
Άρθρο 3ο
Αντικείμενο του προγράμματος 

Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω) 

∑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον R
Αστικό περιβάλλον R
Κοινωνικός τομέας R
Δημόσια υγεία-Πρόληψη R
Εκπαίδευση R
Πολιτισμός R
Αθλητισμός R
Τουρισμός R
Προώθηση/Στήριξη της Απασχόλησης R

∑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / 
λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του):

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ο Δήμος Χανίων είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το 
Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων 
δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραμιών, Σούδας, Νέας 
Κυδωνίας και Θερίσου. Όργανα διοίκησης του νέου Δήμου είναι ο Δήμαρχος, το 
Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
η Εκτελεστική Επιτροπή.
Ο Δήμος Χανίων, με τη νέα διοικητική δομή, αποτελείται από εννέα (9) Δημοτικές 
Κοινότητες και δεκαεπτά (17) Τοπικές Κοινότητες, όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα:

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1 ΑΡΩΝΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

2 ΓΑΛΑΤΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 

3 ΔΑΡΑΤΣΟΥ ΑΠΤΕΡΩΝ 

4 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

5 ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 

6 ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΡΑΚΟΝΑΣ 

7 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ  ΘΕΡΙΣΟΥ  

8 ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΜΠΩΝ  

9 ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ  

10 ΜΑΛΑΞΑΣ  

11 ΜΟΥΖΟΥΡΑ 

12 ΠΑΠΑΔΙΑΝΩΝ 

13 ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ  

14 ΣΤΑΛΟΥ

15 ΣΤΕΡΝΩΝ 

16 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 

17 ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ

Ο Δήμος έχει συνολική έκταση 356,12 τ.χλμ και αριθμεί 108.310 κατοίκους 
(απογραφή 2011). Έδρα του νέου δήμου είναι τα Χανιά.
Το γεωγραφικό ανάγλυφο του Δήμου συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά: αστικό, 



ημιαστικό, αγροτικό, ορεινό, παραθαλάσσιο, κλπ. 
Στα γεωγραφικά όρια του νέου Δήμου εντοπίζεται η ύπαρξη σημαντικών υποδομών 
υπερτοπικού αναπτυξιακού χαρακτήρα (αεροδρόμιο Χανίων, λιμένας Σούδας), καθώς 
και μεγάλου αριθμού πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών-υγειονομικών, 
αθλητικών και τουριστικών υποδομών. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Χανίων διαθέτει μια 
πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά και ένα σπουδαίο φυσικό 
περιβάλλον, τόσο στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα του δήμου.
Βασικές προτεραιότητες για τη νέα Δημοτική Αρχή αποτελούν:
1. Η προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του νέου Δήμου 

Χανίων, η ενίσχυση του τομέα της καθαριότητας, η αναβάθμιση του αστικού και 
περιαστικού πρασίνου, η βελτίωση – εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
υποδομών αλλά και η δημιουργία νέων σύγχρονων και προσβάσιμων υποδομών 
που θα διευκολύνουν τη καθημερινότητα των δημοτών και θα συμβάλλουν στην  
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

2. η ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών-υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η προστασία των κοινωνικά ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Χανίων.

3. η βελτίωση των υποδομών και η ενίσχυση-αποκέντρωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού ώστε οι 
παραπάνω τομείς να αποτελέσουν αναπόσπαστα στοιχεία της καθημερινής 
δραστηριότητας των δημοτών και βασικοί πυλώνες για τη κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.

4. Η στήριξη του Τουρισμού μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
επίπεδο τουριστικής ενημέρωσης/πληροφόρησης και προβολής του Δήμου.

5. Η ενίσχυση της απασχόλησης στο Δήμο Χανίων.
Οι αδυναμίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η δυσμενής 
οικονομική συγκυρία, η υποχρηματοδότηση και η αναστολή των προσλήψεων 
επέφεραν δυσκολίες στους Δήμους, ειδικά στην υλοποίηση εργασιών που 
θεωρούνται για τους πολίτες αυτονόητες και δεδομένες.
Για να γίνει αποτελεσματικότερο το έργο των υπηρεσιών του Δήμου, χρειάζεται να 
πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες συντήρησης σε βάθος, εξαρχής επέμβασης, 
πιλοτικής επέκτασης λειτουργίας κλπ, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του Δήμου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, μέσω του προγράμματος «Δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα», έχουν σχεδιαστεί οι παρακάτω ενέργειες και δράσεις: 

2. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο Δήμος Χανίων διαθέτει ένα φυσικό περιβάλλον, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα, 
με περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με 60 περίπου χλμ. ακτογραμμής, με 
σημαντικό ορεινό όγκο και σπήλαια που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Παράλληλα, η πλούσια γεωμορφολογία και το εύκρατο κλίμα ευνοούν την 
ανάπτυξη αυτοφυών ενδημικών φυτών και οι εκτάσεις της άγριας φύσης 
φιλοξενούν ενδημικά ζώα της Κρήτης. Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υψηλή προτεραιότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τις 
εξής ενέργειες: 

Ενέργεια 1.1: Καθαρισμός ακτών/παραλιών 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / α) οργανωμένες ακτές με 
σήμανση Γαλάζιας Σημαίας (19 παραλίες), β) άλλες παραλίες (Τερσανάς, Λουτράκι, 
Άπτερα, Καλάμι).  
- Περιγραφή έργου: Ο Δήμος Χανίων διαθέτει ακτογραμμή 60 χλμ, από τα οποία 
τα 5,8 χλμ αποτελούν επίσημες (με σήμανση Γαλάζιας Σημαίας) κολύμβησης. Το 
έργο του καθαρισμού τους εκτελείται από το προσωπικό του Δήμου ενώ συχνά 
υπάρχουν συνεργασίες με Μ.Κ.Ο. και εθελοντές. Ένα έργο που θα έδινε άλλη 
διάσταση στον καθαρισμό των ακτών είναι ο καθαρισμός όχι μόνο από τα εμφανή 
απορρίμματα αλλά και από αυτά που έχουν καταχωθεί στην άμμο ή έχουν 



παρασυρθεί από τον αέρα στην ευρύτερη περιοχή των ακτών. Ο καθαρισμός αυτός, 
θα βοηθήσει και στην οξυγόνωση της άμμου και μπορεί να γίνει μόνο με τα χέρια 
αφού ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαραίτητο μηχανοτεχνικό εξοπλισμό. Σε δεύτερο 
χρόνο θα γίνει καταγραφή των ελλείψεων των υποδομών και του αστικού 
εξοπλισμού και της σύστασης των απορριμμάτων και θα ακολουθήσει ενημέρωση 
του κοινού για την αποικοδομησιμότητα των απορριμμάτων και τους κινδύνους που 
μπορούν να έχουν στην θαλάσσια πανίδα. Οδηγίες και πίνακες συμπλήρωσης θα 
δοθούν από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Χανίων.  
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 9

Οδηγοί φορτηγών 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 12

Ενέργεια 1.2: Συντήρηση και καθαρισμός έργων πρασίνου 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Πάρκα, άλση, περιαστικά 
δάση, χώροι δενδροφυτεύσεων. 
- Περιγραφή έργου: Στα όρια του Δήμου Χανίων θα πραγματοποιηθεί συνολική και 
συστηματική συντήρηση των χώρων πρασίνου, αποκατάσταση ζημιών που έχουν 
προκύψει από βανδαλισμούς και καθαρισμός πάρκων, αλσών, δασών, χώρων 
δενδροφυτεύσεων, κλπ. Οι ενέργειες θα συμπληρωθούν με νέες φυτεύσεις σε 
επιλεγμένους χώρους π.χ. πεζοδρόμια, αδόμητους δημοτικούς χώρους κλπ, καθώς 
και δράσεις ευαισθητοποίησης και γνωριμίας με τη μέθοδο της κομποστοποίησης ως 
μέσου διάθεσης και χρήσης των υπολειμμάτων εργασιών πρασίνου. Οι δράσεις θα 
γίνουν υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Πρασίνου & Περιβάλλοντος, η οποία θα 
μεριμνήσει για την προμήθεια του φυτικού υλικού. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Γεωπόνοι 1
Υδραυλικοί 1

Εργάτες γενικών καθηκόντων 12
Κτίστες 1

Οδηγοί φορτηγών 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 18

Ενέργεια 1.3: Έργα καθαρισμού & αποκατάστασης οικοσυστημάτων και 
προστασίας της βιοποικιλότητας 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Λίμνη Αγυιάς (περιοχή 
NATURA), φαράγγι Θερίσου, φαράγγι Δικτάμου, νησίδα Σούδας, καταφύγια άγριας 
ζωής (Σταυρός Ακρωτηρίου, Γουβερνέτο).  
- Περιγραφή έργου: Ο Δήμος Χανίων διαθέτει αρκετές περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ως περιοχές οικοσυστημάτων (π.χ. ποταμοκοιλάδες, λίμνες, εκβολές 
ποταμών, ορεινοί όγκοι και παράκτιες ζώνες). Στο πλαίσιο της συνετής κατανομής 
των περιορισμένων οικονομικών πόρων, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες εξυγίανσης 
των επιφανειακών υδροφορέων, αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων,
οριοθέτησης της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς και ενέργειες καθαρισμού, 
αποκατάστασης και άρσης της υποβάθμισης του φυσικού τοπίου, το οποίο αποτελεί 
μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως επίσης και του ευρωπαϊκού
μονοπατιού Ε4 μήκους περίπου 35 χλμ. που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 
των Δημ. Ενοτήτων Θερίσου και Κεραμιών. Οι ενέργειες αυτές θα υλοποιηθούν σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Δασών και στους χώρους ευθύνης του Δήμου Χανίων.  
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 9
Χειριστές μηχανημάτων έργων 2



Οδηγοί φορτηγών 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 13

Ενέργεια 1.4: Πολιτική προστασία: συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας, 
καθαρισμός από βλάστηση χώρων επικίνδυνων για πυρκαγιές 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Άλση, δάση, αγροτικές και κτηνοτροφικές 
οδοί, περιοχές φυσικού κάλλους, περιοχές NATURA.
- Περιγραφή έργου: Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του δασολογίου και η 
αδυναμία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 
δασικές πυρκαγιές, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, είναι 
οι γνωστοί παράγοντες που «υποθάλπουν» το ετήσιο φαινόμενο των δασικών 
πυρκαγιών. Για την αποφυγή της επανάληψης του φαινομένου, ο Δήμος Χανίων 
σχεδιάζει καταρχήν συντήρηση του οδοστρώματος για την απρόσκοπτη διέλευση 
πυροσβεστικού οχήματος. Στη συνέχεια θα γίνει συλλογή σκουπιδιών και άλλων 
εύφλεκτων υλικών από τα σημεία όπου τα πρανή συναντούν το οδόστρωμα, καθώς 
και αποψίλωση από την παρόδια αυτοφυή βλάστηση, η οποία ευνοήθηκε από τις 
φετινές βροχοπτώσεις και η οποία, όταν ξεραθεί θα εγκυμονεί σοβαρότατους 
κινδύνους πυρκαγιάς.
Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών και σε 
χώρους ευθύνης του Δήμου. Θα συμπληρωθούν με δράσεις ενημέρωσης για τις 
πυροσβεστικές διατάξεις καθώς και τις υποχρεώσεις πρόληψης και πυροπροστασίας 
που πηγάζουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 όπως και σεμινάρια 
ευαισθητοποίησης και την ενεργοποίησης των πολιτών σε θέματα που αφορούν στις 
αναδασώσεις, στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στην αποφυγή πυρκαγιών από 
αμέλεια και στην προστασία ανθρώπου και δάσους από αυτές
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Δασολόγοι 2

Εργάτες γενικών καθηκόντων 6
Οδηγοί φορτηγών 2

Χειριστές μηχανημάτων έργων 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 12

Ενέργεια 1.5: Καθαρισμός οδών και ρεμάτων - αποκομιδή ογκωδών 
απορριμμάτων
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Πρανή χειμάρρων και ρεμάτων που εκβάλουν 
σε αυτούς, κατά μήκος των ερεισμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου. Δήμος Χανίων 
/ Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Με την πάροδο του χρόνου έχει συσσωρευτεί πλήθος 
απορριμμάτων στα ρέματα, στις όχθες των ποταμών, στις πλαγιές και σε άλλα 
δυσπρόσιτα σημεία της υπαίθρου, τα οποία υποβαθμίζουν το περιβάλλον και 
συνθέτουν μια απωθητική εικόνα, κυρίως για τους επισκέπτες των περιοχών αυτών. 
Θεωρείται απολύτως απαραίτητο να υλοποιηθεί μια συστηματική προσπάθεια 
καθαρισμού από απορρίμματα και βλάστηση στα ερείσματα του δημοτικού οδικού 
δικτύου καθώς εκεί καταλήγουν τα απορρίμματα που προέρχονται από τους 
διερχόμενους, όπως και καθαρισμός από την αυτοφυή βλάστηση η οποία έχει 
ευνοηθεί ιδιαίτερα από τις φετινές έντονες βροχοπτώσεις. Ταυτόχρονα θα 
συλλεχθούν τα ογκώδη απορρίμματα και θα γίνει ενημέρωση στους κατοίκους για τη 
δυνατότητα συλλογής τους σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες από ειδικά οχήματα 
του Δήμου.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 16

Οδηγοί φορτηγών 2
Χειριστές μηχανημάτων έργων 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 20



Ενέργεια 6: Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες 
για το σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου μετά από ιεράρχηση των αναγκών και 
αναλόγως των εκτάκτων περιστατικών.
- Περιγραφή έργου: Ο Δήμος Χανίων διαθέτει ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο (827 
χλμ βατών χωματόδρομων και 1.118 χλμ ασφαλτοστρωμένων οδών) που χρειάζεται 
καθημερινές ενέργειες ελέγχου, συντήρησης, αποκατάστασης, καθαριότητας και 
άλλων παρεμβάσεων, τις οποίες πραγματοποιούν (στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
τους) τα συνεργεία του Δήμου. Η προτεινόμενη ενέργεια έχει επικουρικό ρόλο και 
κατά την υλοποίησή της, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης 
και αποκατάστασης του οδοστρώματος, με απομάκρυνση τυχόν κατολισθήσεων, 
βελτίωση της βατότητας όπου παρουσιάζει προβλήματα λόγω βροχοπτώσεων, 
αποκλάδωση και καθαρισμός της παρόδιας βλάστησης, η οποία είχε για χρόνια 
παραμεληθεί, για τη βελτίωση της ορατότητας των διερχομένων οχημάτων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 11

Οδηγοί φορτηγών 2
Εργοδηγοί 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 15

2. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο Δήμος Χανίων αποτελείται από 7 Δημοτικές Ενότητες οι οποίες αποτελούνται από 
9 Δημοτικές Κοινότητες και 17 Τοπικές Κοινότητες. Διαθέτει πολλά δημοτικά κτίρια
(12 πρώην κοινοτικά καταστήματα, 7 ΚΕΠ, 2 αγροτικά ιατρεία, 6 πρώην δημαρχεία
κλπ) πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές (μόνο στον πρώην Δήμο Χανίων υπάρχουν 86 
πράσινοι και κοινόχρηστοι χώροι) κοινόχρηστους χώρους και ένα εκτεταμένο δίκτυο 
πεζοδρομίων. Διαθέτει επίσης πολλά μνημεία και διατηρητέα κτίρια όλων των 
ιστορικών εποχών, ενώ η Παλιά Πόλη των Χανίων είναι κηρυγμένη ως διατηρητέο 
μνημείο στο σύνολό της ήδη από το 1964 και χρειάζεται εντατική και συστηματική 
φροντίδα για να διατηρηθεί το ιστορικό της πρόσωπο.
Στόχος των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση και βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, κυρίως 
όσον αφορά την κατάσταση και χρήση των κτιρίων και του αστικού χώρου, μέσω 
επεμβάσεων που θα αναδείξουν τη λειτουργικότητα και την αισθητική τους αξία.  Στις 
ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: 

Ενέργεια 2.1: Αποκατάσταση & βελτίωση αστικού και περιαστικού 
δομημένου περιβάλλοντος
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Τα δημοτικά κτίρια γίνονται συχνά αντικείμενο βανδαλισμών 
(π.χ. graffiti, συνθήματα), φαινόμενο που στην παρούσα χρονική στιγμή και λόγω 
των οικονομικο-κοινωνικών συγκυριών έχει οξυνθεί. Η προτεινόμενη δράση, αφορά 
στον καθαρισμό και αποκατάσταση-χρωματισμό των προσόψεων των δημοτικών 
κτιρίων από συνθήματα, graffiti, αλλά και τη φυσική φθορά καθώς και στη 
συντήρηση της λειτουργίας των υποδομών αυτών. Επίσης περιλαμβάνει ενέργειες 
για την αποκατάσταση – βελτίωση αστικού και περιαστικού δομημένου 
περιβάλλοντος όπως τον καθαρισμό και συντήρηση στάσεων λεωφορείων, 
κοιμητηρίων, δημόσιων χώρων υγιεινής (WC).
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:



ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 14

Κτίστες 2
Υδραυλικοί 2

Αμμοκονιαστές 2
Ελαιοχρωματιστές 6

Εργοδηγοί 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 28

Ενέργεια 2.2: Συντήρηση & καθαρισμός πεζοδρομίων και κοινοχρήστων 
χώρων 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων προϋποθέτει μια 
διαρκή προσπάθεια απο πλευράς όλων των πολιτών. Οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι 
«υποφέρουν» - ακόμα περισσότερο από τα δημοτικά κτίρια - από βανδαλισμούς, γιατί 
δεν είναι δυνατή η συνεχής φύλαξή τους με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν την 
επιθυμητή εικόνα. Στη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 
εργασίες συντήρησης, εξωραϊσμού, αποκατάστασης βλαβών εξοπλισμού και 
καθαρισμού του χώρου σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, σιντριβάνια και γενικά σε 
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους καθώς και αποξήλωσης παράνομων πινακίδων. Θα 
γίνουν επίσης εργασίες ασβεστόχρωσης των κρασπέδων των πεζοδρομίων για την 
βελτίωση της ορατότητας των διερχομένων και ανανέωση της διαγράμμισης του 
οδοστρώματος καθώς και των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 8

Εργοδηγοί 2
Επιστρωτές δαπέδων 2

Ελαιοχρωματιστές 5
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 17

Ενέργεια 2.3: Συντήρηση και καθαρισμός στοιχείων αστικού εξοπλισμού 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Ο αστικός εξοπλισμός έχει τύχει μόνο σημειακών επεμβάσεων 
αποκατάστασης εδώ και χρόνια.  Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι να γίνει αρχικά 
συστηματική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για να διαπιστωθούν οι 
ελλείψεις και στη συνέχεια να δρομολογηθεί μια συντήρηση σε βάθος και καθαρισμός 
όλων των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια, στάσεις, ιστοί δημοτικού 
φωτισμού και οδικής κυκλοφορίας, ενημερωτικές πινακίδες, πλαίσια αφισοκόλλησης, 
πινακίδες ανακοινώσεων, καρτοτηλέφωνα, κιγκλιδώματα, εμπόδια στάθμευσης κλπ. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 9

Σιδηρουργοί 2
Εργοδηγοί 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 13

Ενέργεια 2.4: Ανάδειξη μνημείων, παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Ο Δήμος Χανίων διαθέτει μια ανεκτίμητη πολιτιστική 
κληρονομιά, καθώς κατοικείται συνεχώς εδώ και 5.000 χρόνια και βαθιά ριζωμένη 



κρητική λαϊκή παράδοση, η οποία αποτυπώνεται ιδιαίτερα στην τέχνη και την τοπική 
παραγωγή. Οι ενέργειες ανάδειξης αφορούν κυρίως σε συντήρηση και καθαρισμό 
των μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου τους, στη διαμόρφωση περιηγητικών 
διαδρομών και μονοπατιών και την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης της πορείας 
επίσκεψης και πληροφόρησης. Οι δράσεις ανάδειξης της παράδοσης αφορούν κυρίως 
στην υποστήριξη λειτουργίας των πολιτιστικών συλλόγων, μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων κλπ., των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Συντηρητές αρχαιοτήτων 2
Εργάτες γενικών καθηκόντων 4

Ελαιοχρωματιστές 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 8

Ενέργεια 2.5: Επέκταση της αλυσίδας προσβασιμότητας ΑμεΑ
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Δημοτικές Ενότητες Χανίων 
και Σούδας. 
- Περιγραφή έργου: Στην πόλη των Χανίων έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα 
«Προσβασιμότητα στους Δήμους» και έχει καθοριστεί η αλυσίδα προσβασιμότητας 
για ΑμεΑ. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στην επέκταση της αλυσίδας αυτής, 
κυρίως στο κέντρο της πόλης, με την καταγραφή αφενός της ανυπαρξίας ραμπών 
στα πεζοδρόμια, αφετέρου με την καταγραφή των εμποδίων που μπορούν να 
μετακινηθούν για να δημιουργηθεί το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος όδευσης 
αμαξιδίου/εμποδιζόμενου ατόμου. Σε δεύτερο χρόνο, θα γίνει συντήρηση των 
πεζοδρομίων όπου απαιτείται, θα κατασκευαστούν οι ράμπες που απαιτούνται και θα 
μετακινηθούν τα εμπόδια. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 4

Επιστρωτές δαπέδων 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 8

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και πρόληψης της 
υγείας και η στήριξη σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες για το νέο Δήμο Χανίων. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η 
υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση-διεύρυνση της λειτουργίας των υφιστάμενων 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων του νομικών προσώπων 
(Δημοτικός Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας «ΔΟΚΟΙΠΠ» & 
«Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ») αλλά και για τη συντήρηση των 
κτιριακών υποδομών τους οι οποίες χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ώστε να γίνουν 
λειτουργικές και εύκολα προσβάσιμες σε όλους τους  δημότες του νέου Δήμου 
Χανίων

Ενέργεια 3.1.: Παροχή κοινωνικής μέριμνας φροντίδας στα άτομα που τη 
χρειάζονται και στις οικογένειές τους
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / όλες οι Δημοτικές Ενότητες. 
- Περιγραφή έργου: Με την παρούσα ενέργεια ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το 
ΔΟΚΟΙΠΠ θα υλοποιήσει δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευάλωτων ομάδων, (απόρων, μεταναστών, ανέργων, μονογονεϊκών οικογενειών), για 
την παροχή κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που την έχουν ανάγκη (ηλικιωμένοι, 
ΑμεΑ, κλπ) όπως και στις οικογένειες τους. Παράλληλα θα υλοποιηθούν δράσεις που 
θα στοχεύουν στην ψυχολογική-συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών-γονέων (π.χ. 
επιμορφωτικά σεμινάρια για παιδιά και γονείς, ψυχολογική υποστήριξη παιδιών-



γονέων, δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης – πρόληψης και συμβουλευτικής σε 
παιδιά  ηλικίας 10 έως 18 ετών για θέματα που αφορούν την ηλικιακή περίοδο που 
διανύουν - προεφηβεία και εφηβεία - κ.α.).
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κοινωνικοί λειτουργοί 2

Ψυχολόγοι 2
Κοινωνιολόγοι 1
Νοσηλευτές 6

Οικογενειακοί βοηθοί 4
Διοικητικοί υπάλληλοι 1

Καθαριστές εσωτ.χώρων 4
Βοηθοί μάγειρα 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 22

Ενέργεια 3.2.: Ενίσχυση λειτουργίας Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας &
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / όλες οι Δημοτικές Ενότητες. 
- Περιγραφή έργου: Τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και Δημιουργικής 
Απασχόλησης του Δήμου Χανίων φιλοξενούν παιδιά από 6 έως 13 ετών. Στα εν λόγω 
κέντρα, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ. Στόχος της 
λειτουργίας όλων των παραπάνω προγραμμάτων είναι να δίνουν την δυνατότητα στα 
παιδιά να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να δραστηριοποιηθούν 
μέσα  σε  ομάδες, να επικοινωνούν, να εκφράζονται και γενικά να αναπτύσσονται και 
να ωριμάζουν σαν προσωπικότητες. Λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, η 
προσέλευση παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά και για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων είναι αναγκαία η ενίσχυση της λειτουργίας των παραπάνω δομών με 
εξειδικευμένο προσωπικό σε παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
δημιουργίας και έκφρασης, το οποίο θα εκπονεί ανάλογα προγράμματα στα παιδιά των 
αντίστοιχων ηλικιών, που επισκέπτονται και παρακολουθούν τα εν λόγω δημιουργικά 
προγράμματα, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο αυτών.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών 2

Γυμναστές 2
Μουσικοί 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6

Ενέργεια 3.3.: Επέκταση λειτουργίας δομών Παιδικής Ηλικίας  
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / όλες οι Δημοτικές Ενότητες. 
- Περιγραφή έργου: Στο Δήμο Χανίων λειτουργεί μεγάλος αριθμός παιδικών 
σταθμών και άλλων δομών για την παιδική ηλικία (ΚΠΔ, ΚΔΑΠ, κ.α.). Με την 
παρούσα ενέργεια προβλέπεται να υπάρξει επέκταση του ωραρίου φύλαξης, 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, γεγονός που θα συμβάλλει 
αφενός στη βελτίωση της λειτουργίας των παραπάνω δομών, εξυπηρετώντας – σε μια 
δύσκολα οικονομικά συγκυρία -γονείς που εργάζονται απογευματινές ώρες και 
Σάββατα.
Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Βρεφονηπιοκόμοι 7
Βρεφοκόμοι 7

Καθαριστές εσωτ.χώρων 4



ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 18

Ενέργεια 3.4.: Κοινωνικό παντοπωλείο, συλλογή και διάθεση 
χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ενίσχυση λειτουργίας συσσιτίων
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες. 
- Περιγραφή έργου: Η ενέργεια αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών αναγκών 
επιβίωσης απόρων ατόμων και οικογενειών, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου 
πόρου και μέσω της δωρεάν διάθεσης ειδών διατροφής και διαβίωσης (είδη 
παντοπωλείου, ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ). Τα προς διάθεση 
είδη θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται με ευθύνη του Δήμου και θα διατίθενται 
στους δικαιούχους είτε σε δημοτικό κτίριο, είτε με διανομή κατ’ οίκον. Η κεντρική 
διαχείριση και σχεδιασμός θα γίνεται από το Δήμο Χανίων (είτε από τα εποπτευόμενα 
από αυτόν νομικά πρόσωπα: ΔΟΚΟΙΠΠ και ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), και οι δράσεις θα 
εκτείνονται στο σύνολο του Δήμου Χανίων.  
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κοινωνικοί λειτουργοί 2

Διοικητικοί υπάλληλοι 2
Αποθηκάριοι 2
Ψυχολόγοι 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 8

Ενέργεια 3.5.: Έργα συντήρησης και καθαρισμού κοινωνικών υποδομών
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Στην ενέργεια αυτή προβλέπονται εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης, χρωματισμού, απολύμανσης και καθαρισμού των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των κοινωνικών υποδομών του Δήμου 
(ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, ΚΠΔ, ΚΔΑΠ, κ.α.). Οι υποδομές αυτές παρουσιάζουν 
σήμερα εκτεταμένες φθορές, λόγω της μη επάρκειας του εργατο-τεχνικού 
προσωπικού του Δήμου για την αποκατάσταση αυτών. Μετά την αποκατάσταση των 
φθορών, τα κτίρια θα επανέλθουν σε μια κατάσταση που η συντήρησή τους από τα 
συνεργεία του Δήμου θα είναι περισσότερο εύκολη και γρήγορη, γεγονός που είναι 
άλλωστε το ζητούμενο αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δομές αυτές χρησιμοποιούνται 
συνεχώς. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 3

Ξυλουργοί 1
Σιδηρουργοί 1

Ελαιοχρωματιστές 3
Ηλεκτρολόγοι 1

Συντηρητές η/μ εξοπλισμού 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 10

4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ

Ενέργεια 4.1: Καθαρισμοί εστιών μόλυνσης
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Η ενέργεια αφορά στον καθαρισμό και αποκατάσταση των 



χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και των εστιών μόλυνσης λόγω 
εγκατάλειψης ή παύσης της αρχικής δραστηριότητας όπως εγκαταλελειμμένες οικίες, 
ακάλυπτοι χώροι, κενά οικόπεδα κλπ. Η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι θα συμβάλλει 
κατά πολύ στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, ενώ εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για αντίστοιχες δράσεις από 
πλευράς δημοτών. 
Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 4

Ενέργεια 4.2: Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και οδική ασφάλεια
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις 
όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία 
δείχνουν ότι η πολιτικές που βασίζονται στην αύξηση των σχετικών προστίμων είναι 
αναποτελεσματικές. Η οδική συμπεριφορά και η ανεπτυγμένη συνείδηση ασφάλειας 
αποτελούν στοιχεία πολιτισμού. Στην παρούσα ενέργεια προβλέπονται δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα πρόληψης τροχαίων 
ατυχημάτων (σχεδιασμός και διανομή ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση ημερίδων, 
κ.α.) και κυρίως από αιτίες που αφορούν τη μέθη, την ταχύτητα, τη ζώνη, το κράνος, 
την επιθετική οδήγηση, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη θέση των παιδιών στο 
αυτοκίνητο κ.α., καθώς και καταγραφή των ελλείψεων της οριζόντιας και κάθετης 
οδικής σήμανσης.
Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας απαιτούνται τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κοινωνιολόγος 1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενέργεια 5.1.: Έργα συντήρησης δημόσιων σχολικών υποδομών
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν συνολικά 148 σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 73 
Νηπιαγωγεία (71 νηπιαγωγεία, 2 ειδικά νηπιαγωγεία), 42 Δημοτικά (39 δημοτικά, 3 
ειδικά δημοτικά), 15 Γυμνάσια (12 Γυμνάσια, 1 Μουσικό, 1 Ειδικό, 1 Εσπερινό 
γυμνάσιο), 18 Λύκεια (8 Γενικά Λύκεια, 1 Εσπερινό, 4 ΕΠΑΛ, 1 ΕΠΑΣ, 2 ΣΕΚ, 1 ΕΕΕΚ, 
1 ΙΕΚ). Στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων φοιτούν 9.740 
μαθητές και στα σχολεία δευτεροβάθμιας 10.342 μαθητές. Εξαιτίας της έντονης 
καθημερινής χρήσης, οι υποδομές αυτές παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές, οι οποίες 
πρέπει να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό ώστε να μην παρεμποδίζεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη συντήρηση των 
σχολικών εγκαταστάσεων, το χρωματισμό αυτών, τον καθαρισμό των προαύλειων 
χώρων και τη συντήρηση των χώρων υγιεινής τους. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 4

Αμμοκονιαστές 2
Ελαιοχρωματιστές 4

Ξυλουργοί 1
Σιδηρουργοί 1
Υδραυλικοί 2

Τεχνίτες κεραμοσκεπών 1



Συντηρητές η/μ εξοπλισμού 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 17

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Ενέργεια 6.1.: Ενίσχυση λειτουργίας πολιτιστικών δράσεων 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δημοτική Ενότητα Χανίων-Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χανίων
- Περιγραφή έργου: Στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Χανίων 
συμπεριλαμβάνονται ιδίως:
- η διοργάνωση εκδηλώσεων για την αξιοποίηση και προβολή των πολιτιστικών 
αγαθών, η στήριξη και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση της 
δημιουργίας, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η εφαρμογή προγραμμάτων ψυχαγωγίας σε 
στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες, η συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν στην 
προβολή της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής κλπ. Οι δράσεις αυτές 
πραγματοποιούνται στα κλειστά και υπαίθρια θέατρα του Δήμου, στα εικαστικά 
εργαστήρια, στα Μουσεία και σε δημοτικούς χώρους εντός της Παλιάς Πόλης. Η 
ενίσχυση της λειτουργίας των δράσεων αυτών θα συμβάλλει στη γνωστοποίηση και 
διάχυσή τους στο σύνολο του πληθυσμού του νέου Δήμου, θα αναβαθμίσει το 
προσφερόμενο πολιτιστικό προϊόν και θα βελτιώσει αισθητικά τους χώρους των 
επιμέρους δράσεων, οι οποίοι είναι πλέον επισκέψιμοι από περισσότερους δημότες. 
Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Πτυχιούχοι δημοσιογραφίας/ΜΜΕ 2

Κλητήρες 2
Εργάτες γενικών καθηκόντων 5

Ελαιοχρωματιστές 4
Χειριστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3

Ξυλουργοί 1
Επιστρωτές δαπέδων 1

Κηπουροί 1
Αμμοκονιαστές 1

Στιλβωτές (Λουστραδόροι) 1
Γραφίστες 3
Ηχολήπτες 2
Ξεναγοί 1

Πτυχιούχοι marketing/επικοινωνίας 1
Λογιστές 2

Καθαριστές εσωτερικών χώρων 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 34

Ενέργεια 6.2.: Επέκταση λειτουργίας Κινητής Βιβλιοθήκης Δήμου Χανίων
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Το τελευταίο διάστημα, λόγω κυρίως της δυσχερής
οικονομικής κατάστασης, η προσέλευση πολιτών στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες έχει 
αυξηθεί σημαντικά. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στην επέκταση της λειτουργίας 
της Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες:  α) για 
την εξυπηρέτηση των αναγνωστικών αναγκών όλων των δημοτών και β) για την 
εξυπηρέτηση των σχολείων – πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - του 



Δήμου Χανίων με προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες που στερούνται σχολικής 
βιβλιοθήκης. Με την επέκταση της λειτουργίας της Κινητής Βιβλιοθήκης θα 
επιτευχθεί: 
• Η άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης σταθερών βιβλιοθηκών σε σχολικές μονάδες 
του Δήμου.
• Η εξοικείωση των μαθητών με τη δημοτική βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες 
πληροφόρησης.
• Η ανάπτυξη της θετικής στάσης των μαθητών για διάβασμα και χρήση της 
Βιβλιοθήκης.
• Η αύξηση της αναγνωσιμότητας και της χρήσης των βιβλιοθηκών.
• Η γνωριμία σχολικής και ευρύτερης κοινότητας με τις διευρυμένες υπηρεσίες της 
Δημόσιας βιβλιοθήκης.
• Η έμμεση πρόσβαση των δημοτών όλων των δημοτικών ενοτήτων στις υπηρεσίες 
της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι 4
Μουσειοπαιδαγωγοί 1
Οδηγοί φορτηγών 1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6

7. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενέργεια 7.1: Έργα συντήρησης και καθαρισμού αθλητικών υποδομών
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν και λειτουργούν δέκα (10) 
δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου (Αγ. Αποστόλων, Βαρυπέτρου, Περιβολίων, 
Νεροκούρου, Σούδας, Μοναχής Ελιάς, Καθιανών, Στερνών, Μουρνιών, Γαλατά) και 
επτά (7) κλειστά στάδια και γυμναστήρια (Κλαδισού, Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, 
Κλειστό Σούδας Καμπάνι, Αμπεριάς, Παλιάς Ηλεκτρικής και Χρυσοπηγής). Οι 
εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται τόσο για τις ανάγκες του σωματειακού όσο και 
του μαζικού αθλητισμού. Παράλληλα σε ορισμένες εξ αυτών λειτουργούν τμήματα 
άθλησης για παιδιά, για άτομα τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ κλπ, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη 
αποδοχή από το σύνολο των δημοτών. Λόγω της έντονης και συνεχούς χρήσης των 
παραπάνω απαιτείται η συντήρηση τους έτσι ώστε τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου να 
διευκολυνθούν στο έργο της άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που εμφανίζονται 
λόγω της συνεχούς χρήσης. Στην ενέργεια αυτή προβλέπονται εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης, χρωματισμού, απολύμανσης και καθαρισμού των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου τους ώστε να ανταποκρίνονται στους 
σκοπούς τους με σεβασμό στην ασφάλεια των αθλουμένων δημοτών και τη δημόσια 
υγεία και αισθητική. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων 4

Εργοδηγοί 2
Ξυλουργοί 1
Σιδηρουργοί 1

Ελαιοχρωματιστές 4
Συντηρητές η/μ εξοπλισμού 2

Καθαριστές εσωτερικών χώρων 4
Υδραυλικός 1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 19

Ενέργεια 7.2: Επέκταση Προγραμμάτων Άθλησης Δημοτών 



- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων / Όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
- Περιγραφή έργου: Η παρούσα ενέργεια στοχεύει στην υλοποίηση περισσότερων 
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, που θα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του 
πληθυσμού (γυναίκες, ηλικιωμένοι, νέοι και παιδιά, σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας) και θα καλύπτουν όλες τις δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου. Αναμένεται 
να συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους δημότες διαφορετικών δημοτικών ενοτήτων. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Γυμναστές 6

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6

8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ενέργεια 8.1: Βελτίωση τουριστικής πληροφόρησης 
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: α) Δημοτική Ενότητα Χανίων, β) Δημοτική 
Ενότητα Σούδας, γ) Δημοτική Ενότητα Ν. Κυδωνίας. 
- Περιγραφή έργου: Ο τουρισμός για το Δήμο Χανίων αποτελεί βασικό πυλώνα για 
την τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Για την αναβάθμιση των προσφερόμενων 
δημοτικών υπηρεσιών στο τομέα του τουρισμού και την βελτίωση της 
ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών του Δήμου, απαιτείται η επέκταση της 
λειτουργίας των σταθμών (περιπτέρων) τουριστικής πληροφόρησης. Παράλληλα, η 
προσέλκυση ολοένα και περισσότερων κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα της Σούδας 
δημιούργησε την ανάγκη για ίδρυση σταθμών εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών κρουαζιέρας. Οι παραπάνω σταθμοί θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία 
της πόλης των Χανίων και στο Λιμένα της Σούδας καθώς και σε περιοχές με μεγάλη 
τουριστική επισκεψιμότητα – ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο - όπως η Δημοτική 
Ενότητα της Ν. Κυδωνίας. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Διοικητικοί Υπάλληλοι με γνώση αγγλικών + γαλλικών 2

Διοικητικοί Υπάλληλοι με γνώση αγγλικών + ιταλικών 2
Διοικητικοί Υπάλληλοι με γνώση αγγλικών + ισπανικών 1

Πτυχ. τουριστικών επιχειρήσεων 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6

9. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ενέργεια 9.1: Υποστήριξη Ανέργων & προώθηση τους στην αγορά εργασίας
- Περιοχές υλοποίησης ενεργειών: Δήμος Χανίων/Δημοτική Ενότητα Χανίων 
- Περιγραφή έργου: Με τη παρούσα ενέργεια ο Δήμος Χανίων θα επιχειρήσει να 
στηρίξει τους άνεργους δημότες στην προσπάθεια τους για σύνδεση με την αγορά 
εργασίας μέσω της πληροφόρησης/ενημέρωσης για τις διαθέσιμες θέσεις 
απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, επιμόρφωσης, για την εκμάθηση τεχνικών εύρεσης εργασίας (π.χ. 
σύνταξη βιογραφικού, κ.α.).
Για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απαιτηθούν τα εξής άτομα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κοινωνικοί επιστήμονες 1
Διοικητικός υπάλληλος 1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ



Α/Α ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ
1. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Χανίων 
2. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

3. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου
4. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Θερίσου
5. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Κεραμειών
6. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας
7. Δήμος Χανίων Δημοτική Ενότητα Σούδας



∑ Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για 
την υλοποίηση του προγράμματος 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ.ΩΦΕΛΟΥ-

ΜΕΝΩΝ
ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΜΗΝΕΣ

1 Αμμοκονιαστές 5 25
2 Αποθηκάριοι 2 10
3 Βιβλιοθηκονόμοι 4 20
4 Βοηθοί μάγειρα 2 10
5 Βρεφοκόμοι (βοηθοί) 7 35
6 Βρεφονηπιοκόμοι 7 35
7 Γεωπόνοι 1 5
8 Γραφίστες 3 15
9 Γυμναστές 8 40

10 Δασολόγοι 2 10
11 Διοικητικοί υπάλληλοι 3 15
12 Διοικητικοί υπάλληλοι αγγλικα-γαλλικά 2 10
13 Διοικητικοί υπάλληλοι αγγλικά-ισπανικά 1 5
14 Διοικητικοί υπάλληλοι αγγλικά-ιταλικά 2 10
15 Ελαιοχρωματιστές 28 140
16 Επιστρωτές δαπέδων και επενδυτές τοίχων 7 35
18 Εργάτες γενικών καθηκόντων 122 610
19 Εργοδηγοί 10 50
20 Ηλεκτρολόγοι 1 5
21 Ηχολήπτες 2 10
22 Καθαριστριες εσωτ.χώρων 13 65
23 Κηπουροί 4 20
24 Κλητήρες 2 10
25 Κοινωνικοί επιστήμονες 2 10
26 Κοινωνικοί λειτουργοί 4 20
27 Κοινωνιολόγοι 2 10
28 Κτίστες 3 15
29 Λογιστές 2 10
30 Μουσειοπαιδαγωγός 1 5
31 Μουσικοί 2 10
32 Νοσηλευτές 6 30
33 Ξεναγοί 1 5
34 Ξυλουργοί 4 20
35 Οδηγοί φορτηγών 15 75
36 Οικογενειακοί βοηθοί 4 20
37 Πτυχιούχοι Marketing & Επικοινωνίας 1 5
38 Πτυχιούχοι Δημοσίων Σχέσεων-ΜΜΕ 2 10
39 Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών 2 10
40 Πτυχιούχοι τουριστικών επιχειρήσεων 1 5
41 Σιδηρουργοί 5 25
42 Στιλβωτές (λουστραδόροι) 1 5
43 Συντηρητές αρχαιοτήτων 2 10
44 Συντηρητές ηλεκτρικού και η/μ εξοπλισμού 5 25

45 Τεχνίτες κεραμοσκεπών     1 5
46 Υδραυλικοί 6 30
47 Χειριστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3 15
48 Χειριστές Μηχανημάτων Εργων 6 30
49 Ψυχολόγοι 4 20

ΣΥΝΟΛΟ 323 1.615


