υποδομές – υπηρεσίες 

• Υψηλή τουριστική ζήτηση 

• Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (συνεδριακού, 

τουρισμού υγείας, αγροτουρισμού κ.α.) 

• Ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος 

• Μικρό ποσοστό πιστοποιημένων επιχειρήσεων 

δυσκολία πρόσβασης από τις απομακρυσμένες 

τοπικές κοινότητες στο κέντρο του Δήμου. 

• Συγκέντρωση υποδομών τουρισμού και δυσκολία 

διάχυσης στην ενδοχώρα 

• Εποχική ζήτηση 

• Έλλειψη ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού 

τουριστικής προβολής και ανάπτυξης 

• Έντονη εξάρτηση από αποφάσεις, επιλογές και 

πολιτικές μεγάλων τουριστικών πρακτορείων του 

εξωτερικού 

• Αποσπασματικές και μεμονωμένες πρωτοβουλίες 

τουριστικής ανάπτυξης 

• Κίνδυνος μαζικοποίησης τουριστικού προϊόντος 

χωρίς διαφοροποιήσεις-έλλειψη καινοτομίας 

• Έλλειψη θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των 

χρήσεων γης και προστασίας χρήσεων 

προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους 

• Ανεπάρκεια υποδομών υποδοχής επισκεπτών 

• Υστέρηση στην αξιοποίηση απορρόφησης 

χρηματοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη 

τουριστικών δραστηριοτήτων 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Πιστοποίηση 

• Παγκοσμιοποίηση- άνοιγμα αγορών 

• Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού - Προώθηση 

Μεσογειακής διατροφής 

• Προσέλκυση εγχώριου τουρισμού 

• λειτουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής 

• Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας 

• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τουρισμό 

• Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών φυσικού 

κάλλους 

• Έντονος ανταγωνισμός σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 

• Ασταθές οικονομικό περιβάλλον 

• Ασταθές φορολογικό καθεστώς για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

• Μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

αποτελούν τροχοπέδη στην έναρξη, επέκταση, 

αλλαγή κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• Ασταθής οικονομική συγκυρία για την 

προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών 
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• Δημιουργία θεματικών μουσείων 

• Βελτίωση υποδομών Λιμένα  

δράσεων 

• Έλλειψη υποδομών ανάπτυξης θεματικού 

τουρισμού 

• Εγκατάλειψη της υπαίθρου και συγκέντρωση σε 

κέντρα τουριστικής ανάπτυξης 

• Συρρίκνωση της μεταποίησης και του αγροτικού 

τομέα 

• Αλλοίωση της οικιστικής δομής 

• Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 

• Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

στον τομέα του τουρισμού. 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Πιστοποίηση Τριτογενούς Τομέα 

• Αναβάθμιση - ολοκλήρωση βασικών υποδομών υποδοχής (λιμάνια, μαρίνα) 

• Ενίσχυση δρομολογίων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εσωτερικού και εξωτερικού 

• Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας και λοιπόν παραδοσιακών τουριστικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής 

• Διοργάνωση εκθέσεων τουρισμού για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του Δήμου 

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

• Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού 

• Άμεση απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Χαμηλότερος δείκτης ανεργίας του Νομού σε 

σχέση με το σύνολο της Χώρας 

• Ικανοποιητικό Επίπεδο Κατάρτισης Εργαζομένων 

• Εξειδίκευση σε Παραγωγή και Ανάπτυξη Τοπικών 

Προϊόντων 

• Σημαντική κινητικότητα εξειδικευμένου 

προσωπικού το οποίο συνεισφέρει στην ανταλλαγή 

επιστημονικού προσωπικού στην παραγωγή, στην 

προσφορά γνώσεων και στην ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών. 

• Βαθμιαία Αύξηση του Ποσοστού Ανεργίας στο 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας 

• Άνιση κατανομή του εισοδήματος και της 

απασχόλησης μεταξύ των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων του Δήμου  με έντονη 

συγκέντρωση των θέσεων εργασίας και της 

παραγωγικής υποδομής στις πόλεις 

• Μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στο 

εργατικό δυναμικό και δυσκολία εισόδου των 

ανέργων γυναικών στην αγορά εργασίας 

• Ύπαρξη κυκλικής ανεργίας (ή αλλιώς η ανεργίας 

ανεπαρκούς ζήτησης), η οποία οφείλεται στην 
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μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών λόγω 

της οικονομικής κρίσης. 

• Χαμηλό Μορφωτικό Επίπεδο, μεγάλο ποσοστό 

αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 

επιστημονικής κατάρτισης 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού με 

προώθηση δράσεων που στοχεύουν στη δια βίου 

μάθηση και την πολύ-ειδίκευση 

• Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης με 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

• Προώθηση των τοπικών παραδοσιακών 

επαγγελμάτων και ενίσχυση της τοπικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• Προώθηση της εθελοντικής εργασίας και της 

κοινωνικής προσφοράς. 

• Λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου Προώθησης της 

Απασχόλησης στο Δήμο  

• Απαξίωση δεξιοτήτων των απασχολουμένων και 

γενικότερα της δυνατότητας για έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• Ένταση φαινομένου κοινωνικού αποκλεισμού 

ομάδων με μειωμένες δυνατότητες εύρεσης 

εργασίας, όπως τα ΑΜΕΑ 

• Η απαισιοδοξία για τη βιωσιμότητα της τοπικής 

αγοράς - οικονομίας, λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής ύφεσης διευρύνει το πρόβλημα της 

ανεργίας και μειώνει την πιθανότητα εύρεσης 

εργασίας. 

• Εποχιακή εργασία κυκλικότητα 

 

Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Βελτίωση Δεξιοτήτων του Ανθρωπίνου Δυναμικού μέσα από μέριμνα του Δήμου για οργάνωση 

δράσεων «Δια-βίου Μάθησης» 

• Αξιοποίηση Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην «Κοινωνία της γνώσης» 

• Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από αναπτυξιακά έργα στην περιοχή 

• Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με δημιουργία δημοτικών συλλόγων εκπαίδευσης και 

προώθησης "παραδοσιακών” επαγγελμάτων 

• Προώθηση πολιτικών ένταξης μειονοτικών ομάδων στην αγορά εργασίας μέσα από προγράμματα 

κατάρτισης -κοινωνικής ένταξης με συνεργασία του Δήμου τοπικών φορέων και κέντρων 

εκπαίδευσης 

• Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης μέσα από συνεργασίες του Δήμου με 

ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της τυποποίησης, βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων και σύναψη εμπορικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• Οργάνωση «κέντρου οικονομικής ενημέρωσης» από το Δήμο, ως παρατηρητήριο της τοπικής αγοράς με 

παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για θέματα χρηματοδοτικών προτάσεων - επιχορηγήσεων νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, ανάλυσης των τάσεων της αγοράς, διενέργεια επαφών με 

συλλογικούς φορείς για βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της απασχόλησης 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ. Προσαρμογή  

• Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στο νέο θεσμικό πλαίσιο 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας 

των παρεχόμενων 

• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον με συνέπεια οποιοσδήποτε 

προγραμματισμός να χαρακτηρίζεται «έωλος»  

• Συνεχείς μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο 

Μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο δίχως 

αυτή να έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη 

μεταφορά πόρων και προσωπικού. 

• Προβλήματα στη μηχανοργάνωση κάποιων 

υπηρεσιών (ενημέρωση, λειτουργία νέων 

προγραμμάτων, ενοποίηση αρχείων κ.λ.π.) 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση / ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη 

λειτουργία των υπηρεσιών 

• Οργάνωση υπηρεσιών - εισαγωγή 

προπυποποιημένων διαδικασιών 

• Εσωτερική γραφειοκρατία, έλλειψη συντονισμού 

και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών, δυσχέρεια επίλυσης διατμηματικών 

ζητημάτων/προβλημάτων 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Άμεση εφαρμογή νέου ΟΕΥ (Στελέχωση 

υπηρεσιών: Κρίσεις προϊσταμένων, 

επαναξιολόγηση αναγκών και τοποθέτηση 

προσωπικού) 

• Αξιοποίηση έμπειρων καταρτισμένων και 

πρόθυμων στελεχών 

• Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό 

•  Συνταξιοδότηση έμπειρου προσωπικού  

• Απουσία οργανωμένων υπηρεσιακών δομών 

κατάρτισης-επιμόρφωσης 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Επιμόρφωση, κατάρτιση, ενεργοποίηση 

ανθρώπινου δυναμικού 

• Αναστολή/ Περιορισμός προσλήψεων  

• Μείωση επιχορηγήσεων/ χρηματοδοτήσεων/ 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  

• Θεσμικό πλαίσιο 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Αξιοποίηση/ ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη 

λειτουργία των υπηρεσιών 

• Βελτίωση Μηχανοργάνωσης υπηρεσιών 

 

• Περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών από τις 

περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου 

•  Προβλήματα στη μηχανοργάνωση ορισμένων 

υπηρεσιών (ενημέρωση, λειτουργία νέων 

προγραμμάτων, ενοποίηση αρχείων, κ.λ.π) 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Χρηματοδοτούμενα προγράμματα • Περιορισμένοι πόροι 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας και ιδιόκτητων 

δημοτικών κτιρίων με στόχο τη μείωση των 

μισθωμάτων 

• Χρήση νέων τεχνικών μέσων για την 

βελτιστοποίηση των εργασιών (π.χ. αγορά 

μηχανικών σαρώθρων) 

• Χωρικός κατακερματισμός δημοτικών υπηρεσιών  

•  Διάθεση πόρων σε μισθωμένα κτίρια για τη 

στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και περιουσίας 

• Αντικατάσταση-εμπλουτισμός μηχανο- τεχνικού 

εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

(εθνικών, ευρωπαϊκών) 

 

• Μείωση επιχορηγήσεων/ χρηματοδοτήσεων/ 

εσόδων για την ανέγερση νέων κτιρίων ή την 

αγορά νέου παγίου εξοπλισμού 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Χρηματοδοτούμενα προγράμματα  

• Είσπραξη παλαιών οφειλών  

• Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 

• Μείωση επιχορηγήσεων / χρηματοδοτήσεων / 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  

• Αδυναμία καταβολής τελών από πολίτες λόγω 

της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας 

Ευκαιρίες Περιορισμοί 
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• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων  

• Είσπραξη παλαιών οφειλών  

• Βεβαίωση καταλόγων 

• Δυσμενής οικονομική συγκυρία 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Δυνατότητες Προβλήματα 

• Εξειδίκευση προσωπικού σε θέματα Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από το 

ΕΣΠΑ  

• Σχετική ευελιξία ως Ν.Π.Ι.Δ.  

• Αποτελεσματική οργάνωση– άμεση ανταπόκριση 

στα αιτήματα των καταναλωτών  

• Ποιότητα νερού 

 

• Παλαιότητα δικτύων Ύδρευσης και H/M 

εξοπλισμού 

• Υψηλά κόστη συντήρησης του υδρευτικού και 

αποχετευτικού συστήματος  

• Ανεπαρκής τιμολόγηση του νερού (η 

τιμολόγηση δεν βασίζεται στην ανάκτηση του 

κόστους) 

• Πολύπλοκο  Νομικό & Θεσμικό πλαίσιο 

• Αδυναμία προσλήψεων προσωπικού  παρά μόνο 

με σχέση ορισμένου χρόνου - καθυστέρηση των 

διαδικασιών μέσω ΑΣΕΠ.  

Ευκαιρίες Περιορισμοί 

• Διεκδίκηση χρηματοοικονομικών πόρων και 

ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ  

• Δυνατότητα για Συμπράξεις Ιδιωτικού & 

Δημόσιου Τομέα 

• Δυνατότητα για συνεργασίες με άλλες 

επιχειρήσεις ύδρευσης 

• Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

(τηλεμετρία κλπ ) 

• Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξοικονόμησης 

του νερού και παροχή νέων κινήτρων στους 

καταναλωτές 

 

 

 

 

• Κλιματικές αλλαγές που επιβαρύνουν το 

περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα 

• Νομοθετικό πλαίσιο – εμπλοκή πολλών 

παραγόντων στη διαχείριση του νερού  

• Συνεχόμενες αυξητικές τάσεις στις τιμές των 

υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης 

• Συρρίκνωση της εισοδηματικής ικανότητας και 

της αγοραστικής δύναμης των δημοτών – 

καταναλωτών με αντίκτυπο στα εισπρακτικά 

αποτελέσματα των λογαριασμών 

• Νοοτροπία καταναλωτή που θεωρεί ότι το νερό 

είναι φυσικό αγαθό και πρέπει να χρεώνεται με 

τη χαμηλότερη δυνατή τιμή 

• Σπατάλη νερού  

• Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις νομικού πλαισίου 

που δημιουργεί έλλειψη σταθερότητας 

• Απειλή απορρόφησης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ο νέος Δήμος έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, οργανωτικών και διοικητικών, τα οποία είτε 

προϋπήρχαν είτε έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», τα οποία όμως θα 

πρέπει να ιεραρχήσει και να επιλύσει αξιοποιώντας τις δυνατότητές του σε δυναμικό και υποδομή καθώς 

και τις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Άμεση είναι η ανάγκη εφαρμογής του νέου ΟΕΥ, ο 

ανασχεδιασμός των υφιστάμενων υπηρεσιών, η επαναξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιακών του 

μονάδων και η ανακατάταξη του προσωπικού σε υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις. Λόγω του 

συνεχώς μεταβαλλόμενου θεσμικού πλαισίου, ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλο το εργατικό 

δυναμικό του, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του αφού πλέον 

θεωρείται σχεδόν αδύνατος ο προγραμματισμός νέων προσλήψεων. 

Δεδομένου ότι υπάρχει εμφανής μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων και πόρων, ο Δήμος οφείλει να 

αναζητήσει μεθόδους αυτοχρηματοδότησης των δαπανών του και να φροντίσει για την αύξηση των 

εσόδων του με την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, την αλλαγή του μοντέλου εισπρακτικής 

πολιτικής καθώς και την είσπραξη των παλαιών οφειλών του Δήμου. Σημαντική χαρακτηρίζεται επίσης η 

προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών που ταλανίζουν το σύνολο του 

οργανισμού όπως και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη με την πλήρη 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενεργοποίηση/λειτουργία νέων υπηρεσιών (π.χ. Αυτοτελές 

Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη ή Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης). 

Κομβικής σημασίας ζήτημα για την βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία και συνεργασία των υπηρεσιών 

αποτελεί η ολοκλήρωση της μεταστέγασης τους σε ενιαίους χώρους και η πλήρης ενοποίηση της 

λειτουργίας αυτών 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Άμεση εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ. (Στελέχωση υπηρεσιών: Κρίσεις προϊσταμένων, επαναξιολόγηση 

αναγκών και τοποθέτηση προσωπικού) 

• Άμεση οργάνωση Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ( Ο.Ε.Υ., στελέχωση , μηχανογράφηση κ.λ.π ) 

• Επιμόρφωση, κατάρτιση, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού 

• Αξιοποίηση/ ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υπηρεσιών/ e-govemment/ Βελτίωση 

μηχανοργάνωσης υπηρεσιών 

• Οργάνωση υπηρεσιών, εισαγωγή διαδικασιών, μείωση εσωτερικής γραφειοκρατίας, βελτίωση 

συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

•  Ανταπόκριση στις νέες μεταφερόμενες αρμοδιότητες  

• Μείωση/εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών 

•  Είσπραξη παλαιών οφειλών  

• Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και περιουσίας 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί  βασικό εργαλείο σχεδιασμού και 

υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής. Στις προτεραιότητες που θέτει το 

πρόγραμμα αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και 

οι προτεραιότητες που αυτή θέτει για τη χρονική περίοδο 2013-2014. 

Κύριος στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ο προσδιορισμός αφενός 

των κύριων αξόνων οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για την διαμόρφωση της 

αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου την περίοδο 2013 – 2014 και αφετέρου, 

αποτελεί ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των 

δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. 

 

4.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα 

 Προώθηση της τοπικής παραγωγής και υπηρεσιών με ταυτόχρονη μέριμνα για 

την αειφορία των φυσικών πόρων- επιδίωξη βιώσιμης ανάπτυξης 

 Επιδίωξη για κοινωνική ισορροπία και κοινωνική συνοχή - Ανάπτυξη δικτύων 

αλληλεγγύης 

 Αξιοποίηση - ενίσχυση - υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού –ενίσχυση 

απασχολισιμότητας – επιχειρηματικότητας - βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 Ανάγκη για ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη με στόχο την σταδιακή 

αποκατάσταση την σχέση αστικών κέντρων και υπαίθρου 

 Ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 

υποδομών υγείας - παιδείας στις διάφορες περιοχές του Δήμου 

 Ανάδειξη πολιτισμού ως ενός σημαντικού προς αξιοποίηση κεφαλαίου 

Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων (υποδομών -

δικτύων κ.α.) 

 Προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού 

 Δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό – διαδημοτικό - 

περιφερειακό - εθνικό και διακρατικό επίπεδο) 
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Σε συνθήκες κρίσης που κλονίζουν την κοινωνική συνοχή, το επιχειρησιακό σχέδιο 

δεν πρέπει μόνον να ικανοποιεί με λογιστική λογική την εκπλήρωση των ετήσιων 

προϋπολογισμών, αλλά και να συμβάλει παράλληλα με την ανάδειξη των 

παραγωγικών δυνατοτήτων του Δήμου, στο ζωντάνεμα της κοινωνικής αλληλεγγύης 

και της αλληλοϋποστήριξης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και περιοχών του 

κάθε Δήμου. 

Κατά τα στάδια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της αξιολόγησής 

της που προηγήθηκαν, ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων 

τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την 

επόμενη περίοδο προγραμματισμού. 

Σκοπός της φάσης αυτής είναι:  

α) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού 

γενικών στόχων και πολιτικών δράσης για την επίτευξή τους,  

β) η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και 

γ) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης του 

Δήμου. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου Δήμου για την περίοδο 2013-2014, για να 

είναι ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, θα πρέπει να στηρίζεται σε 

πέντε βασικές παραμέτρους που είναι οι εξής: 

1. Οι διαπιστώσεις και εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Δήμου για τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που χαρακτηρίζουν το 

Δήμο, ως χωρική ενότητα και ως Διοικητικό Οργανισμό. 

2. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που παρέχει το εξωτερικό περιβάλλον του 

Δήμου, αφενός στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου και αφετέρου οι 

επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή στο νέο οικονομικό περιβάλλον 

που έχει διαμορφωθεί. 

3. Η καινοτομία ως βασική συνιστώσα, τόσο ως προς το περιεχόμενο του 

προγράμματος (στόχοι και δράσεις) όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησής του. 

4. Ο ρεαλισμός ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού όσον αφορά τον 

τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό. 

5. Το προεκλογικό πρόγραμμα, οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της Δημοτικής 

Αρχής. 
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4.2. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ασκεί αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η Δημοτική Αρχή διευθύνει και ρυθμίζει 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, συνεπικουρούμενη από τα Νομικά Πρόσωπα που έχει συστήσει ή 

και συμμετέχει. 

Το όραμα της Δημοτικής Αρχής θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο – το δημότη, τη 

βελτίωση του επιπέδου ζωής του – την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. Με 

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του και τη 

διαρκή συνεργασία με τον πολίτη, όλους τους φορείς και τους Δήμους της Ευρώπης 

των Περιφερειών, στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει 

αίσθημα ασφάλειας, και κοινωνικής συνοχής. Με σεβασμό στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής θα αναπτύξει 

δράσεις που θα αναδείξουν το Δήμο σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. Θα 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων επενδύσεων και επισκεπτών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα δραστηριοποιηθεί τόσο στο Δημόσιο Τομέα 

(Υποδομές) όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα (Ιδιωτικές Επενδύσεις). Οι αναπτυξιακοί 

πυλώνες του Δήμου μας είναι τρεις και ιεραρχούνται ως εξής: α) στήριξη της 

γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής β) ενίσχυση των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων και της προώθησης του μοντέλου επιχειρηματία αγρότη γ) προώθηση 

της τουριστικής ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών. Με έμφαση στη δημιουργία 

νέων υποδομών αλλά και την συντήρηση – βελτίωση των υπαρχουσών, μέσω 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.α.), με σεβασμό προς το περιβάλλον, έχει 

ως μοναδικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής του δημότη, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου. 

Οι κατευθυντήριες αρχές της Δημοτικής Αρχής οι οποίες την καθοδηγούν διαρκώς 

για την εκπλήρωση της αποστολής της και την επίτευξη του Οράματος αναφέρονται 

παρακάτω: 
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κυκλοφορίας 

ν παρεμβάσεων 

 

 

 

 

 

ιτήματα των πολιτών 

 

 

πρωτεύουσας του Καλλικρατικού Δήμου καθώς και της ενδοχώρας σε σχέση με την 

παράκτια ζώνη 

 

4.3. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

Ειδικότερα, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του: 

Την αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. " Ευρώπη 2020" και την ενσωμάτωση της 

στρατηγικής αυτής στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) 

Την στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 

Πελοπόννησος και Ιόνια Νησιά (ΔΕΠΙΝ) 

Την στρατηγική του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

Την στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 

Την στρατηγική και τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου 

Τις προτεραιότητες του Μεσομακροπρόθεσμου Προγράμματος δημοσιονομικής 

προσαρμογής της χώρας 

"Ευρώπη 2020" 

Η "Ευρώπη 2020" αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη 

δεκαετία με στόχο τη δημιουργία μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
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οικονομίας». Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν 

την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 

παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, η ΕΕ έθεσε επιμέρους 

φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την 

κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε 

κράτος μέλος έχει υιοθετήσει μέσω Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων τους δικούς 

του εθνικούς στόχους, σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και θα πρέπει να 

αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες να τους στηρίζουν. 

ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 υλοποιείται μέσα 

από οκτώ (8) Τομεακά Ε.Π., πέντε (5) Περιφερειακά Ε.Π. και δεκατέσσερα (14) 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο αυτή το σύνολο των 

υποδομών προσπελασιμότητας υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για 

τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι 

σχετικές δράσεις υλοποιούνται μόνο από τα Περιφερειακά και υπόλοιπα Τομεακά 

Ε.Π. 

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, 

όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα 

Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2007, είναι τα εξής: 

Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης 

Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής 

Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

Το ΕΣΠΑ έχει 5 θεματικές και 3 χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν τη 

στρατηγική στόχευση της χώρας. 

Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της χωρικής ενότητας Δυτικής Ελλάδας 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) για την περίοδο 2007-2013 είναι: 
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«Η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθμού 

οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 

παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού με γνώμονα την 

αειφόρο ανάπτυξη.» 

Οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της 

περιοχής προγραμματισμού και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος 

είναι οι ακόλουθες:  

Ελκυστικότητα της περιοχής προγραμματισμού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης. 

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας στην περιοχή προγραμματισμού 

Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής» 

Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο 2007-2013 

στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής 

αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα 

της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 

Το αναπτυξιακό όραμα εξυπηρετείται από τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους: 

1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας 

και του αγροδιατροφικού τομέα 

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομία 

4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΠ Αλιείας εξειδικεύεται στους παρακάτω Στρατηγικούς 

Στόχους: 

1. Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και των 

αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτική 

πολιτικής. 
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2. Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η 

διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου (οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα). 

3. Η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας 

αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών 

δομών. 

4. Η βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του 

τομέα της αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής. 

5. Η αειφόρος ανάπτυξη των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών. 

6. Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται με 

τον αλιευτικό τομέα. 

7. Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, με 

παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών. 

Πράσινο Ταμείο 

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι : 

η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την 

διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη 

προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη 

και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της 

διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων. 

Η αξιοποίηση των πόρων γίνεται μέσω Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση 

δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που 

υλοποιούν τρίτοι (φορείς υλοποίησης) και μπορεί να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, 

δανείων, κεφαλαιακής συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής 

ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να 

ενισχύονται και από άλλες δημόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που 

δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους φορείς. 

4.4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και 

οργανωτικής ανάπτυξης. Δηλαδή αφορά όχι μόνο σε έργα και δράσεις στην περιοχή 
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παρέμβασης του Δήμου αλλά και σε μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης 

οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη 

βελτίωση της ζωής των πολιτών. Ουσιαστικά, μέσα από την κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία και εγκατάσταση «ενός 

μηχανισμού προγραμματισμού» και παρακολούθησης της εφαρμογής των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των λειτουργιών του Δήμου που επιβάλλει η νέα 

αυτοδιοικητική δομή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 

Με βάση το ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ που παρατέθηκε παραπάνω, οι 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ που θα ακολουθηθούν από τον 

Δήμο για την επίτευξη αυτού εξειδικεύονται στους εξής κάτωθι: 

Ο 1ος ΑΞΟΝΑΣ αφορά σε μία σειρά από ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στις υποδομές, 

οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση στο δομημένο οικιστικό ανθρωπογενές 

και φυσικό περιβάλλον, τις συγκοινωνίες, την καθαριότητα, την αποχέτευση, 

ύδρευση, τον φωτισμό και την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Επίσης, 

προώθηση ζητημάτων σχετικά με αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες, τουριστικά 

αγκυροβόλια, προστασία των ακτών, εγγειοβελτιωτικά έργα κτλ. 

Ο 2ος ΑΞΟΝΑΣ περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση 

της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής - αλιείας και την προβολή, ανάδειξη και 

προώθηση των προϊόντων του Δήμου με παράλληλη προσπάθεια πιστοποίησης της 

ποιότητάς των. 

Ο 3ος ΑΞΟΝΑΣ περιλαμβάνει όλα τα μέτρα δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη 

του Δήμου τόσο στον δευτερογενή τομέα με έμφαση στην μεταποίηση – τυποποίηση 

αγροτικών προϊόντων όσο και στον τριτογενή τομέα με έμφαση στον τουρισμό 

αξιοποιώντας καινοτόμες δράσεις και αναπτύσσοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα του 

Δήμου. Επιπλέον περιέχει μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης. 

Ο 4ος ΑΞΟΝΑΣ περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους μέτρα και δράσεις που αφορούν 

στην βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού καθώς και στους 

τομείς της παιδείας και της νεολαίας. 

Ο 5ος ΑΞΟΝΑΣ περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του 

οργανισμού και οργάνωση του Δήμου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες 

Τέλος, ο 6ος ΑΞΟΝΑΣ περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν τη 

θέση του Δήμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και για τις οποίες ο 
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Δήμος έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίησή τους, αλλά η υλοποίησή 

τους ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς (τοπικούς ή περιφερειακούς ή εθνικούς ή 

μέσω ΣΔΙΤ). 

 

4.5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προώθηση αναπλάσεων και πολεοδομήσεων 

Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως 

Εφαρμογή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Ολοκλήρωση προγράμματος Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) 

Οριοθέτηση οικισμών 

Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων 

Αύξηση Πρασίνου 

Εξασφάλιση κοινωφελών χώρων και εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους 

χώρους για όλους τους πολίτες 

1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συστημάτων για την εφαρμογή 

κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων 

Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας 

Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Στάθμευσης 

1.3. ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ορθολογική διαχείριση των Υδάτινων πόρων 

Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου 

Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ύδρευσης και δημιουργία νέων υποδομών 

Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης και δημιουργία νέων υποδομών 

Διεκδίκηση πόρων για συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και επέκτασή του 

1.4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους 

Μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και βελτίωση διοικητικών δομών 

καθαριότητας 

Ορθολογική διαχείριση του συστήματος Ανακύκλωσης και δράσεις ενημέρωσης των 

δημοτών με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών 
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Μείωση της Ρύπανσης του Φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων 

Συνεργασία με την Περιφέρεια για την προώθηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

1.5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Βελτίωση της ικανότητας συντήρησης δημοτικών υποδομών 

Μείωση του κόστους Συντήρησης 

2.1. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Συντήρηση – βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου 

Συντήρηση – βελτίωση αρδευτικού – αποστραγγιστικού δικτύου 

Συντήρηση – βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων 

Υποστήριξη επενδύσεων στον μεταποιητικό τομέα (πληροφόρηση – αδειοδοτήσεις) 

3.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Υποστήριξη Καινοτομίας 

Υποστήριξη οικονομικών μονάδων 

Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και ένταξη υποψηφίων επενδυτών 

σε επιδοτούμενα προγράμματα 

3.3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Τουριστική Προβολή 

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων κ.α. 

πόρων 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού & δημιουργία θεματικών πάρκων 

4.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Αναβάθμιση και κατασκευή νέων περιφερειακών υποδομών υγείας 

Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και προγραμμάτων υγείας 

Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νεολαίας 

Προστασία ατόμων με ειδικές δεξιότητες 

4.2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Συμβουλευτική υποστήριξη και Ενημέρωση 

Προώθηση γυναικείων θεμάτων και θεμάτων ισότητας των φύλων 

4.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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Διεκδίκηση συντήρησης – αναβάθμισης και ανάδειξης όλων των πολιτιστικών μας 

μνημείων 

Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 

Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και Ευαισθησίας 

Οργάνωση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού – 

μορφωτικού περιεχομένου 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ξενάγησης επισκεπτών των μνημείων 

4.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Βελτίωση, συντήρηση και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Διάδοση Μαζικού Αθλητισμού 

Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 

4.5. ΠΑΙΔΕΙΑ/ΝΕΟΛΑΙΑ 

Συντήρηση - βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και λοιπών υποδομών 

Ενεργοποίηση Συμμετοχής της Νεολαίας στα κοινά - Προγράμματα απασχόλησης 

Νέων 

Επαγγελματική Κατάρτιση και δια βίου μάθηση 

5.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και μείωση λειτουργικού και 

διοικητικού κόστους. 

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. 

Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας. 

Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προγραμματισμού, 

δημοπρασιών, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης 

Βελτίωση της στελέχωσης σε επιμέρους τομείς 

5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ 

Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών – 

Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 

5.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών, εργαζομένων και 

παρακολούθησης εσωτερικών διαδικασιών. 
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Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών του. 

5.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. 

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Δήμου. 

5.5. ΕΥΤΑΞΙΑ ΔΗΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και του αισθήματος ασφάλειας των 

πολιτών 

Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Σχεδιασμός πρόληψης κινδύνων (πυροπροστασία, αντιπλημμυρική προστασία) 

6.1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΑ 

Διεύρυνση της Εξωστρέφειας του Δήμου 

Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς σε ζητήματα καινοτομίας και 

αγροτικής έρευνας 

Ανάπτυξη συνεργασίας με όμορους Δήμους και Δήμους της Ευρώπης των 

Περιφερειών 

6.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Βελτίωση της συνεργασίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των 

Αιρετών για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του Δημότη 


