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Άρθρο 3ο

Αντικείμενο του προγράμματος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)

∑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον T
Αστικό περιβάλλον T
Κοινωνικός τομέας T
Υγειονομικές υπηρεσίες £
Εκπαίδευση £
Πολιτισμός T
Στήριξη της εργασίας £

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

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
Η Γαύδος είναι το νοτιότερο ελληνικό νησί και ταυτόχρονα το νοτιότερο ευρωπαϊκό  όριο.  Βρίσκεται 21,6 ναυτικά 
μίλια νότια της Χώρας Σφακίων του Νομού Χανίων.  Στην απογραφή του 2001 εμφανίζονται 98 άτομα ενώ στην 
απογραφή του 2011 απογράφηκαν 162 άτομα.  Το χειμώνα μένουν περί τα 60 άτομα δηλαδή περίπου 25 
οικογένειες. Οι λιγοστοί κάτοικοι του νησιού ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την 
αμπελουργία, την αλιεία, και τους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό.
Στο νησί υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης το οποίο μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν από γεννήτριες. Άλλο 
μεγάλο πρόβλημα του νησιού είναι η επάρκεια νερού για ύδρευση και άρδευση. 
Η στελέχωση του Δήμου Γαύδου είναι στοιχειώδης αφού υπάρχει μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος και ένας 
συμβασιούχος ΚΕΠ, ενώ όλη η λειτουργία του Δήμου υλοποιείται από τους αιρετούς. Στο μηχανολογικό 
εξοπλισμό του Δήμου περιλαμβάνονται μια υδροφόρα, ένα απορριμματοφόρο, ένα λεωφορείο, δύο φορτηγά και 
ένα χωματουργικό μηχάνημα και ένα ασθενοφόρο. 
Για τη στήριξη του έργου του Δήμου Γαύδου, απαιτείται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, υλικών και 
έμψυχων, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιών καθώς και η στήριξη και υποστήριξη του μέσω 
διαδημοτικών συνεργασιών. 
Για την υλοποίηση του πρωταρχικού στόχου του Δήμου Γαύδου, τη βιώσιμη αειφορική ανάπτυξη, προτείνονται οι 
παρακάτω ενέργειες μέσω του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»: 

2. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Το φυσικό περιβάλλον του νησιού χαρακτηρίζεται από κέδρους, πεύκα, αβόρατους, μακία και φρυγανώδη 
βλάστηση και άλλα ενδημικά και προστατευόμενα είδη χλωρίδας.  Δεν είναι τυχαίο που η Γαύδος έχει ενταχθεί 
στο πρόγραμμα Natura 2000.  Τα συνεχώς αυξανόμενα πευκοδάση έχουν αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο 
νησί, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ούτως ώστε να διατηρηθεί ο φυσικός πλούτος και η 
αισθητική του νησιού.  
Το περιβάλλον χρειάζεται προστασία περισσότερο το καλοκαίρι, αφού εκτιμάται ότι το σύνολο των τουριστών 
φτάνει τους  3500-5000, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κατασκηνωτές σε ελεύθερα κάμπινγκ.  
Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι συνολικού μήκους 25 χλμ από τα οποία τα 12 είναι ασφαλτοστρωμένα και 
βρίσκεται γενικά σε μέτρια κατάσταση. 
Οι υποδομές ύδρευσης χαρακτηρίζονται ως προβληματικές και ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες των 
κατοίκων και επισκεπτών . 
Για  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προτείνονται τα εξής: 

1.Καθαρισμός παραλιών : καθαρισμός από απορρίμματα και φύκια πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 
και μετά τη λήξη της  
Χώροι υλοποίησης ενεργειών: Σαρακίνικο, Αγ.Ιωάννης, Λαύρακας, Πύργος,  Ποταμός, Κόρφος, Τρυπητή, 
Καραβέ

2. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, φύλαξη και δασοπροστασία : φύλαξη και προστασία 
της περιοχής Natura, συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας
Χώροι υλοποίησης ενεργειών: Αγ.Ιωάννης, Κεδρές, Λαύρακας, Καστρί,  Άμπελος

3. Καθαρισμός οδών, αποκομιδή απορριμμάτων : αποκλάδωση πρανών, καθαρισμός οδικού δικτύου από τα 
απορρίμματα που προέρχονται από τους διερχόμενους.
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Χώροι υλοποίησης ενεργειών: 
α) Δρόμος Λιμάνι, Αγ.Ιωάννης, Ελικοδρόμιο, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά
β) Καραβέ, Κόρφος, Βατσιανά

4. Καθαρισμός ομβριοδεξαμενών (νέων και παλαιών) : συντήρηση και αποδοτικότερη διαχείριση του νερού:
Χώροι υλοποίησης ενεργειών: 

α) Υπάρχουν 6 (έξι) νέες ομβριοδεξαμενές: Βατσιανά:2, Καστρί:1, Σγουδιανά:1, Σελάκια:1, Κουλεργιανά:1
β) Υπάρχουν αρκετές παλαιές ομβριοδεξαμενές που χρήζουν καθαρισμού και επισκευής 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν 6 εργάτες γενικών καθηκόντων.  Οι δράσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών και σε χώρους ευθύνης του Δήμου. 

2.2 ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Δήμος Γαύδου έχει 5 γραφικούς οικισμού, το Καστρί που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, την Άμπελο, το 
Ξενάκι, τον Καραβέ που είναι το κύριο λιμάνι και τα Βατσιανά που είναι ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού και ο 
νοτιότερος της Ευρώπης.   
Στο Δήμο Γαύδου υπάρχουν ένα Δημοτικό Κατάστημα, ένας ξενώνας, ένα θεατράκι και ένα σχολείο στο οποίο 
λειτουργεούν δημοτικό σχολείο με 2 μαθητές και  Γυμνάσιο με 4 μαθητές. 
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη υπάρχει ένα αγροτικό ιατρείο που υποστηρίζεται από το Δήμο Καντάνου-
Σελίνου και φιλοξενεί τον αγροτικό γιατρό.
Ο Φάρος είναι ένα από τα αξιοθέατα του νησιού. Σε αυτά μπορούν να προστεθούν το κτίσμα των εξορίστων επί 
Μεταξά στο Σαρακίνικο, το βενετσιάνικο κάστρο στην Κεφαλή, τα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά ερείπια στο 
λόφο του Αγιάννη, οι λαξευτοί τάφοι στο Λαυρακά, οι περιφημες Καμαρέλες στην Τρυπητή, οι ανασκαφές στο 
Σαρακίνικο και Κόρφο και το μικρό λαογραφικό μουσείο στα Βατσιανά. 
Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις χρειάζονται μικρές επισκευές και συντήρηση.  Για το λόγο αυτό προτείνεται: 
1. Aποκατάσταση & βελτίωση δομημένου περιβάλλοντος : καθαρισμός και αποκατάσταση των δημοτικών 
κτιρίων και συντήρηση των εγκαταστάσεών τους,  συντήρηση του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων
2. Ανάδειξη μνημείων και πολιτιστικής κληρονομιάς : συντήρηση και καθαρισμός των μνημείων και των 
αρχαιολογικών χώρων, φύλαξη Φάρου
Χώρος υλοποίησης: οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι Δήμου Γαύδου
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν 5 εργάτες γενικών καθηκόντων.  Οι δράσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Αρχαιολογία και σε χώρους ευθύνης του Δήμου. 

2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δράσεις του κοινωνικού τομέα  δεν υπάρχουν στο Δήμο Γαύδου, απαραίτητη η παροχή κοινωνικής μέριμνας για 
τους υπερήλικες του νησιού είναι απαραίτητη και για το λόγο αυτό προτείνεται: 
1. Δράσεις κοινωνικής πρόνοιας: παροχή κατ’ οίκον βοήθειας στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές 
τους.
Για την υλοποίηση της ενέργειας θα χρειαστεί 1 άτομο με ειδικότητα οικιακού βοηθού.

∑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α ΔΗΜΟΣ/ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

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

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
1 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 11 55
2 οικιακός/ή βοηθός 1 5

ΣΥΝΟΛΟ 12 60


