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1. Εισαγωγή
1.1. Κύρια

χαρακτηριστικά – Θεσµικό
Επιχειρησιακού Προγράµµατος

πλαίσιο

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από
τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10κα του άρθρου 18
του Ν.3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2010) και εν συνεχεία µε το άρθρο 79
παράγραφο; 1 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/2013, ορίζεται ότι για τον
µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται το Πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης (Ε.Π.∆.). Το Τεχνικό Πρόγραµµα αποτελεί µέρος του
Ε.Π.∆. και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτηµα.
Η θεσµική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αποσκοπεί
στην εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού.
Στόχος είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και
της µέτρησης των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική
λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις τόσο το ανθρώπινο
δυναµικό τους, όσο και το σύνολο, ει δυνατόν, της τοπικής κοινωνίας µέσα
από την ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (αρθ. 76 του Ν. 3852/2010).
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. και των Νοµικών τους Προσώπων
αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους
ρόλου, καθώς:
αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων,
αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των
δηµοτικών υπηρεσιών.
είναι πρόγραµµα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών
αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την
καθηµερινή λειτουργία του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων
καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και εν δυνάµει το
σύνολο των τοπικών υποθέσεων
στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το
όραµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο όραµα και στη βούληση των
δηµοτικών αρχών πρέπει να καταγράφεται σαφώς η επιδίωξη για ίσες
ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους
Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της
διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της
δράσης του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί
το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των
προϊσταµένων και της αρµόδιας υπηρεσίας προγραµµατισµού.
Κατά τη διαδικασία σύνταξής του πρέπει να συµµετέχουν µε σαφώς
καθορισµένο τρόπο Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και
οµάδες πολιτών.
Η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο στην
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες
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των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου, όπως αυτές
διατυπώνονται στις διαδικασίες συµµετοχής.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο
κατεύθυνσης, προσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών των οργάνων
διοίκησης και των υπηρεσιών και να είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική
κοινωνία, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

1.2. Οµάδα έργου
Με την υπ’ αριθµό 41179/23-10-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(Φ.Ε.Κ. 2970/Β/4-11-2014) καθορίστηκε το περιεχόµενο, η δοµή και ο τρόπος
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού, για τη δηµοτική περίοδο 2014 –
2019.
Με την υπ’ αρ. 453/72209/19-12-20142014 απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας,
όπως τροποποιήθηκε µε τις 26/6213/12-2-2015 και 64/12661/30-3-2015
όµοιες Αποφάσεις, αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις και
εγκύκλιοι, συγκροτήθηκε η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου µε αντικείµενο την
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας για την
περίοδο 2015-2019.
Η σύνθεση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου, έχει ως εξής:
Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος – Αντιδήµαρχος Καλαµάτας,
Χαντζής Βασίλειος, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Καλαµάτας,
Ζαµπάρας Αθανάσιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,
Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών,
Κοφτερού Ελένη, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων &
Οχηµάτων,
Ξηρόγιαννης Γεώργιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, υπάλληλος της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών,
∆ιονυσόπουλος Γεώργιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας,
Τριανταφυλλίδη Βασιλική, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων,
Φράγκος Βασίλειος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών, µε παράλληλα
καθήκοντα στο Γραφείο ∆ηµάρχου & Αιρετών,
Κωτσάκος Νικόλαος, ∆ιευθυντής της Κτηµατικής Καλαµάτας ∆ηµοτικής
Ανώνυµης Εταιρείας «∆ΙΟΚΛΗΣ»,
Κουτσογιαννόπουλος Παναγιώτη, Ειδικός Σύµβουλος ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου ορίστηκε ο Αντιδήµαρχος κ.
Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, µε αναπληρωτή τον Γενικό Γραµµατέα κ. Χαντζή
Βασίλειο.
Συντονιστής της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου ορίστηκε η υπάλληλος της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων,
Τριανταφυλλίδη Βασιλική.
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Έργο της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου ήταν η παρακολούθηση της
σύνταξης του σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου για τα έτη
2015 έως 2019, σε συνεργασία µε τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του
∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων.
Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων, µε όλο
το στελεχιακό της ∆υναµικό, έφερε την ευθύνη κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράµµατος 2015 – 2019 και ήταν αρµόδια για την υποστήριξη της
∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
Σο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού,
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων συνέταξε ερωτηµατολόγιο, το οποίο και
απέστειλε µε το υπ’ αριθµό πρωτ. 70147/9-12-2014 έγγραφό της, σε όλες τις
∆ιευθύνσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου, µε το οποίο τους ζητούνταν
να καταγράψουν την υφιστάµενη κατάσταση των υπηρεσιών τους, τις
ελλείψεις, τις προτάσεις τους και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που
αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους καθώς και το
προγραµµατιζόµενο για την επόµενη πενταετία πρόγραµµα δράσης τους.
Επίσης, µε το υπ’ αριθµό πρωτ. 6014/12-2-2015 έγγραφο στάλθηκε
ερωτηµατολόγιο στους όµορους ∆ήµους, προκειµένου να συµφωνηθούν
κοινοί στόχοι και να αναζητηθούν δράσεις που µπορούν να αναληφθούν και
προωθηθούν από κοινού. Επιπλέον, µε το υπ’ αριθµό πρωτ. 11215/18-32015 έγγραφο, ζητήθηκαν στοιχεία από τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες
του ∆ήµου Καλαµάτας, για τα σηµαντικότερα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης
που αφορούσαν τις επιµέρους περιοχές.
Ερωτηµατολόγιο προβλέπεται να συνταχθεί και να προωθηθεί µε κάθε
πρόσφορο τρόπο (ιστοσελίδα του ∆ήµου, αποστολή σε φορείς κλπ), προς
συµπλήρωση, στους κατοίκους και επαγγελµατίες της πόλης µας, στους
χρήστες των υπηρεσιών του ∆ήµου, στους µαζικούς και κοινωνικούς φορείς
και γενικότερα σε όλους, ατοµικά ή συλλογικά, που τυχόν ήθελαν να
συµµετάσχουν στην διαδικασία αυτή του ∆ήµου µας.

1.3. Μεθοδολογία Στρατηγικού Σχεδιασµού
Η µεθοδολογία του Στρατηγικού Σχεδιασµού για τη διαµόρφωση του
Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου Καλαµάτας περιλαµβάνει την αποτύπωση και
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, ώστε να διαµορφωθεί η γενική
αντίληψη της στρατηγικής. Ακολουθεί η ανάλυση SWOT, η διαµόρφωση των
κρίσιµων ζητηµάτων ανάπτυξης και τέλος, η αποτύπωση των Αξόνων
Προτεραιότητας, των Μέτρων, των Ειδικών Στόχων και των ∆ράσεων. Ο
Στρατηγικός Σχεδιασµός διαµορφώθηκε µε δυναµικό τρόπο ώστε να
επιτρέπεται η αναθεώρηση του, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που
πιθανόν να τεθούν από πολίτες και τοπικούς φορείς αλλά και τις
µεταβαλλόµενες συνθήκες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Οι
κρίσιµοι παράγοντες αποτελεσµατικότητας του Αναπτυξιακού Σχεδιασµού
είναι:
Η διαµόρφωση ενός ευρύτατα αποδεκτού οράµατος για τη µελλοντική
ανάπτυξη του ∆ήµου, ώστε να διασφαλίζεται η συστράτευση όλων των
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φορέων του στην επιδίωξη της επίτευξής του.
Ο προσδιορισµός ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού υλοποίησης, ο οποίος
να υποστηρίζεται από το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και εργαλεία.
Ο καθορισµός απλού και αποτελεσµατικού πλαισίου παρακολούθησης, µε
προσδιορισµό συνεκτικού πλέγµατος κατάλληλων δεικτών.
Η δηµιουργία κινήτρων για την ενεργό και ουσιαστική συµµετοχή όλων των
ενδιαφερόµενων µερών, ώστε να ενισχύεται το κύρος του.
Η αποτύπωση και η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σκοπό έχει να
βοηθήσει στον προσδιορισµό των στόχων που θα πρέπει να τεθούν από το
∆ήµο Καλαµάτας λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις, τους περιορισµούς και τις
προοπτικές που επικρατούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου θα συµβάλλει στην
ανάδειξη των σηµείων που θα πρέπει να εστιάσει η ηγεσία του, προκειµένου
να χαράξει την αναπτυξιακή στρατηγική του αναδεικνύοντας τα ισχυρά του
σηµεία και εστιάζοντας στην βελτίωση των αδυναµιών του. Συγκεκριµένα,
µέσω της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης θα προσδιοριστούν τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και οι δυνάµεις του, καθώς και οι εγγενείς και µη
αδυναµίες του, οι πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες ανάπτυξής του.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα είναι εφικτή η διαµόρφωση των
κρισίµων ζητηµάτων ανάπτυξης και του αναπτυξιακού οράµατος που θα
οδηγήσουν στην αποτύπωση του επιχειρησιακού προγράµµατος και στην
οργάνωση και τον συντονισµό δράσεων που λαµβάνουν ή θα λάβουν χώρα
στο ∆ήµο Καλαµάτας.
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2. Αποτύπωση

υφιστάµενης
Εξωτερικό Περιβάλλον

κατάστασης

-

2.1. Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της
υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου Καλαµάτας, όσο αφορά το εξωτερικό του
περιβάλλον.
Η ανάλυση των στοιχείων του δοµείται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες οι
οποίες αφορούν:
τη γενική εικόνα του νέου ∆ήµου (διοικητική οργάνωση, βασικά πληθυσµιακά
στοιχεία, παρουσίαση ∆ηµοτικών Ενοτήτων)
το θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»
το θεµατικό τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός»
το θεµατικό τοµέα «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση»

2.2. Εξωτερικό περιβάλλον
2.2.1. Το ευρύτερο πλαίσιο: γενικά γεωµορφολογικά στοιχεία
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαµβάνει το νότιο τµήµα της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει µε την
Περιφέρεια ∆υτικής 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 και ο Κορινθιακός κάµπος, αλλά και
τις ευφορες πεδιάδες της Μεσσηνίας, η οποία ήταν κατοικηµένη από τα
προιστορικά χρόνια, κυρίως λόγω αυτών.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαµβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες:
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, και Λακωνίας και έχει έδρα την
Τρίπολη, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
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Εικόνα 1 : Χάρτης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μετά τη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010)
στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 26 ∆ήµοι :
Έξι (6) ∆ήµοι στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας,
Τέσσερις (4) ∆ήµοι στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος,
Πέντε (5) ∆ήµοι στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
Έξι (6) ∆ήµοι στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,
Πέντε (5) ∆ήµοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.
Οι έξι (6) ∆ήµοι που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας είναι
οι κάτωθι:
∆ήµος Καλαµάτας,
∆ήµος Πύλου – Νέστορος,
∆ήµος Μεσσήνης,
∆ήµος Τριφυλίας,
∆ήµος Οιχαλίας,
∆ήµος ∆υτικής Μάνης.

2.2.2. Η γενική εικόνα της περιοχής του ∆ήµου και των
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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∆ηµοτικών Ενοτήτων
2.2.2.1.

∆ήµος Καλαµάτας

Εικόνα 2 : Χάρτης ∆ήµου Καλαµάτας

Ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι ένας από τους έξι ∆ήµους της Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας και καταλαµβάνει έκταση 440,3 Km2 στο σύνολο των
2.991 km2 της Περιφερειακής Ενότητας. ∆ηλαδή ποσοστό 15%. Σύµφωνα µε
την απογραφή του 2011 ο πληθυσµός του ανέρχεται σε 69.849 κατοίκους.
Χωρικά, η ενότητα του ∆ήµου Καλαµάτας εντάσσεται στο κεντρικό και
ανατολικό τµήµα του Μεσσηνιακού κόλπου.
Από τα ανατολικά γειτνιάζει µε τις ∆ηµοτικές Ενότητες Πελλάνας και Μυστρά
του ∆ήµου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Βόρεια συνορεύει
µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Φαλαισίας του ∆ήµου Μεγαλόπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, δυτικά µε το ∆ήµο Οιχαλίας και το ∆ήµο
Μεσσήνης και νότια µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Αβίας του ∆ήµο ∆υτικής Μάνης
της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου
240 χλµ από την Πρωτεύουσα και 220 χλµ. από την Πάτρα.
Με την εφαρµογή του προγράµµατος Καποδίστριας το 1997, ο ∆ήµος
διευρύνθηκε µέσω της υποχρεωτικής συνένωσης σε µια ενότητα, η οποία
περιλάµβανε συνολικά 14 τοπικά διαµερίσµατα.
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Με την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης» το 2010, προέκυψε ο
νέος ∆ήµος Καλαµάτας, που τον απαρτίζουν (ως δηµοτικές του ενότητες) οι
τέσσερις (4) τέως ∆ήµοι Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας.

2.2.2.2. Σύντοµη αναδροµή της κοινωνικο-οικονοµικής εξέλιξης

της

περιοχής
2.2.2.2.1. Ιστορικά στοιχεία ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας
Η Καλαµάτα, στο µυχό του Μεσσηνιακού κόλπου, ανάµεσα στον επιβλητικό
Ταΰγετο και τον ευλογηµένο µεσσηνιακό κάµπο, προσµετρά βίο µακραίωνα.
Ο τόπος κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους, και η παλιά πόλη έχει
χτιστεί στα ερείπια της αρχαίας πόλης Φαραί, η οποία, σύµφωνα µε τον
Όµηρο ήταν πολυάνθρωπη. Η παρουσία οικισµού µαρτυρείται αδιάλειπτα και
κατά τους µετέπειτα χρόνους. Το όνοµα διατηρήθηκε µέχρι τη Βυζαντινή
Εποχή, ενώ στους προχωρηµένους µεσαιωνικούς χρόνους αντικαταστάθηκε
µε το Καλάµαι.
Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της
Καλαµάτας χρονολογούνται στην Πρωτοελλαδική εποχή (2600-2300 π.Χ.) και
έχουν εντοπιστεί στα Ακοβίτικα, περίπου 2-3 χλµ. νοτιοδυτικά της Καλαµάτας.
Σώζονται ερείπια του Μεγάρου Πρωτοελλαδικής Εποχής, το Ιερό του
Ποσειδώνα και Μυκηναϊκοί τάφοι (ΦΕΚ. 669/τ.Β/25-9-70).
Στην ακρόπολη των αρχαίων Φαρών και στην ευρύτερη περιοχή ως τα
Ακοβίτικα, έχουν αποκαλυφθεί δείγµατα ανθρώπινης παρουσίας τόσο κατά
την Υστερορωµαϊκή όσο και κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο – µια περίοδο
κατά την οποία η σηµασία της περιοχής ήταν µάλλον περιορισµένη.
Η γεωγραφική αυτή ζώνη χρησιµοποιήθηκε ως βάση και προπύργιο των
Βυζαντινών, ιδιαίτερα µετά τον 7ο αι. Κατά τα φαινόµενα, µάλιστα, το κάστρο
των Φαρών διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των Σλάβων,
που έφτασαν στην περιοχή στο δεύτερο µισό του 7ου αι., και απηχεί την
επέκταση της βυζαντινής παρουσίας από τα παράλια προς τη µεσσηνιακή
ενδοχώρα. Καθώς, µάλιστα, απέτυχαν να καταλάβουν την περιοχή των
Φαρών, οι πληθυσµοί των Σλάβων εγκαταστάθηκαν αρχικά στην αρχαία
κώµη «Καλάµαι», µετονοµάζοντάς την σε Γιάννιτσα (σήµερα Ελαιοχώρι), στη
Σέλιτσα (Βέργα) και στους ορεινούς όγκους του δυτικού Ταϋγέτου, για να
εξουδετερωθούν οριστικά στα µέσα του 9ου αι.
Κατά τα µέσα του 12ου αι., η Καλαµάτα είχε ήδη αποκτήσει µεγάλη
σπουδαιότητα, διέθετε µονή που σχετιζόταν µε τη Σπάρτη (πιθανότατα αυτή
του κάστρου, που αναφέρεται στο Χρονικόν του Μορέως, το οποίο γράφτηκε
κατά το 14ο αι. και περιγράφει γεγονότα του 13ου αι.) και αποτελούσε κόµβο
του οδικού άξονα που συνέδεε την ορεινή µε την παράλια νοτιοδυτική
Πελοπόννησο. Στην ίδια περίοδο άλλωστε (11ος-12ος αι.) χρονολογούνται και
οι αρχικές φάσεις σηµαντικότατων θρησκευτικών µνηµείων, όπως οι Άγιοι
Απόστολοι, ο Άγιος Χαράλαµπος, ο Άγιος Κωνσταντίνος της µονής
Καλογραιών και ο Άγιος ∆ηµήτριος στη θέση Τούρλες.
Η ιστορία της Καλαµάτας µε βάση τις πηγές αρχίζει ουσιαστικά µετά το 1205,
δηλαδή µετά την κατάληψή της από τους Φράγκους, υπό την ηγεσία των
ευγενών της Καµπανίας Γοδεφρείδου Βιλεαρδουίνου και Γουλιέλµου
Σαµπλίτη.
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Η ηγεµονία της οικογένειας των Βιλλεαρδουίνων υπήρξε πολύ σηµαντική για
την ιστορία της πόλης. Οχυρώθηκε, αναπτύχθηκε και γνώρισε οικονοµική
ακµή. Το βασικό προϊόν της περιοχής ήταν το µετάξι, το οποίο ήταν και το
µέσον πληρωµής του δόγη. Τότε εδραιώθηκε η οικιακή
εκτροφή
µεταξοσκώληκα, µε αποτέλεσµα µερικούς αιώνες αργότερα να µην υπάρχει
σπίτι στην περιοχή χωρίς τη δική του παραγωγή µεταξιού.
Κατά τους Ύστερους Βυζαντινούς χρόνους, λόγω της καίριας θέσης της στο
µυχό του Μεσσηνιακού κόλπου, γνώρισε γοργή ανάπτυξη και έγινε
αντικείµενο διαµάχης µεταξύ των αδελφών ∆ηµητρίου και Θωµά
Παλαιολόγου. Καταλήφθηκε από τον Μωάµεθ Β΄ το 1470 κατά τον Α΄
Ενετοτουρκικό Πόλεµο (1463-1479).
Η Καλαµάτα θα καταληφθεί εκ νέου το 1685 από τους Ενετούς του
Φραντσέσκο Μοροζίνι, οι οποίοι είχαν και πάλι ως συµµάχους τους Μανιάτες.
Το κάστρο θα υποστεί σηµαντικές καταστροφές και κατά τη διάρκεια της Β΄
Ενετοκρατίας (1685-1715), όµως µια επίθεση των Μανιατών έπεισε το
Μοροζίνι και τους Ενετούς να µην το ισοπεδώσουν και να το επισκευάσουν
ως το 1693. Άλλωστε, κατά τη Β΄ Ενετοκρατία αναφέρεται η ύπαρξη στην
πόλη ισχυρών στρατιωτικών δυνάµεων, για την άµυνά της.
Κατά τη Β΄ Τουρκοκρατία (1715-1821), που εδραιώθηκε στη διάρκεια του
τελευταίου Ενετοτουρκικού πολέµου (1714-1718), η πόλη αποτελούσε το πιο
πυκνοκατοικηµένο από τα 24 βιλαέτια που ανήκαν στο πασαλίκι του Μοριά κι
ένα από τα πιο ανθηρά εµπορικά κέντρα του.
Στην επανάσταση του 1769 (Ορλωφικά) µε την υποκίνηση της Αικατερίνης Β’,
η Καλαµάτα πρωτοστάτησε µε τον Παναγιώτη Μπενάκη.
Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Καλαµάτα, κωµόπολη πια,
αποτέλεσε τόπο συγκέντρωσης και εµπορίας της αγροτικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής της ενδοχώρας (σιτηρά, βαµβάκι, κρασί, µετάξι, ξηρά σύκα,
ελαιόλαδο, δέρµατα, µαλλιά, τυρί).
Από το λιµάνι της εξάγονταν προϊόντα προς τη Σµύρνη, την
Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Μασσαλία και τη βόρεια Ιταλία. Οι
Γάλλοι είχαν ιδρύσει υποκαταστήµατα των εµπορικών τους οίκων, και το 1721
υποπροξενείο, απόδειξη ότι η Μεσσηνία συµπεριλαµβανόταν στη ζώνη του
ενδιαφέροντος των εµπόρων της ∆ύσης. Επίσης, αναδείχτηκαν ισχυρές
οικογένειες γαιοκτηµόνων και εµπόρων, οι οποίοι συγκροτούσαν την
οικονοµική αριστοκρατία της πόλης, η οποία ασκούσε πολιτικό και διοικητικό
ρόλο.
Το 1805 είχε 400 οικογένειες, από τις οποίες έξι µόνο ήταν τουρκικές. Οι ξένοι
περιηγητές δεν παραλείπουν να αναφερθούν στο εύφορο του εδάφους της, µε
τις χωρίς διακοπή ελιές, µουριές, συκιές, πορτοκαλιές, λεµονιές και
κυπαρίσσια.
Όµως, η επαρχιακή αυτή πολίχνη κατάφερε να λάµψει στο ελληνικό στερέωµα
χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο, τόσο κατά την προετοιµασία όσο και
στα πρώτα βήµατα της Επανάστασης. Εδώ έγινε η δοξολογία, στο ναό των
Αγίων Αποστόλων που σήµανε την έναρξη του Αγώνα και της
Απελευθέρωσης, στις 23 Μαρτίου του 1821. Και εδώ δηµιουργήθηκε ο
πρώτος πυρήνας κρατικής εξουσίας µε τη συγκρότηση της Μεσσηνιακής
Γερουσίας. Τότε γράφτηκαν και τα δύο µνηµειώδη κείµενα ελευθερίας που
σηµατοδοτούν και το πρώτο διπλωµατικό έγγραφο: «Η Προειδοποίησις προς
τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» και η µε αποδέκτη την αµερικανική κυβέρνηση
«Προκήρυξις». Αξιοµνηµόνευτο είναι οτι η πρώτη έντυπη εφηµερίδα στην
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Ελλάδα εκδόθηκε την 1η Αυγούστου 1821 στην επαναστατηµένη Καλαµάτα.
Τυπώθηκε στο µικρό τυπογραφείο, που είχε φέρει ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης
από την Τεργέστη, µε «Επιστάτη και εκδότη» τον ιερωµένο Θεόκλητο
Φαρµακίδη.
Πολύ σύντοµα η Καλαµάτα εξελίχθηκε σε ισχυρό εµπορικό και οικονοµικό
κέντρο, κυρίως λόγω της γειτνίασής της µε τη θάλασσα, αλλά και της
παραγωγής και εξαγωγής των παραδοσιακών προϊόντων του µεσσηνιακού
κάµπου: κουκούλια και µετάξι, σύκα, λάδι και σταφίδα. Ο πλούτος αυτός των
προϊόντων δεν άργησε να τροφοδοτήσει και τις επιτόπιες µεταποιητικές
µονάδες βυρσοδεψίας, µεταξουργίας, ελαιουργίας κ.ά. Έτσι συνεχίστηκε η
παράδοση της µεταξοϋφαντικής τέχνης της φηµισµένης από την περίοδο της
τουρκοκρατίας, «Μονής Καλογραιών» και άνοιξε ο δρόµος και σε άλλους
«βιοµηχανικούς» κλάδους που αναπτύχθηκαν δυναµικά στην πόλη της
επόµενες δεκαετίες. Το µετάξι ήταν το βασικό εξαγώγιµο προϊόν ως τον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο. Στα µέσα της δεκαετίας του 1870, η Καλαµάτα είχε
αναδειχθεί στο πρώτο µεταξοπαραγωγικό κέντρο του νεοελληνικού κράτους.
Στο µεταίχµιο του 19ου και του 20ου αι., υπήρχαν 500 αργαλειοί που
δούλευαν για βιοτεχνίες και ιδιώτες. Το 1933, όταν διέκοψε τη λειτουργία του
το εργοστάσιο Στασινόπουλου, ο κύκλος αυτός έκλεισε. (Τη µακραίωνη
παράδοση των µεταξωτών υπηρετούν σήµερα τα λιγοστά αλλά εκλεκτά
υφαντά της Μονής Καλογραιών και της βιοτεχνίας Γκόνου).
Το 1860 δραστηριοποιούνταν 108 µικροέµποροι, 8 µεγάλοι έµποροι, 225
κτηµατίες και 800 «βιοµήχανοι» (τεχνίτες και βιοτέχνες).
Μια σειρά από δηµόσια και δηµοτικά έργα έδωσαν νέα πνοή στην πόλη. Περί
το 1860 τέθηκαν τα θεµέλια του πρώτου Γυµνασίου (σηµερινού ∆ηµοτικού
Ωδείου), καθώς και των τριών σηµερινών µεγαλοπρεπών ναών του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόµου, της Υπαπαντής του Σωτήρος και του Αγίου Νικολάου
Φλαρίου.
Το 1860 ιδρύθηκε ο οικισµός Νέαι Καλάµαι στην παραλιακή περιοχή και το
1863 µεταφέρθηκε εκεί (στην απόληξη της σηµερινής οδού Φαρών) το
κατάστηµα του Τελωνείου, προµηνύοντας τη µελλοντική επέκταση της πόλης
προς τη θάλασσα. Η εµπορική ζωή της πόλης παλλόταν ουσιαστικά στην
επάνω πόλη, γύρω από τις πλατείες Άνω (Παπλωµατάδικα), Κάτω (23ης
Μαρτίου) και Φραγκόλιµνα. Στη δεκαετία αυτή έγινε απόπειρα συστηµατικής
πολεοδοµικής παρέµβασης, εκπονήθηκαν δύο χωριστά Σχέδια: ένα για την
κυρίως πόλη το 1867 και ένα για την Παραλία της το 1868.
Μέχρι τα τέλη του 19ου αι., η Καλαµάτα διανύει τη µεταβατική περίοδο του
οικονοµικού, κοινωνικού και οικιστικού της µετασχηµατισµού. Σε αυτό
συνέβαλε αποφασιστικά η ολοκλήρωση βασικών έργων υποδοµής, όπως η
κατασκευή της επαρχιακής οδού Καλαµάτας – Νησίου, της λεωφόρου
Παραλίας – Καλαµών (Αριστοµένους) και της δηµοτικής οδού Παραλίας –
Καλαµών (Φαρών), η σταδιακή διευθέτηση της κοίτης του ποταµού Νέδοντα,
που ταλάνιζε την πόλη µε τις πληµµύρες του, η κατασκευή γεφυριών, η
σιδηροδροµική σύνδεση της Καλαµάτας µε την Αθήνα (1896) και κυρίως η
κατασκευή του λιµανιού (1882-1901). Τα έργα αυτά έδωσαν ώθηση στην
οικονοµία της, κατατάσσοντάς την στα πέντε πρώτα βιοµηχανικά κέντρα της
χώρας, µετά τον Πειραιά, την Ερµούπολη, την Πάτρα και την Αθήνα.
Η οικονοµική πρόοδος διεύρυνε τον αστικό πληθυσµό της – την 25ετία 18701896 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη κινητικότητα µετά την Αθήνα, τον Πειραιά και
την Πάτρα – και ενθάρρυνε την οικοδοµική δραστηριότητα. Στο νέο
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Πολεοδοµικό Σχέδιο του 1905, που σφράγισε τη φυσιογνωµία της
µεσσηνιακής πρωτεύουσας τον 20ό αι., αποτυπώνεται ευκρινώς η σύνδεσή
της µε το λιµάνι και γενικότερα η επέκταση του πολεοδοµικού ιστού.
Γύρω από το λιµάνι αναπτύσσεται µια πρώτη στοιχειώδης οικιστική
συγκέντρωση, η οποία στις επόµενες δεκαετίες θα εξελιχθεί σε µια µικρή νέα
αγορά, µε ναυτικά γραφεία, αντιπροσωπείες ελληνικών και ξένων εταιρειών,
αλλά και σε ψυχαγωγικό κέντρο για τους Καλαµατιανούς, κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, µε πολυτελή για την εποχή σπίτι, ξενοδοχεία, κοσµικά
καφενεία και εστιατόρια.
Η ενιαία Καλαµάτα είχε αποβάλει τον επαρχιώτικο χαρακτήρα της και είχε
εξελιχθεί σε µια σύγχρονη πόλη µε ηλεκτροφωτισµό, τραµ, δεύτερο
σιδηροδροµικό σταθµό (Παραλίας), πολυσύχναστο λιµάνι και όµορφα
διώροφα νεοκλασικά κτήρια. Τότε παρατηρείται και µια σηµαντική πνευµατική
και πολιτιστική κίνηση (λέσχες, σωµατεία, θέατρο, κοσµικά κέντρα, δηµόσια
και ιδιωτικά σχολεία, εφηµερίδες).
Την περίοδο του µεσοπολέµου συνεχίστηκε η ακµάζουσα οικονοµική πορεία
της πόλης, χάρη στην αλευροβιοµηχανία (Ευαγγελίστρια) και την
καπνοβιοµηχανία (Καρέλια, ∆αµηλάτη, Τσιλιβή, Πτωχούλη).
Το 1937 κατασκευάζεται το δίκτυο ύδρευσης. Φυσικό επακόλουθο ήταν η
κατακόρυφη αύξηση του πληθυσµού της (1920: 20.800 κάτ., 1928: 28.960
κάτ.), παρά τη συνεχιζόµενη µεταναστευτική ροή προς την Αµερική και τα
µεγάλα αστικά κέντρα της εποχής. Ταυτόχρονα όµως, η πόλη δέχθηκε
αρκετές χιλιάδες προσφύγων της Μικράς Ασίας, για τη στεγαστική
αποκατάσταση των οποίων δηµιουργήθηκαν σταδιακά µεταξύ του 1914 και
1968 προσφυγικοί συνοικισµοί στις θέσεις Κορδία, Ανάληψη, Άγιος Ιωάννης
Αβραµιού, Ανατολική Παραλία, Φυτειά, Αγ. Κωνσταντίνος Συντάγµατος, Αγία
Τριάδα, Πλεύνα και Νησάκι, γεγονός που διαφοροποίησε τον οικιστικό χάρτη
της Καλαµάτας.
Το 1924, ο Νέδοντας πληµµύρισε για ακόµη µία φορά, αυτή το φορά µε
ανθρώπινα θύµατα και πολλές υλικές ζηµιές. Στις 9 Μαΐου του 1934
καταγράφεται η αιµατηρή εξέγερση (9 νεκροί) των λιµενεργατών, µε αφορµή
τη δηµιουργία του σιλό. Στις 28 Απριλίου 1941 η πόλη καταλαµβάνεται από
τα γερµανικά στρατεύµατα, έπειτα από σφοδρούς βοµβαρδισµούς και τη µάχη
µε τα αποχωρούντα στρατεύµατα του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώµατος.
Στις 8 Φεβρουαρίου του 1944, οι Γερµανοί εκτελούν οµαδικά 149
καλαµατιανούς ως αντίποινα. Η πόλη απελευθερώθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου
του 1944. Από το 1945 ξεκινούν οι προσπάθειες ανόρθωσης του εµπορίου
της πόλης. Όµως το λιµάνι αρχίζει να φθίνει. Το 1959, το όνοµα Καλαµάτα
αντικαθιστά το Καλάµαι (Β.∆ 76 11/11/1959 ΦΕΚ 16/Α/1960).
Το κέντρο βάρους της πόλης, ωστόσο, εξακολουθούσε να βρίσκεται πάντα
στο νότιο κάθετο άξονα Κάστρο – λιµάνι, µε τάση µετατόπισης από την
πλατεία 23ης Μαρτίου, γύρω στο Σιδηροδροµικό Σταθµό και την Πλατεία
Βασιλέως Γεωργίου Β΄. Η τελευταία, παρότι προβλεπόταν από το Π.Σ. του
1905, διαµορφώθηκε ολοκληρωτικά το 1939.
Η εικοσαετία 1960-1980 σήµανε την αποβιοµηχάνιση και την απώλεια της
παλαιότερης οικονοµικής ευρωστίας (Κλείνουν οι µονάδες Εργοστάσιο Οίνων
και Οινοπνευµάτων, Γεωργική Βιοµηχανία, Κυλινδρόµυλοι Μεσσηνίας
«Ευαγγελίστρια», Βιοµηχανία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων κ. ά.).
Οι καταστρεπτικοί σεισµοί του Σεπτεµβρίου 1986 αποτέλεσαν το έναυσµα για
τη νέα προσπάθεια ανόρθωσης.
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Τη δεκαετία του ’80, δηµιουργήθηκαν νέοι θεσµοί στον πολιτισµό, που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε στόχο την
ανάδειξη της ιδιαιτερότητάς της. Από τις σηµαντικότερες παρεµβάσεις είναι η
δηµιουργία του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαµάτας (1982) και της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (1985) µε τοµείς Χορού,
Εικαστικών και Μουσικής. Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια διάσωσης και
αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της πόλης (αγορά και
αναπαλαίωση παραδοσιακών κτιρίων, ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου),
δηµιουργία θεσµών όπως το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού (1995). Από 1.12.2008
ο επίσηµος φορέας της πολιτικής του ∆ήµου, στους τοµείς του Πολιτισµού,
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κατάρτισης και Προώθησης στην
Απασχόληση είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας
«ΦΑΡΙΣ», , η οποία προήλθε, από συγχώνευση των πρώην αµιγών
επιχειρήσεων του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3463/2006. Εν συνεχεία µετά την εφαρµογή της νέας αρχιτεκτονικής στην
αυτοδιοίκηση, Ν.3852/2010, η «ΦΑΡΙΣ» απορρόφησε και την Κοινωφελή
Επιχείρηση του ∆ήµου Θουρίας.
Ουσιαστική και καθοριστική για το µέλλον της πόλης υπήρξε η παρέµβαση
του ∆ήµου, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, στη µεταµόρφωση της
πόλης, στην ορατή παραγωγή έργων υποδοµής. Ο εντυπωσιακός αριθµός
τους την κατέστησε πρωτοπόρο στον ελλαδικό χώρο, από πλευράς ενεργού
παρέµβασης της Τ.Α.
Η αναθεώρηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου και το πρόγραµµα
«ανασυγκρότησης της πόλης» µετά τον σεισµό είναι πρωτοφανείς
επιχειρήσεις πολεοδοµικής διευθέτησης στη χώρα µας.
Αποκτήθηκε γη αξίας πολλών εκατοµµυρίων, χωρίς αντίτιµο, σ’ εκείνα τα
σηµεία της πόλης όπου ήταν απαραίτητο (βλ. πάρκο σιδηροδρόµων, δυτικό
κέντρο, ανατολικό κέντρο, µαρίνα κλπ). Η ρύθµιση και οργάνωση της
ανάπτυξης οδήγησε στην απονοµή, το 1991, του βραβείου αστικού
σχεδιασµού από την ΕΟΚ και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πολεοδόµων.
Το Ανατολικό και το ∆υτικό Κέντρο αποτελούν σηµαντικούς συνοικιακούς
πνεύµονες, συνδυασµένους µε κοινωνικές εξυπηρετήσεις, σε περιοχές
«αυθαίρετα» χτισµένες, πυκνοδοµηµένες και υποβαθµισµένες.
Η δηµιουργία νέας περιµετρικής αρτηρίας, η διαµόρφωση της ζώνης του
Νέδοντα ως άξονα κοινωνικού εξοπλισµού σε µήκος πέντε περίπου
χιλιοµέτρων (µαζικές αθλητικές εγκαταστάσεις και ψυχαγωγικές λειτουργίες,
οργανωµένο δάσος, φυσικό πάρκο, δηµοτικό κέντρο στάθµευσης µεγάλων
οχηµάτων, σταθµός υπεραστικού ΚΤΕΛ, εγκαταστάσεις συνεργείων ∆ήµου,
δηµοτικό πάρκινγκ, αναψυκτήριο κλπ). Η δηµιουργία του δηµοτικού πάρκου –
άλσους σιδηροδρόµων στην καρδιά της πόλης (το πρώτο θεµατικό πάρκο
αναψυχής στην Ελλάδα), Η δηµιουργία της Βιοµηχανικής ζώνης και η
κατασκευή του Βιοτεχνικού Πάρκου (1989), επιτακτική µετά τον καταστροφικό
σεισµό. Η ανάπτυξη της υποβαθµισµένης – εγκαταλελειµµένης δυτικής
παραλιακής περιοχής µε τη δηµιουργία της µαρίνας. Η ανάδειξη – ανάπλαση
του υποβαθµισµένου και σε µεγάλο βαθµό εγκαταλελειµµένου ιστορικού
κέντρου. Το ∆ηµοτικό Οικιστικό πρόγραµµα ( 120 βιοκλιµατικές κατοικίες σε
τµήµα του πρώην στρατοπέδου).
Η Καλαµάτα, σε εποχές που δεν υπήρχαν ακόµη οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. για
παρόµοια έργα, ξεκίνησε µε αυτοχρηµατοδότηση την κατασκευή κεντρικού
αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού βιολογικού καθαρισµού λυµάτων το
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1979. Είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εγκατέστησε βιολογικό
καθαρισµό λυµάτων, σε µία εποχή που τα λύµατα αντίστοιχων ελληνικών
πόλεων έπεφταν – και µερικών εξακολουθούν να πέφτουν – στη θάλασσα ή
παρακείµενους ποταµούς χωρίς την παραµικρή επεξεργασία.
Η µονάδα αυτή έχει εν τω µεταξύ επεκταθεί και εκσυγχρονισθεί και έχει
σήµερα δυνατότητα επεξεργασίας λυµάτων 120.000 ισοδύναµων κατοίκων.
Κατά την τελευταία δεκαετία, υλοποιήθηκαν πληθώρα παρεµβάσεων για τον
εκσυγχρονισµό των βασικών λειτουργιών της πόλης, όπως στον τρόπο
προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και διαχείρισης των απορριµµάτων, τη
δηµιουργία εκτεταµένου δικτύου πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, την
υλοποίηση πληθώρας παρεµβάσεων αισθητικού χαρακτήρα, αλλά και
επένδυσης σε έργα πολιτισµού, π.χ. κατασκευή του Μεγάρου Χορού και
τουρισµού, π.χ ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του λιµένος για την
υποδοχή πλοίων κρουαζιέρας, η εφαρµογή συστηµάτων ασφαλείας σε αυτόν
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, η επιδίωξη λειτουργίας υδατοδροµείου σε
συνδιασµό µε τη ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς αερολιµένα και την
ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδροµου, δόθηκε σηµαντική ώθηση στην
οικονοµική ζωή της πόλης.
2.2.2.2.2. Ιστορικά στοιχεία ∆ηµοτικής Ενότητας Άριος
Ολόκληρη η περιοχή της κάτω Μεσσηνιακής πεδιάδας (το νότιο τµήµα της
πεδιάδας η «Μακαρία γη») δεν είχε κατοικηθεί πριν την περίοδο της
Φραγκοκρατίας, λόγω της βαλτώδους φύσης της.
Στο τέλος της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα χρόνια µετά την Επανάσταση
του 1821 το χωριό ονοµαζόταν Ασλάναγα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Μετονοµασιών Ν.Γ. Πολίτης πρότεινε να µετονοµαστεί το χωρίο σε "Μακαρία",
καθώς ήταν το µεγαλύτερο χωριό της Κάτω Μεσσηνιακής Πεδιάδας, γνωστής
στην αρχαιότητα ως "Μακαρία γη". Τελικά προκρίθηκε η ονοµασία
Μεσοποταµία, ονοµασία προφανώς εµπνευσµένη από το ότι το χωριό ήταν
κτισµένο µεταξύ δύο ποταµών, του Άριος και του Πάµισου. Στη συνέχεια το
χωριό άλλαξε εκ νέου όνοµα, µετονοµαζόµενο σε Άρι, από τον παρακείµενο
ποταµό. οι πηγές του οποίου βρίσκονται στο χωριό Πήδηµα.

2.2.2.2.3. Ιστορικά στοιχεία ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών
Η ∆.Ε. Αρφαρών έχει έδρα τo Αρφαρά που χτίστηκε γύρω στα 1834 και
εγκαταστάθηκαν εκεί οι κάτοικοι των Άνω Αρφαρών, οικισµού εκ των πλέον
παλαιοτέρων στη Μεσσηνία.
Στην τουρκοκρατία ήταν φωλιά κλεφταρµατολισµού (τα ιστορικά Σαµπάζικα).
Κοντά στην περιοχή που φέρει την ονοµασία «Μάτια» βρίσκονται αποµεινάρια
αρχαίου Ναού του Ασκληπιού.
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας δόθηκε µάχη στη θέση «Βρωµοβρυσαίϊκα
Καλύβια» εναντίον του Ιµπραήµ που έγινε στις 5 και 6 Ιουνίου του 1825
αµέσως µετά την καταστροφή στο Μανιάκι στις 20 Μαϊου 1825. Στη µάχη
πήραν µέρος πολιανίτες, αρφαραίοι, βρωµοβρυσαϊοι και ακοβίτες.

2.2.2.2.4. Ιστορικά στοιχεία ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας
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Η ∆.Ε. Θουρίας έλαβε το όνοµά της από την αρχαία πόλη Θουρία, που
βρισκόταν «επί λόφου υψηλού» και απείχε από την πόλη των Φαρών 80
στάδια. Η Αρχαία Θουρία είναι µια περιοχή µε µακραίωνη ιστορία. Οι ρίζες της
εντοπίζονται γύρω στα 2500-2000 π.Χ. Το οµηρικό της όνοµα ήταν «Άνθεια
Βαθύλειµος». Στο πέρασµα των αιώνων, είτε ανεξάρτητη είτε κάτω από την
κυριαρχία των Λακεδαιµόνιων της Σπάρτης, η Θουρία αποτέλεσε την πιο
σηµαντική πόλη της περιοχής µέχρι το 369 π.Χ. Στη συνέχεια αποτέλεσε
µέλος της ελεύθερης Μεσσηνιακής Πολιτείας και δεύτερη σπουδαιότερη πόλη
µετά την Αρχαία Μεσσήνη. Είναι πολλά και σηµαντικά τα ευρήµατα που
µαρτυρούν την ιστορία της περιοχής.
Στη θέση «Ελληνικά» ή «Παλιόκαστρο» έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα : θέση
του κοίλου του θεάτρου, λείψανα τείχους βόρεια και δυτικά της ακρόπολης,
ίχνη από αρχαίο αµαξιτό δρόµο, µεγάλη λαξευτή δεξαµενή, οικοδοµικά
θεµέλια, λείψανα ναών, κ.α..
Επίσης, στον οικισµό της Αίπειας και πλησίον του Ιερού Ναού της Αγίας
Ειρήνης, έχει ανασκαφεί ο µεγάλος ηγεµονικός θολωτός τάφος του 15ου
αιώνα. Στην κορυφή των λόφων του οικισµού της Αίπειας βρίσκεται η
µυκηναϊκή νεκρόπολη των ελληνικών µε 15 µυκηναϊκούς τάφους. Σύµφωνα
µε τα σωζόµενα ερείπια ρωµαϊκού λουτρού, η πόλη συνέχισε να κατοικείται
και να ευηµερεί και στη ρωµαϊκή εποχή. Το ανασκαφικό έργο στην περιοχή
συνεχίζεται από την εφορεία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας φέρνοντας στο φως
πολλά σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα.
Οι συστηµατικές ανασκαφές που πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια, µε
φορέα χρηµατοδότησης το ∆ήµο Καλαµάτας, στην αρχαία Θουρία, την πρώτη
πρωτεύουσα της Μεσσηνίας πριν από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης,
έχουν φέρει στο φως σηµαντικά ευρήµατα, τόσο από τους µυκηναϊκούς όσο
και από τους κλασσικούς χρόνους. Πέρα από τα επιβλητικά τείχη και τα
ερείπια δηµοσίων κτιρίων της κλασσικής εποχής, οι ανασκαφές ανέδειξαν δύο
εντυπωσιακούς ταφικούς τύµβους µεσοελλαδικών χρόνων στη θέση
Καστρούλια, ένα εκτεταµένο νεκροταφείο θαλαµωτών µυκηναϊκών τάφων στη
θέση Ελληνικά και έναν ηγεµονικό θολωτό µυκηναϊκό τάφο στην Άνθεια, µε
πλήθος πολύτιµων και σπάνιων ευρηµάτων, όπου µαρτυρούν ότι η πόλη
απέκτησε τεράστια ακµή. Πολλά από τα ευρήµατα αυτά εκτίθενται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας.
Ευρήµατα από τις ανασκαφές υπάρχουν και από τη ρωµαϊκή εποχή, όπως το
άριστα διατηρηµένο ρωµαϊκό λουτρό.

2.2.3. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Σύµφωνα µε τα οριστικά αποτελέσµατα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την απογραφή του
2011, ο µόνιµος πληθυσµός του ∆. Καλαµάτας ανέρχεται σε 69.849 κατοίκους
(ΦΕΚ 698/Β/20.03.2014).
Πίνακας 1 : Μεταβολή Μόνιµου πληθυσµού 2001-2011
Περιοχή
∆ήµος Καλαµάτας
Π.Ε. Μεσσηνίας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σύνολο Χώρας

2001
70.006
166.566
597.622
10.934.097

2011
69.849
159.954
577.903
10.816.286
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Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
Σηµειώνεται ότι µόνιµος πληθυσµός είναι ο αριθµός των Ελλήνων και
αλλοδαπών που διαµένουν µόνιµα. Επίσης στο 70.006 (2001)
περιλαµβάνεται ο µόνιµος πληθυσµός για τους πρώην ∆ήµους Καλαµάτας,
Άριος, Αρφαρών & Θουρίας
Ο Μόνιµος Πληθυσµός του ∆. Καλαµάτας σε σύγκριση µε το 2001
παρουσιάζει οριακή µείωση (0,22%). Οµοίως παρουσιάζεται µείωση τόσο
στην Π.Ε. Μεσσηνίας (3,97%) όσο και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
(3,30%) αλλά και στο σύνολο της Χώρας (1,08%).
Πίνακας 2 : Μόνιµος Πληθυσµός κατά φύλλο και πυκνότητα
Περιοχή
Σύνολο
Άρρενες
%
Θήλεις
%

∆ήµος
Καλαµάτας
Π.Ε. Μεσσηνίας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Σύνολο Χώρας

69.849

34.690

49,6

35.229

50,4

Πυκνότητα
κατοίκων
ανά
τετρ.
χλµ.
158,63

159.954

80.589

50,38

79.365

49,62

53,48

577.903

291.777

50,5

286.126

49,5

37,31

49,0

5.513.063 51,0

81,97

10.816.286 5.303.223

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
Εξετάζοντας την πληθυσµιακή πυκνότητα του ∆ήµου Καλαµάτας και
συγκρίνοντας την µε τους αντίστοιχους δείκτες της Π.Ε. Μεσσηνίας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Χώρας διαπιστώνεται ότι ο δείκτης
πληθυσµιακής πυκνότητας του ∆ήµου Καλαµάτας είναι κατά πολύ
µεγαλύτερος του αντίστοιχου δείκτη τόσο σε επίπεδο επικρατείας (158,63
έναντι 81,97 κατοίκων ανά τετρ. χλµ.) όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας (µόλις 53,48 κατοίκων ανά τετρ. χλµ).

Πίνακας 3 : Μεταβολή Νόµιµου πληθυσµού 2001-2011
Περιοχή
2001
2011

Μεταβολή %

∆ήµος Καλαµάτας
*66.677
66.363
-0,47
Π.Ε. Μεσσηνίας
192.849
175.594
-8,95
Περ. Πελοποννήσου
638.942
610.796
-4,40
Σύνολο Χώρας
10.964.020
9.903.268
-9,67
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
Σηµειώνεται ότι νόµιµος πληθυσµός είναι ο αριθµός των δηµοτών µε Ελληνική
υπηκοότητα
Ο Νόµιµος Πληθυσµός του ∆ήµου Καλαµάτας ανέρχεται σύµφωνα µε τα
οριστικά αποτελέσµατα της απογραφής του (2011) σε 66.363 κατοίκους
(ΦΕΚ 697/Β/20.03.2014). Στον πίνακα 3 αποτυπώνονται οι µεταβολές του
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νόµιµου πληθυσµού µεταξύ των ετών 2001-2011. ∆ιαπιστώνεται ότι ο νόµιµος
Πληθυσµός του ∆ήµου Καλαµάτας καταγράφει µείωση κατά 0,47% τη
δεκαετία 2001-2011 ενώ στην Π.Ε. Μεσσηνίας καταγράφεται µείωση 8,95%.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατεγράφη µείωση κατά 4,40% ενώ η µείωση
σε επίπεδο χώρας κατά 9,67%
O de facto (πραγµατικός) πληθυσµός του ∆ήµου Καλαµάτας, δηλαδή τα
άτοµα που βρέθηκαν παρόντα κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της
απογραφής, ανέρχεται σύµφωνα µε τα οριστικά αποτελέσµατα της
απογραφής του 2011 σε 69.090 κατοίκους (ΦΕΚ 699 /Β/20.03.2014) έναντι
67.127 κατοίκων του 2001
Στον πίνακα 4 που ακολουθεί, ελλείψει νεώτερων στοιχείων αποτυπώνεται η
ηλιακή κατανοµή του de facto (πραγµατικού) πληθυσµού του 2001 στις
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Καλαµάτας.
Πίνακας 4 : Κατανοµή του πληθυσµού της Καλαµάτας ανά φύλο &
ηλικιακή οµάδα
Φύλλο
0-14
15-24
25-39
40-54
55-64
65-79
> 80
Σύνολο
Άρρενες
Θήλυς
Σύνολο
Ποσοστό

5.525
5.169
10.694
15,3%

4.288
3.930
8.218
11,8%

7.396
7.457
14.853
21,3%

7.764
8.202
15.966
22,9%

4.197
3.867
8.064
11,5%

4.092
4.484
8.576
12,3%

1.358
2.120
3.478
4,9%

34.690
35.229
69.849
100,0%

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
Η µελέτη δοµής του πληθυσµού κατά ηλικία είναι χρήσιµη, διότι συµβάλει
στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε δηµογραφικές προοπτικές, τη
κοινωνική ανάπτυξη και µε τη σύνθεση και το µέγεθος του γεροντικού
πληθυσµού. Επίσης εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε τη προοπτική της
οικονοµικής ανάπτυξης, την εξέλιξη του εργατικού δυναµικό και τη σύνθεση
της αγοράς εργασίας.
Στο σύνολο των 69.849 κατοίκων του ∆ήµου Καλαµάτας σηµαντικό ποσοστό
έχει η ηλικιακή οµάδα 40-54 µε ποσοστό 22,9% και ακολουθεί η ηλικιακή
οµάδα 25-39 µε ποσοστό 21,3 %
Για τη καλύτερη ανάλυση του δηµογραφικού προφίλ του ∆ήµου παρατίθενται
οι κάτωθι δηµογραφικοί δείκτες :
Πίνακας 5 : ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου Καλαµάτας
∆ηµογραφικοί δείκτες
2001
2011
∆είκτης Γήρανσης
0,94
1,13
∆είκτης Εξάρτησης
0,49
0,48
∆είκτης Αντικατάστασης
1,67
1,02
Ο δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος των ατόµων ηλικίας 65 και άνω προς τα
άτοµα ηλικίας 0-14 ετών. Σκοπός του δείκτη αποτελεί ο προσδιορισµός της
αναλογίας "γέροι" προς "νέοι", δηλαδή πόσα άτοµα ηλικίας 65-άνω
αντιστοιχούν σε άτοµα ηλικίας 0-14 ετών. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης
τόσο πιο "γηρασµένος" είναι ο πληθυσµός.
Πίνακας 6: ∆ηµογραφικοί ∆είκτες Περιφέρειας Πελοποννήσου –
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Περιφερειακών Ενοτήτων
Περιοχή
∆είκτης Γήρανσης
1991
Αργολίδας
0,74
Αρκαδίας
1,22
Κορινθίας
0,76
Λακωνίας
1,19
Μεσσηνίας
1,07
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

2001 2011
1,17 1,48
1,67 1,95
1,17 1,41
1,62 1,96
1,47 1,74

∆είκτης Εξάρτησης

∆είκτης Αντικατάστασης

1991
0,53
0,62
0,51
0,61
0,61

1991
1,09
0,88
1,07
0,84
0,86

2001
0,49
0,62
0,49
0,59
0,56

2011
0,55
0,62
0,55
0,62
0,58

2001
1,22
1,02
1,15
1,08
1,17

2011
0,76
0,80
0,78
0,86
0,82

Για το σύνολο του Νοµού Μεσσηνίας (Πινάκας 6) ο δείκτης γήρανσης είναι
1,74 δηλαδή σε 1 άτοµο ηλικίας 0-14 αντιστοιχεί 1,74 άτοµα ηλικίας 65 ετών
και άνω. Ο δείκτης γήρανσης του ∆ήµου Καλαµάτας είναι 1,13 και αποκλίνει
από εκείνον σε επίπεδο Νοµού (1,74).
Από την σύγκριση των στοιχείων προκύπτει ότι ο ∆ήµος σε σχέση µε το Νοµό
είναι λιγότερο «γηρασµένος».
Ο δείκτης εξάρτησης είναι ο λόγος του αθροίσµατος ατόµων ηλικίας 0-14 ετών
και 65 ετών και άνω (δηλαδή των µη παραγωγικών ηλικιών), προς τα άτοµα
ηλικίας 15-65 (παραγωγικές). Σκοπός του δείκτη είναι να βρεθεί η αναλογία
µεταξύ εξαρτώµενων ατόµων, δηλαδή αυτών που δεν µπορούν να
συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία προς τα άτοµα που θεωρείται ότι
συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
Ο µέσος όρος του Νοµού είναι 0,58 δηλαδή σε 1 άτοµο 15-65 ετών
αντιστοιχούν 0,56 άτοµα ηλικίας είναι 65 και άνω ετών και 0-15, ενώ για το
σύνολο του ∆ήµου ο δείκτης εξάρτησης είναι 0,48.
Ο δείκτης αντικατάστασης αποτελεί δοµικό δείκτη. ∆ηλαδή εκφράζει την
εναλλαγή µεταξύ των ηλικιών που µετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
Υπολογίζεται ως ο λόγος των ατόµων ηλικίας 15-24 προς τα άτοµα ηλικίας
55-64. ∆ηλαδή των ατόµων που ετοιµάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική
διαδικασία και αυτών που αναµένονται να εξέλθουν από την παραγωγική
διαδικασία.

2.2.3.1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας
Εξέλιξη πληθυσµιακών χαρακτηριστικών
Η πληθυσµιακή εξέλιξη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας
ακολουθεί τις γενικές τάσεις που διαπιστώνονται για ολόκληρη τη χώρα. Στο
χρονικό αυτό διάστηµα, ο πληθυσµός των ορεινών οικισµών µειώνεται
δραµατικά, ενώ αντίθετα αυξάνεται η σηµασία των παραλιακών οικισµών ή
των οικισµών της ενδοχώρας που γειτνιάζουν µε την Καλαµάτα και σταδιακά
ενσωµατώνονται στην πόλη, αποτελώντας προάστιά της.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η πληθυσµιακή µεταβολή
του ∆ήµου Καλαµάτας ανά Τ.Κ. σε σύγκριση µε τη µεταβολή του πληθυσµού
του Νοµού, της Περιφέρειας και της χώρας.
Πίνακας 7 : ∆.Ε. Καλαµάτας - Εξέλιξη Πληθυσµού, Μεταβολή ανά Τ.Κ.
1961-2011
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Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

2.2.3.2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ∆ηµοτικής Ενότητας Άριος
Πίνακας 8 : ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ∆ηµοτικής Ενότητας Άριος
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ
Έκταση (τ.χµ.):
22,497
Πραγµατικός Πληθυσµός:
1991
2.345
2001
2.189 2011
2.075
Πυκνότητα Πληθυσµού:
1991
104,24 2001
97,30 2011
92,23
Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2001):
Σύνολο

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

> 80 ετών

2.189
324
243
427
363
265
451
116
∆ηµογραφικοί δείκτες (2001) :
∆είκτης Γήρανσης
1,75
∆είκτης Εξάρτησης
0,69
∆είκτης Αντικατάστασης
0,92
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η ∆.Ε. Άριος εµφανίζει το µεγαλύτερο δείκτη γήρανσης σε σχέση µε τις άλλες
∆ηµοτικές Ενότητες Είναι η ∆.Ε. η οποία ουσιαστικά γερνάει. Επίσης είναι η ∆.Ε.
µε τη δεύτερη µεγαλύτερη πληθυσµιακή πυκνότητα στο ∆ήµο Καλαµάτας.
Επισηµαίνεται ότι, οι ανωτέρω δείκτες παραµένουν ίδιοι όπως έχουν αποτυπωθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2012-2014 του ∆ήµου Καλαµάτας διότι δεν έχει
ανακοινωθεί µέχρι τώρα η ηλικιακή κατανοµή του πραγµατικού πληθυσµού µε
στοιχεία απογραφής 2011.

2.2.3.3. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών
Πίνακας 9
Αρφαρών

:

∆ηµογραφικά

χαρακτηριστικά

∆ηµοτικής
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
Έκταση (τ.χµ.):
87,620
Πραγµατικός Πληθυσµός:
1991
3.081
2001
3.212 2011
2.665
Πυκνότητα Πληθυσµού:
1991
35,163 2001
36,658 2011
30,41
Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2001):
Σύνολο

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

> 80 ετών

3.212
498
331
634
556
361
623
209
∆ηµογραφικοί δείκτες (2001) :
∆είκτης Γήρανσης
1,67
∆είκτης Εξάρτησης
0,71
∆είκτης Αντικατάστασης
0,92
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η ∆.Ε. Αρφαρών εµφανίζει µεγάλο δείκτη γήρανσης, µεγαλύτερο της µονάδος.
Είναι η ∆.Ε µε τη µικρότερη πληθυσµιακή πυκνότητα. Τη τελευταία δεκαετία
παρουσιάζει αυξοµειώσεις του πληθυσµού της.
Επισηµαίνεται ότι, οι ανωτέρω δείκτες παραµένουν ίδιοι όπως έχουν αποτυπωθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2012-2014 του ∆ήµου Καλαµάτας διότι δεν έχει
ανακοινωθεί µέχρι τώρα η ηλικιακή κατανοµή του πραγµατικού πληθυσµού µε
στοιχεία απογραφής 2011.

2.2.3.4. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας
Πίνακας 10 : ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ∆ηµοτικής Ενότητας
Θουρίας
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
Έκταση (τ.χµ.):
76,996
Πραγµατικός Πληθυσµός:
1991
3.575
2001
4.106 2011
2.680
Πυκνότητα Πληθυσµού:
1991
46,430 2001
53,327 2011
34,81
Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2001):
Σύνολο

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

> 80 ετών

4.106
629
669
830
736
435
643
164
∆ηµογραφικοί δείκτες (2001) :
∆είκτης Γήρανσης
1,28
∆είκτης Εξάρτησης
0,54
∆είκτης Αντικατάστασης
1,54
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η ∆.Ε Θουρίας εµφανίζει µεγάλο δείκτη γήρανσης, µεγαλύτερο της µονάδος.
Εµφανίζει µικρή πληθυσµιακή πυκνότητα και αυξοµειώσεις του πληθυσµού της την
τελευταία εικοσαετία.
Επισηµαίνεται ότι, οι ανωτέρω δείκτες παραµένουν ίδιοι όπως έχουν αποτυπωθεί
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στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2012-2014 του ∆ήµου Καλαµάτας διότι δεν έχει
ανακοινωθεί µέχρι τώρα η ηλικιακή κατανοµή του πραγµατικού πληθυσµού µε
στοιχεία απογραφής 2011.

2.2.4. ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµου Καλαµάτας
Ο ∆ήµος Καλαµάτας αποτελείται από τέσσερις (4) δηµοτικές ενότητες: Άριος,
Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας.

2.2.4.1. ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµάτας
Πίνακας 11 : ∆ηµοτικές – Τοπικές Κοινότητες – Οικισµοί ∆.Ε. Καλαµάτας
∆ηµοτικές – Τοπικές Κοινότητες

Οικισµοί

∆ηµοτική Κοινότητα Βέργας

Παραλία Βέργας, Άνω Βέργα, Κάτω Βέργα

∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας

Κουταλά, Μενινά, Μονή Βελανιδιάς, Μπουρνιάς,
Προφήτης Ηλίας

Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας
Τοπική Κοινότητα Αντικαλάµου

Αλαγονία, Μαχαλάς
Αντικάλαµος

Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίας
Αρτεµισία, Θεοτόκος
Τοπική Κοινότητα Ασπροχώµατος Ασπρόχωµα, Ακοβίτικα, Καλάµι, Κατσίκοβο
Ελαιοχώριο,
Αράχοβα,
∆ιάσελλα,
µονή
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
∆ηµιόβης, Περιβολάκια
Τοπική Κοινότητα Καρβελίου
Καρβέλι, Αγία Τριάδα, Εµιαλοί, Κάτω Καρβέλι
Τοπική Κοινότητα Λαδά
Λαδάς, Αγία Μαρίνα, Άγιος Βασίλειος
Τοπική Κοινότητα Λαιίκων
Λαίικα, Κατσαρέικα, Ξηροκάµπι, Σπιτάκια
Τοπική κοινότητα Μικρής
Μικρή Μαντίνεια
Μαντίνειας
Τοπική Κοινότητα Νέδουσας
Νέδουσα
Τοπική Κοινότητα Πηγών
Πηγές, Σκουρόλακκος
Τοπική κοινότητα Σπερχογείας
Σπερχογεία
H ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµάτας έχει έκταση 253,2 km² και πληθυσµό
61.670 (απογραφή 2011). Ήταν ∆ήµος του Νοµού Μεσσηνίας που
λειτούργησε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας την περίοδο 1999-2010.
Συστάθηκε από τη συνένωση του παλαιότερου ∆ήµου Καλαµάτας και των
γειτονικών του παλαιότερων κοινοτήτων, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα
δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου.
Το 2010 καταργήθηκε και εντάχθηκε από 01.01.2011 στον νέο διευρυµένο
Καλλικρατικό ∆ήµο Καλαµάτας ως ∆.Ε Καλαµάτας και βρίσκεται στην βόρεια
ακτή του Μεσσηνιακού κόλπου. Αποτελείται από 2 δηµοτικές και 12 τοπικές
κοινότητες, µε έδρα την πόλη της Καλαµάτας.
Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της ∆.E Καλαµάτας αποτελούν µία σύνθεση
από παραθαλάσσιες, πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές εκτάσεις που έχουν σαν
ιδιαίτερο γνώρισµα το µεγάλο µέρος που καταλαµβάνει ο ορεινός όγκος του
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Ταϋγέτου.
Καλύπτει µια έκταση 253,2 τ.χλµ. Από την έκταση αυτή το 4,4%
καταλαµβάνουν τα πεδινά δηµοτικά διαµερίσµατα και συγκεκριµένα οι Τ.Κ.
Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος και Σπερχογείας. Το 18,3% της συνολικής
έκτασης καταλαµβάνεται από τα δηµοτικά διαµερίσµατα που χαρακτηρίζονται
ως ηµιορεινά, δηλαδή από τη ∆.Κ. Καλαµάτας και Τ.Κ. Μικρής Μαντινείας.
Ενώ το υπόλοιπο 77,3% καταλαµβάνεται από τα ορεινά δηµοτικά
διαµερίσµατα, δηλαδή από τις Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Βέργας,
Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Λαιίκων, Νέδουσας και Πηγών. Κυρίαρχο
χαρακτηριστικό στην περιοχή του ∆ήµου είναι ότι ένα ποσοστό που
προσεγγίζει το 70% του συνόλου της έκτασης, καταλαµβάνεται από
βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις.

2.2.4.1.1. ∆ηµοτικές – Τοπικές Κοινότητες ∆.Ε. Καλαµάτας
1. ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας αποτελεί την έδρα του Καλλικρατικού
∆ήµου και συγκεντρώνει το 88,30 % του συνολικού πληθυσµού του ∆ήµου ή
το 77,42 της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας.
Αναφορικά µε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Καλαµάτας, αναπτύχθηκε
κατά κύριο λόγο στα πεδινά επίπεδα του όρους Ταΰγετος, συνδυάζοντας το
αµιγές αστικό περιβάλλον της πόλης της Καλαµάτας µε τους προαστιακούς
οικισµούς της, τις περιαστικές γεωργικές καλλιέργειες και το έντονα ορεινό
ανάγλυφο προς Βορρά και Ανατολή, διαµορφώνοντας µε όλα αυτά τα στοιχεία
ένα ιδιαίτερα ποικιλόµορφο ανάγλυφο.
Αποτελεί µεσαίου µεγέθους αστικό κέντρο συγκρινόµενη µε τα δεδοµένα της
χώρας. Αποτελεί όµως το κυρίαρχο αστικό κέντρο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου τόσο πληθυσµιακά όσο και σε σχέση µε την αναπτυξιακή του
δυναµική. Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου, η
Καλαµάτα
αποτελεί περιφερειακό αναπτυξιακό πόλο µε τριτογενείς
δραστηριότητες, κέντρο πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων εθνικής
και διεθνούς σηµασίας και εν δυνάµει συγκοινωνιακό κόµβο συνδυασµένων
µεταφορών.
Οικισµοί ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας
Ο οικισµός Κουταλά συνδέεται µε την Καλαµάτα µέσω της περιοχής Προφήτη
Ηλία µε ασφαλτοστρωµένο δρόµο συνολικού µήκους 6 χλµ. Ο δρόµος είναι
ορεινός µε κλίσεις και στροφές, ωστόσο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα
προβλήµατα στη διατοµή ή την κατάσταση του οδοστρώµατος. Εντός του
οικισµού το δίκτυο είναι απλό σε δοµή και επαρκές σε διατοµή.
Τα Μενινά βρίσκονται στην αρχή του επαρχιακού άξονα προς Περιβολάκια, σε
λιγότερο από 1 χλµ από το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο (ΕΟ∆) προς Σπάρτη. Ο
δρόµος είναι καλός, ενώ ο οικισµός δεν διαθέτει εσωτερικό δίκτυο, πέρα από
τις προσβάσεις των ιδιοκτησιών και τους αγροτικούς δρόµους.
Ο Μπουρνιάς είναι χωρικά και λειτουργικά ενταγµένος στο αστικό συγκρότηµα
της Καλαµάτας.
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2. Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας
Η Αλαγονία ή Σίτσοβα, έχει έκταση 22.093 στρέµµατα. Βρίσκεται στο ∆υτικό
Ταΰγετο, σε υψόµετρο 750 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην
περιοχή αυτή αφθονούσαν οι πατάτες, το λάδι, τα κάστανα, τα καρύδια, τα
κεράσια και διάφορα οπωρικά. Αµέσως µετά και σε υψηλότερο επίπεδο
βρίσκεται ο συνοικισµός της µε το όνοµα Μαχαλάς. Είναι χτισµένη στην
αµφιθεατρική καταπράσινη πλαγιά της κεντρικής κοιλάδας της περιοχής που
περικλείει και τα χωριά Πηγές και Αρτεµισία. Βορειότερα βρίσκεται η κοιλάδα
της Νέδουσας ενώ νοτιότερα βρίσκεται η κοιλάδα του Λαδά και του
Καρβελίου.
3. Τοπική Κοινότητα Αντικαλάµου
Ο
Αντικάλαµος είναι αγροτική πεδινή περιοχή και βρίσκεται
6 χλµ
βορειοδυτικά της Καλαµάτας. Ο Αντικάλαµος συνδέεται απευθείας µε το
εθνικό οδικό δίκτυο.
4. Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίας
Η Αρτεµισία µέχρι το 1927 ονοµαζόταν Τσερνίτσα ή Τζερνίτζα. Βρίσκεται
στην δυτική πλαγιά του Ταϋγέτου, στο µέσον της διαδροµής Καλαµάτας Σπάρτης, 24 χλµ. από την Καλαµάτα και 36 χλµ. από την Σπάρτη,
αποτελώντας συγκοινωνιακό κόµβο που συνδέει τις δύο πόλεις. Η Αρτεµισία
βρίσκεται σε υψόµετρο 700 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και
καλύπτει έκταση 38.797 στρεµµάτων.
5. Τοπική Κοινότητα Ασπροχώµατος
Το Ασπρόχωµα βρίσκεται 4 χλµ. δυτικά της Καλαµάτας. Είναι αγροτική
πεδινή περιοχή και αποτελείται από τους οικισµούς Ασπρόχωµα, Ακοβίτικα,
Καλάµι, Κατσίκοβο.
Οι οικισµοί Ασπρόχωµα-Ακοβίτικα αναπτύσσονται
εκατέρωθεν του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Μεγαλόπολης – Καλαµάτας και της
Σιδηροδροµικής Γραµµής, από το ύψος του Καλαµίου µέχρι την περιοχή του
Μπουρνιά και τις εισόδους της πόλης (παλιά και νέα), µε πλήθος
παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων, µε πληθώρα αποθηκευτικών
χώρων εκατέρωθεν των αξόνων.
Οι οικισµοί Καλάµι και Κατσίκοβο
συνδέονται απευθείας µε το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο. Οι οικισµοί συνδέονται,
επίσης, µε το σύµπλεγµα των Λαιίκων.
6. ∆ηµοτική Κοινότητα Βέργας
Η Βέργα βρίσκεται 8 χλµ. ανατολικά της Καλαµάτας. Παρουσιάζει µεγάλη
πληθυσµιακή ανάπτυξη µετά τους σεισµούς της Καλαµάτας το 1986. Είναι
αγροτική ορεινή περιοχή και αποτελείται από τους οικισµούς: παραλία
Βέργας, Άνω Βέργα, Κάτω Βέργα. Το οδικό δίκτυο της περιοχής κυριαρχείται
από τον άξονα Καλαµάτα – Καρδαµύλη πλησίον του αιγιαλού και την
οφιοειδή χάραξη του δρόµου προς Κάτω Βέργα.
7. Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
Το Ελαιοχώριο, παλιότερα Γιάννιτσα, βρίσκεται 12 χιλ. ανατολικά σε σχέση µε
την Καλαµάτα, σκαρφαλωµένο στις πλαγιές του δυτικού Ταΰγετου, στους
πρόποδες του όρους Καλάθι. Το Ελαιοχώρι βρίσκεται στην βορεινή πλαγιά
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λόφου, στο µέρος που ήταν κτισµένη η αρχαία πόλη Καλάµαι. Είναι αγροτική
ορεινή περιοχή και αποτελείται από τους οικισµούς: Ελαιοχώριο Αράχωβα,
∆ιάσελλα, Μονή ∆ιοµόβης και Περιβολάκια. Καταλαµβάνει έκταση 24.448
στρεµµάτων. Σηµαντική για την περιοχή είναι η ίδρυση της µονής ∆ηµιόβης η
οποία στις 15 Αυγούστου αποτελεί κέντρο προσέλκυσης πολλών επισκεπτών.
8. Τοπική Κοινότητα Καρβελίου
Το Καρβέλι ή παλιότερα Κουτσαβά Καρβέλι είναι ένα από τα χωριά του
δυτικού Ταϋγέτου. Είναι αγροτική ορεινή περιοχή και αποτελείται από τους
οικισµούς : Καρβελίου, Αγίας Τριάδος, Εµιαλών, Κάτω Καρβέλι.
Καταλαµβάνει έκταση 29.891 στρέµµατα. Βρίσκεται στους βοριοδυτικούς
πρόποδες του Ταϋγέτου σε υψόµετρο 650 µέτρα πάνω από το επίπεδο της
θάλασσας, και σε απόσταση 20 χιλ. Β.Α της Καλαµάτας απέναντι από το
χωριό Λαδά.
9. Τοπική Κοινότητα Λαδά
Το Λαδά ή παλιότερα Κουτσαβά Λαδά είναι ένα από τα χωριά του δυτικού
Ταϋγέτου. Είναι αγροτική ορεινή περιοχή και αποτελείται από τους οικισµούς:
Λαδάς, Αγία Μαρίνα, Άγιος Βασίλειος. Η τοπική κοινότητα Λαδά έχει έκταση
12.597 στρέµµατα. Βρίσκεται στους βορειοδυτικούς πρόποδες του Ταϋγέτου
σε υψόµετρο 680 µέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, 24 χιλιόµετρα
από τη Καλαµάτα.
10. Τοπική Κοινότητα Λαιίκων
Τα Λαίικα είναι αγροτική ορεινή περιοχή και αποτελείται από τους οικισµούς:
Λαίικα, Κατσαραίικα, Ξηροκάµπι και Σπιτάκια. Βρίσκονται 4χλµ. δυτικά της
Καλαµάτας. Το σύµπλεγµα των Λαιίκων συνδέεται µε το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
και την Καλαµάτα µε µία κύρια σύνδεση ασφαλτοστρωµένης οδού.
11. Τοπική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας
Η Μικρή Μαντίνεια είναι αγροτική ηµιορεινή περιοχή. Βρίσκεται 11 χλµ.
νοτιοανατολικά της Καλαµάτας και περιλαµβάνει τον οµώνυµο παραθαλάσσιο
οικισµό και τον ηµιορεινό οικισµό Παλιό Χωριό. Αποτελεί δηµοφιλές
τουριστικό θέρετρο. Βρίσκεται σε υψόµετρο 160 µ.
12. Τοπική Κοινότητα Νέδουσας
Η Νέδουσα ή παλιότερα Μεγάλη Αναστάσοβα είναι αγροτική ορεινή περιοχή
και βρίσκεται στις βορειοδυτικούς πρόποδες του Ταϋγέτου και σε απόσταση
24 χιλ. από τη Καλαµάτα.
Είναι γνωστή για το καρναβάλι της µε στοιχεία από την αρχαία διονυσιακή
λατρεία. Η Νέδουσα είναι ο πιο αποµακρυσµένος οικισµός της ∆.Ε.
Καλαµάτας και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται, κυρίως, από ασφαλτοστρωµένη
οδό που συνδέει τον οικισµό µε το ΕΟ∆ Καλαµάτας – Σπάρτης.
13. Τοπική Κοινότητα Πηγών
Οι Πηγές ή παλιότερα µικρή Αναστάσοβα είναι ένα από τα χωριά του δυτικού
Ταϋγέτου. Είναι αγροτική ορεινή περιοχή και αποτελείται από τους
οικισµούς:Πηγές και
Σκουρόλακκος. Έχει έκταση 11.492 στρέµµατα.
Βρίσκεται στους βοριοδυτικούς πρόποδες του Ταϋγέτου σε υψόµετρο 760
µέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, και σε απόσταση 27 χιλ. από τη
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Καλαµάτα. Ανατολικά φθάνει µέχρι την κορυφή του Ταϋγέτου και δυτικά µέχρι
το ποτάµι της Καλαµάτας τον Νέδοντα.
14. Τοπική Κοινότητα Σπερχογείας
Η Σπερχόγεια είναι αγροτική πεδινή περιοχή και βρίσκεται βορειοδυτικά της
Καλαµάτας από την οποία απέχει 7 χλµ. Επί τουρκοκρατίας ονοµαζόταν
Κουρτσαούσι. Η Σπερχόγεια συνδέεται άµεσα µε το παλιό εθνικό οδικό
δίκτυο προς Μεγαλόπολη – Αθήνα. Παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αύξηση
του πληθυσµού και δηµιουργία νέων οικισµών γύρω από το κέντρο του
χωριού και κυρίως βόρεια. Οι κάτοικοί της ασχολούνται και µε την
κτηνοτροφία καθώς επίσης και µε γεωργικές καλλιέργειες.

2.2.4.2. ∆ηµοτική Ενότητα Άριος
Πίνακας 12 : Τοπικές Κοινότητες – Οικισµοί ∆.Ε. Άριος
Τοπικές Κοινότητες

Οικισµοί

Τοπική Κοινότητα Αλωνίων

Αλώνια

Τοπική Κοινότητα Άµµου

Άµµος

Τοπική Κοινότητα Ανεµόµυλου

Ανεµόµυλος

Τοπική Κοινότητα Άριος

Άρις

Τοπική Κοινότητα Αριοχωρίου

Αριοχώρι

Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς

Ασπροπουλιά

Η ∆ηµοτική Ενότητα Άριος έχει έκταση 22,50 km² και πληθυσµό 2.075
(απογραφή 2011). Ήταν ∆ήµος του Νοµού Μεσσηνίας που συστάθηκε µε το
πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της
περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του
∆ήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε µε την
εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης και εντάχθηκε ως ∆.Ε. στον νέο
∆ήµο Καλαµάτας. Βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του Νοµού, στην ενδοχώρα.
Αποτελείται από 6 Τοπικές Κοινότητες που αναφέρονται στον παραπάνω
πίνακα, µε έδρα τον Άρι.
2.2.4.2.1. Τοπικές Κοινότητες ∆.Ε. Άριος
1. Τοπική Κοινότητα Αλωνίων
Τα Αλώνια είναι χτισµένα σε πεδινή τοποθεσία µε θέα προς τον Ταΰγετο.
Απέχουν περίπου 17χλµ από την πόλη της Καλαµάτας.
2. Τοπική Κοινότητα Άµµου
Η τοπική κοινότητα Άµµου βρίσκεται 14 χλµ. Βορειοδυτικά της Καλαµάτας και
είναι αγροτική πεδινή περιοχή.
3. Τοπική Κοινότητα Ανεµόµυλου
Η τοπική Κοινότητα Ανεµόµυλου βρίσκεται κοντά στο Πλατύ και απέχει 18
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χλµ. από την Καλαµάτα.
4. Τοπική Κοινότητα Άριος
Η τοπική Κοινότητα Άριος βρίσκεται βορειοδυτικά της Καλαµάτας και σε
απόσταση 14 χλµ. και είναι αγροτική πεδινή περιοχή. Οι κάτοικοι
ασχολούνται κυρίως µε τον αγροτικό τοµέα και ιδιαίτερα µε την καλλιέργεια
της ελιάς, παράγοντας εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης παρθένο ελαιόλαδο,
αλλά και ποικίλα οπωροκηπευτικά προϊόντα.
5. Τοπική Κοινότητα Αριοχωρίου
Η Τ.Κ. Αριοχωρίου βρίσκεται πάνω στο Εθνικό δρόµο Καλαµάτα – Τσακώνα
και απέχει 15 χλµ. από την Καλαµάτα.
6. Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς
Η Τ.Κ. Ασπροπουλιάς βρίσκεται στον µεσσηνιακό κάµπο δίπλα στον ποταµό
Άρι και σε απόσταση 12 χιλιοµέτρων περίπου από την Καλαµάτα. Οι κάτοικοι
ασχολούνται κυρίως µε τον αγροτικό τοµέα και ιδιαίτερα µε την καλλιέργεια
της ελιάς, παράγοντας εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης παρθένο ελαιόλαδο.

2.2.4.3. ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών
Πίνακας 13 : Τοπικές Κοινότητες – Οικισµοί ∆.Ε. Αρφαρών
Τοπικές Κοινότητες

Οικισµοί

Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου

Άγιος Φλώρος, Χριστοφιλαίικα

Τοπική Κοινότητα Αγρίλου

Τοπική Κοινότητα Πηδήµατος

Άγριλος
Αρφαρά, Άγιος Κωνσταντίνος, Άνω
Αρφαρά
Βελανιδιά
Βροµόβρυση, Άνω Βροµόβρυση, ∆ρέµι,
Κρασοπούλα
Πήδηµα

Τοπική Κοινότητα Πλατέος

Πλατύ

Τοπική Κοινότητα Σταµατινού

Σταµατινό, Πελεκητό

Τοπική Κοινότητα Αρφαρών
Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς
Τοπική Κοινότητα Βροµόβρυσης

Η ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών έχει έκταση 87,62 km² και πληθυσµό 2.665
(απογραφή 2011). Ήταν ∆ήµος του Νοµού Μεσσηνίας που συστάθηκε µε το
Πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της
περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του
∆ήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1998 -2010 οπότε και καταργήθηκε µε την
εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης και εντάχθηκε ως ∆.Ε. Αρφαρών
στο νέο ∆ήµο Καλαµάτας. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Νοµού.
Αποτελείται από 8 τοπικές κοινότητες. Η ∆.Ε. Αρφαρών είναι ιδιαίτερα
γνωστή καθώς σ΄ αυτή υπάρχουν πηγές από τις οποίες υδρεύονται η
Καλαµάτα, η Μεσσήνη και άλλες περιοχές του Νοµού. Στη Τ.Κ. του Αγίου
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Φλώρου βρίσκονται οι πηγές του ποταµού Παµίσου.
Βρίσκεται
σε
νευραλγικό σηµείο της Μεσσηνίας αφού βρίσκεται στο µέσο των ορίων της
Μεσσηνίας µε την Αρκαδία και πάνω στην Εθνική οδό.
Έντονο είναι και το στοιχείο της κτηνοτροφίας µε την εκτροφή κυρίως
αιγοπροβάτων ενώ δραστηριότητα παρουσιάζεται και στη µελισσοκοµία. Αυτό
οφείλεται στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής µε την πληθώρα των
λουλουδιών, των αρωµατικών φυτών αλλά και του υγρού στοιχείου από τα
κεφαλάρια του Πηδήµατος και του Αγίου Φλώρου. Στο Πλατύ, ένα από τα
δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου, κάθε χρόνο οργανώνονται και διεξάγονται
ιπποδροµίες προς τιµήν του Αγίου Γεωργίου.

2.2.4.3.1. Τοπικές Κοινότητες ∆.Ε. Αρφαρών
1. Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου
Ο Άγιος Φλώρος είναι µία αγροτική ηµιορεινή περιοχή µε έκταση 820
στρεµµάτων στο βορειοανατολικό άκρο της Μεσσηνιακής πεδιάδας. Βρίσκεται
σε µια απόσταση 18 χλµ. βορειοδυτικά της Καλαµάτας και µόνο 3 χλµ
βορειοδυτικά των Αρφαρών. Είναι χτισµένος στις όχθες του ποταµού
Παµίσου.
2. Τοπική Κοινότητα Αγρίλου
Ο Άγριλος βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του Νοµού Μεσσηνίας, σε
υψόµετρο 367 µ. και απέχει 23 χλµ. από την Καλαµάτα.
3. Τοπική Κοινότητα Αρφαρών
Παρουσιάζει πεδινό και ορεινό-ηµιορεινό χαρακτήρα µε έντονη παρουσία
βοσκοτόπων. Κατά πλειοψηφία, οι κάτοικοι είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.
Παράγονται ελαιόλαδο, σύκα, κτηνοτροφικές τροφές, κυρίως αραβόσιτο και
σιτηρά αλλά και πολλά κηπευτικά προϊόντα.
4. Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς
Η Βελανιδιά βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του Νοµού Μεσσηνίας, σε
υψόµετρο 466 µ. και απέχει 25 χλµ. από την Καλαµάτα.
5. Τοπική Κοινότητα Βροµόβρυσης
Η Βροµόβρυση βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του Νοµού Μεσσηνίας,
σε υψόµετρο 300 µ. και απέχει από την Καλαµάτα 21 χλµ. Αποτελείται από
τρεις οικισµούς: Κρασοπούλα, Σφενδάµι, ∆ρέµι. Σε υψόµετρο 1000µ.
βρίσκεται το παλιό χωριό (Παλιά Βροµόβρυση) που κατοικείται κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες.
6. Τοπική Κοινότητα Πηδήµατος
Το Πήδηµα απέχει 16 χιλιόµετρα από την Καλαµάτα. Σε αυτό βρίσκονται οι
πηγές Πηδήµατος, που το νερό τους τροφοδοτεί ένα µεγάλο µέρος του
πληθυσµού της Μεσσηνίας. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως µε τη
γεωργία.
7. Τοπική Κοινότητα Πλατέος
Το Πλατύ είναι αγροτική πεδινή περιοχή και βρίσκεται σε απόσταση 16 χλµ.
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Βορειοδυτικά της πόλης της Καλαµάτας. Είναι γνωστό για τις ιπποδροµίες
που διοργανώνονται κάθε χρόνο την ηµέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου
καθώς και την 15η Αυγούστου.
8. Τοπική Κοινότητα Σταµατινού
Η Τ.Κ. Σταµατινού βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του Νοµού
Μεσσηνίας, σε υψόµετρο 574 µ. και απέχει 24 χλµ. από την Καλαµάτα.

2.2.4.4. ∆ηµοτική Ενότητα Θουρίας
Πίνακας 14 : Τοπικές Κοινότητες – Οικισµοί ∆.Ε. Θουρίας
Τοπικές Κοινότητες

Οικισµοί

Τοπική Κοινότητα Αιθαίας

Αιθαία

Τοπική Κοινότητα Άµφειας

Άνω Άµφεια, Κάτω Άµφεια, Μονή Γαρδικίου

Τοπική Κοινότητα Άνθειας

Άνθεια, Αίπεια

Τοπική Κοινότητα Θουρίας

Θουρία

Τοπική Κοινότητα Μικροµάνης

Μικροµάνη

Τοπική Κοινότητα Πολιανής

Πολιανή

Η ∆ηµοτική Ενότητα Θουρίας έχει έκταση 76,99 km² και πληθυσµό 2.680
(απογραφή 2011). Ήταν ∆ήµος του Νοµού Μεσσηνίας που συστάθηκε µε το
πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της
περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του
∆ήµου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε µε την
εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης και εντάχθηκε ως ∆.Ε Θουρίας
στον νέο ∆ήµο Καλαµάτας. Βρίσκεται στο νότιο τµήµα του Νοµού, βόρεια της
πόλης της Καλαµάτας. Αποτελείται από 6 τοπικές κοινότητες µε έδρα τη
Θουρία.
Όλη η έκταση της ∆.Ε. διασχίζεται, µε κατεύθυνση από
βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά από το ρέµα του Ξερίλα (Τζιρόρρεµα),
µεγάλου µήκους, αλλά εποχιακής ροής που χύνεται στον ποταµό Άρι.
Αποτελεί φυσικό τοπίο µε ιδιαίτερο χαρακτήρα για την ανάδειξη του και την
αξιοποίηση του µε ήπιας µορφής παρεµβάσεις. Ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
είναι και οι ορεινοί όγκοι που το περιβάλλουν από τη Θουρία έως και την
Πολιανή.
Κατά µήκος του ποταµού Άρι, που σε ένα τµήµα του αποτελεί το δυτικό όριο
της ∆.Ε και καταλήγει στο Μεσσηνιακό κόλπο υπάρχουν εύφορες γεωργικές
εκτάσεις και έχουν πραγµατοποιηθεί εκεί οι γεωργικοί αναδασµοί της Άνθειας,
της Αιθαίας και της Μικροµάνης.
Περιλαµβάνει πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές εκτάσεις (το βορειοανατολικό
τµήµα του ∆ήµου αποτελεί ορεινή ζώνη µε υψόµετρο µεγαλύτερο των 800 µ.)
και αποτελείται από αγροτικού χαρακτήρα µικρούς και µεσαίους οικισµούς.

2.2.4.4.1. Τοπικές Κοινότητες ∆.Ε. Θουρίας
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1. Τοπική Κοινότητα Αιθαίας
Η Αιθαία είναι πρόσφατα οριοθετηµένος οικισµός. Η παλιά Εθνική οδός
Τρίπολης – Καλαµάτας περνάει µέσα από τον οικισµό. Οι κάτοικοι
ασχολούνται µε την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, αµπελιών και ελιών.
2. Τοπική Κοινότητα Άµφειας
Η Άµφεια είναι χτισµένη σε ψηλό λόφο και είναι οικισµός υφιστάµενος προ του
1923. Αποτελείται από τους οικισµούς ‘Ανω και Κάτω Άµφεια και τη Μονή
Γαρδικίου.
3. Τοπική Κοινότητα Άνθειας
Η Άνθεια αποτελείται από τους οικισµούς Άνθειας και Αίπειας και είναι
πρόσφατα οριοθετηµένος οικισµός. Στα όριά του βρίσκεται αρχαιολογικός
χώρος όπου έχουν γίνει ανασκαφές από την Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων Ολυµπίας. Ο ποταµός Άρις περνά και ποτίζει την
Άνθεια, η οποία ανήκει στο πεδινό τµήµα της ∆.Ε. Θουρίας και η παλιά
Εθνική Οδός Τρίπολης – Καλαµάτας την χωρίζει στα δύο. Από πλευράς
καλλιεργειών, η Άνθεια παράγει εσπεριδοειδή, σύκα, σταφύλια και ελιές
4. Τοπική Κοινότητα Θουρίας
Η Τ.Κ. Θουρίας αποτελεί την έδρα της ∆.Ε. Θουρίας και διασχίζεται από τον
ποταµό Ξερίλα. Είναι οικισµός υφιστάµενος προ του ’23 και το κεντρικό
µέρος του οικισµού έχει ρυµοτοµικό σχέδιο από το 1935. Η Θουρία διαθέτει
Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο, παιδική χαρά, πλατεία αθλητικό
κέντρο, γυµναστήριο. Επίσης έχει εργοστάσιο οινοποιίας και αναπτύσσονται
µικρές βιοτεχνίες στα όρια του ∆ήµου, η κτηνοτροφία της είναι ανεπτυγµένη
όπως και η παραγωγή της σε εσπεριδοειδή και κηπευτικά.
5. Τοπική Κοινότητα Μικροµάνης
Η Μικροµάνη είναι πρόσφατα οριοθετηµένος οικισµός και αναπτύσσεται
ανάµεσα στους ποταµούς Ξερίλα και Άρι. Νότια από τη Μικροµάνη βρίσκεται
το αεροδρόµιο και ο αερολιµένας Καλαµάτας.
6. Τοπική Κοινότητα Πολιανής
Η Πολιανή είναι µία ορεινή κοινότητα, στα σύνορα µε το Νοµό Αρκαδίας, σε
υψόµετρο 680 περίπου και σε απόσταση 21 χλµ. από την Καλαµάτα. Είναι η
γενέτειρα του µεγάλου αγωνιστή του 1821, Γρηγορίου ∆ικαίου ή
Παπαφλέσσα.

2.3. Θεµατικός Τοµέας : Περιβάλλον και Ποιότητα

Ζωής
2.3.1. Φυσικό περιβάλλον
Το φυσικό περιβάλλον του ∆ήµου Καλαµάτας 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 που έχουν σαν ιδιαίτερο
γνώρισµα το µεγάλο µέρος που καταλαµβάνει ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου.
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Η αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος στη συνολική έκταση των 440,3
(τ.χλµ) που καταλαµβάνει ο ∆ήµος δίνει µια παραθαλάσσια και πεδινή
περιοχή µε λίγα χαµηλά-ηµιορεινά τµήµατα όπου η πυκνότητα και το µέγεθος
των καλλιεργειών είναι µεγάλο και ορεινά τµήµατα που εκτός των
καλλιεργειών κυριαρχούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
Μεταξύ των πολλών φυσικών χαρακτηριστικών του ∆ήµου Καλαµάτας, αξίζει
να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα εξής:
Ορεινός όγκος Ταϋγέτου
∆εσπόζουσα θέση σε όλο αυτό το φυσικό τοπίο έχει ο ορεινός όγκος του
Ταϋγέτου που αποτελεί µια οροσειρά µε µακριά ράχη µήκους 115 χλµ
µεγίστου πλάτους 30 χλµ και συνολικής έκτασης 2.500 τ.χλµ. και αποτελεί ένα
σπάνιο οικοσύστηµα, τόσο για τη χλωρίδα όσο και για την πανίδα του.
∆άσος Ταϋγέτου
Ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου καλύπτεται σ’ όλη του την έκταση από πυκνό
δάσος µε κυρίαρχα δέντρα τα έλατα και τα πεύκα. Το δάσος του Ταϋγέτου
αποτελεί το µεγαλύτερο πνεύµονα πρασίνου τόσο για την πόλη της
Καλαµάτας όσο και της ευρύτερης περιοχής, αφού ξεκινάει από τις παρυφές
της πόλης. Μαζί µε τα ορεινά χωριά του Ταϋγέτου αποτελούν ένα
οικοσύστηµα ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που χρήζει προστασίας.
Χλωρίδα – Πανίδα Ταϋγέτου
Περισσότερα από 700 είδη φυτών συνθέτουν τη σπάνια χλωρίδα του
Ταϋγέτου, από τα οποία 120 ελληνικά ενδηµικά φυτά, ενώ 32 συναντώνται
αποκλειστικά στον Ταΰγετο. Στο βιβλίο του Γεωργίου Σφήκα «Βοτανικοί
Παράδεισοι της Ελλάδας» ο Ταΰγετος επιλέγεται, λόγω της σπανιότητας της
χλωρίδας, στους 17 «Βοτανικούς Παράδεισους».
Αποτελεί επίσης καταφύγιο σηµαντικού αριθµού άγριων ζώων και πουλιών.
Έχουν παρατηρηθεί 85 είδη πουλιών, 19 θηλαστικών ζώων και 33 ερπετών,
και αποτελεί ένα απο τα δυο σηµαντικότερα ενδιαιτήµατα στην περιοχή της
Πελοποννήσου για τις πεταλούδες και τα έντοµα.
Οι ορεινοί σχηµατισµοί του Ταϋγέτου συνθέτουν την άγρια οµορφιά του και
αποτελούν πρόκληση για τους περιπατητές και ορειβάτες. Οι περιοχές
Φαράγγι Νέδοντα και Όρος Ταΰγετος έχουν ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο
Natura 2000 ως προστατευόµενες.
Ακτές
Ιδιαίτερα σηµαντική για το φυσικό τοπίο αποτελεί η µεγάλου µήκους
ακτογραµµή που φτάνει τα 10,3 χλµ καθώς και η εκτεταµένη παραλία,
χαρακτηριστικό της οποίας είναι τα καθαρά νερά και οι οργανωµένες πλαζ της
που αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Τα νερά και οι ακτές του
Μεσσηνιακού Κόλπου έχουν βραβευτεί και διαθέτουν σήµα Γαλάζιας Σηµαίας
στις περιοχές Ανάσταση, Μικρή Μαντίνεια.
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ακτές που υπάρχουν στο ∆ήµο
Καλαµάτας.
Πίνακας 15 : Ακτές ∆ήµου Καλαµάτας
Ονοµασία
Ανατολική Καλαµάτα – Βέργα
Αγριλιά (Βέργα – Αλµυρός)

Μέτρα
2.600
660
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Μικρή Μαντίνεια
∆υτική Καλαµάτα
Ανάληψη – Αεροπορία

785
260
6.000

Ποταµός Νέδων
Ιδιαίτερα σηµαντικό για την πόλη της Καλαµάτας είναι το ποτάµι Νέδοντας ως
υδάτινο στοιχείο της φύσης µέσα στο αστικό περιβάλλον. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό αυτής περιοχής είναι η βαθιά στενή χαράδρα, µήκους εννιά
χλµ που βρίσκεται µεταξύ της περιοχής Χάνι Λαγού και του στρατιωτικού
πεδίου βολής, ακριβώς βόρεια της Καλαµάτας. Το γραµµικό ανάπτυγµά του
και οι παραποτάµιες ζώνες του, εφ’ όσον προστατευθούν µπορούν να
αποτελέσουν ιδιαίτερο φυσικό πόλο αναφοράς της πόλης. Ήδη µε το ΓΠΣ
Καλαµάτας, ο ποταµός Νέδοντας χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικό πάρκο
µε αυστηρούς περιορισµούς στις επιτρεπόµενες χρήσεις του παραποτάµιου
χώρου.
Σηµαντικοί επίσης για το ∆ήµο Καλαµάτας είναι ο ποταµός Πάµισος, αλλά και
ο ποταµός Άρις.
Ποταµός Πάµισος
Ο ποταµός Πάµισος πηγάζει από τις πηγές Αγίου Φλώρου. Πρόκειται για
µεγάλη καρστική ανάβλυση, το ολικό µήκος του µετώπου της οποίας ξεπερνά
τα 400 µέτρα και βρίσκεται σε υψόµετρο 40 µ. Οι πηγές παρέχουν σταθερά
τεράστιες ποσότητες καθαρού νερού, που κυµαίνεται από 6.000 έως 20.000
κυβικά την ώρα.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αισθητικά αξιόλογης παρόχθιας
περιοχής µε µεγάλα πλατάνια και άλλα είδη παρόχθιας βλάστησης, σηµαντικά
στοιχεία για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η περιοχή των πηγών
χαρακτηρίζεται από υδρόβιες φυτοκοινωνίες όπου κυριαρχούν είδη όπως:
Nymphaea alba, Typha domingensis, Equisetum telmateia, Zantedeschia
aethiopica και διάφορα είδη Juncus, Carex κτλ.
Η περιοχή «Πηγές και εκβολές Παµίσου» έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura
2000.
Φράγµα ποταµού Παµίσου
Σηµαντικό σηµείο αναφοράς φυσικού πλούτου αποτελεί η περιοχή του
φράγµατος του ποταµού Παµίσου, πλάι στον οικισµό Άρι. Το συγκεκριµένο
φράγµα έχει δηµιουργήσει µια περιοχή µε ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά,
τόσο λιµναία, όσο και παραποτάµια. Φιλοξενεί σηµαντικά είδη άγριας ζωής
πολλά από τα οποία προστατεύονται από την οδηγία 79/409 Ε.Ο.Κ.
Χλωρίδα – Πανίδα φράγµατος Παµίσου
Έχουν εντοπιστεί 9 είδη ψαριών γλυκού νερού, 2 από αυτά ενδηµικά της Ν.
Πελοποννήσου, 125 είδη πουλιών και το σπάνιο θηλαστικό «βίδρα» που
αναφέρεται από τους ντόπιους µε το αρχαιοελληνικό όνοµα «Κυνοπόταµος».
Επίσης έχουν εντοπιστεί ενδηµικά υδροχαρή φυτά της Ν. Πελοποννήσου,
παραποτάµια δάση πλατάνου, πεδινής φτελιάς, ιτιάς και ασηµόλευκας καθώς
και υδρόβια και υδροχαρή χλωρίδα µε χαρακτηριστικά την Ίριδα των βάλτων,
τα Νούφαρα, το Μυριόφυλλο, τον Ποταµογείτονα.
Ποταµός Άρις
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Ο ποταµός Άρις πηγάζει από την περιοχή του Πηδήµατος µε µέση παροχή
900 κ.µ. ανά ώρα, τροφοδοτεί τα αρδευτικά έργα της περιοχής του Άρι,
Αιθαίας, Άµφειας και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή
των Ακοβίτικων(
∆ιασπορά).
∆άσος Μαυροζούµαινας (Οικότοπος προτεραιότητας)
Στο σηµείο συµβολής του ποταµού Παµίσου µε το βασικό παραπόταµό του
Μαυροζούµαινα, στη θέση ∆ιπόταµα, και σε ακτίνα 2 χλµ προς Βορρά,
δηµιουργείται το παραποτάµιο δάσος τύπου «Στοάς», που σύµφωνα µε την
οδηγία 92/43 Ε.Ε. αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας, και χρήζει προστασίας,
λόγω του ότι ο τύπος αυτός δάσους είναι ιδιαίτερα σπάνιος. Το συγκεκριµένο
τµήµα διατηρεί σε µεγάλο βαθµό φυσικότητα µε υψηλό δείκτη
βιοποικιλότητας.
Προστατευόµενες περιοχές Natura
Εντός των ορίων του ∆ήµου
προστατευόµενες περιοχές:

Καλαµάτας

υπάρχουν

συνολικά

3

Πίνακας 16 : Πίνακας προστατευόµενων περιοχών Natura
Ονοµασία
Κωδικός
Έκταση (ΗΑ)
Φαράγγι Νέδοντα
GR2550001
1.241,86
Όρος Ταΰγετος
GR2550006
53.367,45
Πηγές και εκβολές Παµίσου
GR2550002
Πίνακας 17 : Προστατευόµενες περιοχές από οδηγίες Ε.Ε.
Ονοµασία
Οδηγία
Παραποτάµιο δάσος τύπου «Στοάς»
92/43 Ε.Ε.
∆άσος Μαυροζούµαινας
Προστατευόµενα είδη πανίδας στο 79/409 Ε.Ο.Κ
φράγµα Παµίσου στον οικισµό Άρις
Ελαιώνες
Θεωρούµε αναγκαίο για τη συµπλήρωση του φυσικού τοπίου να
υπογραµµίσουµε την ύπαρξη σηµαντικής έκτασης ελαιώνων που καλύπτουν
το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργήσιµης γης του ∆ήµου Καλαµάτας και του
Νοµού Μεσσηνίας γενικότερα. Το οικοσύστηµα «ελαιώνας» εκτός από τη
συµβολή του στην οικονοµία και την απασχόληση αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο της φύσης που το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει αναδειχθεί η
σπουδαιότητά του και η ανάγκη προστασίας του. Αξιόλογος αριθµός ζώων
και αυτοφυών φυτών συµβιώνουν αρµονικά µε την ελιά έχοντας αναπτύξει
µια σχέση αµοιβαίας ωφέλειας . Η «συνεργασία» της ελιάς µε την λοιπή
χλωρίδα και πανίδα συµβάλει επίσης και στην διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας διότι, µεταξύ άλλων, βοηθάει στην συγκράτηση και ανανέωση
πολύτιµων φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και το νερό. Το δένδρο της
ελιάς, µε την αξιοθαύµαστη ανθεκτικότητα που το χαρακτηρίζει, παραµένει
ζωντανό και αποδοτικό για αιώνες χωρίς ιδιαίτερη ανθρώπινη φροντίδα.
Τέτοιες αιωνόβιες ελιές έχουν διατηρηθεί σε διάφορες περιοχές. Η ελιά που
βρίσκεται στο ΕΘΙΑΓΕ (ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) έχει
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χαρακτηριστεί διατηρητέο µνηµείο της φύσης, µε την απόφαση 200995/7950
του Υφυπουργού Γεωργίας, ΦΕΚ 121∆/21-2-80 ως αιωνόβιο δέντρο και
αντιπροσωπευτικό της ποικιλίας «Ελαιών Καλαµάτας».

2.3.2. Πράσινο - Κοινόχρηστοι χώροι ευρύτερης περιοχής
Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας

2.3.2.1. Πάρκα - Αλσύλλια
Αλσύλλιο Αλµυρού
Καταλαµβάνει έκταση 16,5 στρεµµάτων και βρίσκεται σε απόσταση 7 χλµ
από το κέντρο της Καλαµάτας, στην ανατολική πλευρά της πόλης, επάνω
στον οδικό άξονα Καλαµάτας – Καρδαµύλης.
Είχε κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση και είχε αναδασωθεί τεχνητά στο
παρελθόν µε δενδρύλλια θαλασσίας πεύκης και ευκαλύπτου και ανήκει στην
κατηγορία των εκτάσεων του αρ. 4, παρ. 2Α (άλσος εντός οικισµού).
Ιδιοκτησιακά ανήκει στο ∆ασαρχείο Καλαµάτας, ενώ από το 1999 έχει
παραχωρηθεί η χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας. Η υπάρχουσα βλάστηση που
αποτελείται κυρίως από υψηλόκορµα δένδρα όπως πεύκα και ευκαλύπτους,
και θάµνους όπως µυρτιές, σχίνους, κ.λ.π. σε συνδυσµό µε τις
διαµορφωµένες αθλητικές υποδοµές (ένα γήπεδο µπάσκετ και ένα γήπεδο
ποδοσφαίρου 5Χ5) αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης για τους δηµότες.
Πάρκο Πηδήµατος
Βρίσκεται στο χωριό Πήδηµα και απέχει 16 χιλιόµετρα από την Καλαµάτα.
Καταλαµβάνει έκταση περίπου 20 στρεµµάτων η οποία χωρίζεται στη µέση
από τον δρόµο που οδηγεί στο χωριό.
Στο Πάρκο υπάρχει υψηλή βλάστηση, µε µεγάλα δένδρα λεύκης και
ευκαλύπτου. Ο χώρος αυτός εφόσον διαµορφωθεί κατάλληλα θα γίνει πιο
ελκυστικός για τους δηµότες και θα µπορεί να δεχτεί τη διεξαγωγή πάσης
φύσεως εκδηλώσεων. Η µελέτη ανάπλασης του συγκεκριµένου χώρου έχει
εγκριθεί και ενταχθεί σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης( ΕΣΠΑ). Τα έργα που
προτείνονται µέσα από την µελέτη έχουν σαν σκοπό να προσφέρουν στους
επισκέπτες - περιπατητές της περιοχής τις στοιχειώδεις πεζοπορικές
διευκολύνσεις ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
αισθητικές εντυπώσεις που είναι δυνατόν να αποκοµίσουν από το τοπικό
φυσικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής έχει σαν κύριο σκοπό, παράλληλα, να αυξήσει τις δυνατότητες
προστασίας της περιοχής από διάφορους κινδύνους υποβάθµισης της
(πυρκαγιές, παράνοµες εκχερσώσεις κλπ.). Τα έργα είναι ήπιας µορφής
απόλυτα προσαρµοσµένα στο περιβάλλον του τοπίου και ο κύριος στόχος
είναι να µην δηµιουργηθούν αρνητικές επιδράσεις από τις όποιες επεµβάσεις.
Οι προτεινόµενες εργασίες αφορούν µικρές επεµβάσεις πλήρως
προσαρµοσµένες στο περιβάλλον (πέτρινα & ξύλινα καθιστικά, ανάδειξη –
διάνοιξη (υπαρχόντων) µονοπατιών, πινακίδες πληροφόρησης κ.λπ.) µε σκοπό
την προστασία του οικοσυστήµατος, την ανάδειξη – διάνοιξη του υπάρχοντος
περιπατητικού µονοπατιού, την αξιοποίηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος,
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την ανάπτυξη του οικοτουρισµού, την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού σε
θέµατα περιβαλλοντικής συνείδησης και την ανάδειξη – χρησιµοποίηση του
χώρου για περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Άγιος Φλώρος – Πηγές Παµίσου
Βορειοδυτικά της Καλαµάτας και σε απόσταση 20 χλµ, επί της Εθνικής οδού
Καλαµάτας – Τριπόλης, βρίσκεται το χωριό Άγιος Φλώρος και οι Πηγές του
ποταµού Παµίσου. Ο χώρος έχει διαµορφωθεί µε µελέτη που εκπονήθηκε
από την Π.Ε. Μεσσηνίας (πρώην ΝΑΜ) και δίνει τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να απολαύσει όλες τις φυσικές οµορφιές της περιοχής. Κάνοντας
έναν περίπατο στον διαµορφωµένο σήµερα χώρο, µήκους 800 µ. δίπλα από
το ποτάµι µπορεί να απολαύσει µια διαδροµή πλούσια σε υψηλή βλάστηση
(µεγάλα πλατάνια) αλλά και άλλες υδρόβιες φυτο-κοινωνίες και σηµαντικούς
οικοτόπους: υγρολίβαδα, καλαµώνες και εποχικά τέλµατα, καθώς και τις
πηγές, καταλήγοντας στα λεγόµενα «µάτια» του ποταµού Παµίσου, όπου
βρίσκονται οι περισσότερες και πλουσιότερες πηγές του ποταµού. Η περιοχή
έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

2.3.2.2. Κοινόχρηστοι χώροι – πράσινο πόλης Καλαµάτας
Οι κεντρικές ανάγκες σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη καλύπτονται από
τέσσερις υπερτοπικές ζώνες ελεύθερων χώρων-πρασίνου :
2.3.2.2.1. Υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων ποταµού Νέδοντα - Κάστρου
Συνιστά µια ισχυρή ραχοκοκαλιά ελεύθερων χώρων, πρασίνου και πλατειών
παρά τον ποταµό Νέδοντα, η οποία ξεκινώντας από το Κάστρο διέρχεται από
τον εν µέρει καλυµµένο ποταµό Νέδοντα που χρησιµοποιείται ως πλατεία, την
πλατεία ∆ηµαρχείου και καταλήγει στις εκβολές του ποταµού.
Η συνολική έκταση της ζώνης του Νέδοντα από κοινού µε τον ελεύθερο χώρο
του Κάστρου υπολογίζεται σε 415 στρέµµατα και απλώνεται σε µήκος 5 χλµ.
Σε αυτή, εκτός από τη ζώνη πρασίνου µε δενδροστοιχίες υπάρχουν και
κοινωνικές υποδοµές και συγκεκριµένα 3 γήπεδα µπάσκετ, 3 γήπεδα τένις,
χώρος πάρκινγκ και παιδική χαρά.
Από το εγκεκριµένο ΓΠΣ Καλαµάτας προβλέπεται ειδική περιοχή προστασίας
περιβαντολογικού πάρκου Νέδοντα (Π. ΝΕ∆) προκειµένου να γίνει η
εξυγίανση και αξιοποίηση του χώρου και για να διατεθεί στη πόλη για
δραστηριότητες ήπιας αναψυχής. Στο χώρο αυτό προβλέπονται µόνο
υποδοµές διαχείρισης πανίδας και χλωρίδας, καθώς και εγκαταστάσεις
υποδοµών για την οργάνωση και την εξυπηρέτηση των περιπατητών
(µονοπάτια, ποδηλατόδροµοι, φυλάκια, καθιστικά στέγαστρα). Επειδή η
περιοχή αποτελεί ένα εν δυνάµει τµήµα του αστικού χώρου µε λειτουργία
πάρκου οι διαµορφώσεις και τα έργα υποδοµής θα πρέπει να ακολουθούν
αρχές ήπιας επέµβασης µε αποµείωση στο απολύτως ελάχιστο επίπεδο µη
απορροφητικών επιστρώσεων και ανάδειξη της τοπικής χλωρίδας.
2.3.2.2.2. Υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων Αριστοµένους
Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται παρά την κεντρική οδό Αριστοµένους και
περιλαµβάνει την πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, την πλατεία ∆ικαστηρίων –
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∆ιοικητηρίου, το Πάρκο Σιδηροδρόµων και το Πάρκο του Λιµενικού Ταµείου
στην παραλία και η συνολική του έκταση ανέρχεται περίπου στα 100
στρέµµατα. Το ∆ηµοτικό πάρκο Σιδηροδρόµων αποτελεί το πρώτο «θεµατικό
πάρκο αναψυχής» εκτάσεως 54 στρεµµάτων, µε τα παλιά βαγόνια, τις
ατµοµηχανές και τις αυτοκινητάµαξες, το οποίο αποτελεί ένα κέντρο
κοινωνικών λειτουργιών (αναψυχής, άθλησης, περιπάτου, εκδηλώσεων,
ψυχαγωγίας). Το 1981 βραβεύτηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή ως ένα
πιλοτικό πρόγραµµα διατήρησης της ευρωπαικής αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς.
2.3.2.2.3. Υπερτοπική ζώνη ελεύθερων χώρων παρακτίου µετώπου
Η ζώνη ελεύθερων χώρων παρακτίου µετώπου συνιστά επιπλέον ισχυρό
στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος και περιλαµβάνει την περιοχή της µαρίνας
(33 στρέµµατα) στη ∆υτική Παραλία, τη ζώνη ελευθέρων χώρων νότια της
οδού Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία (121 στρέµµατα), µε λειτουργίες
αναψυχής και πράσινο και τέλος στην ΠΕ ∆υτικής Παραλίας και δυτικά της
µαρίνας τον ελεύθερο παράκτιο χώρο (99 στρέµµατα),
στον οποίο
υλοποιήθηκαν έργα διαµορφώσεων κοινοχρήστου χώρου και χωροθετήθηκαν
αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο ποδοσφαίρου - Σφαγείων, γήπεδα
καλαθοσφαίρισης, τένις, κ.λ.π.).
Η συνολική έκταση της παράκτιας ζώνης ελευθέρων χώρων υπολογίζεται της
τάξης των 253 στρεµµάτων, ανήκει δε στις ΠΕ ∆υτικής και Ανατολικής
Παραλίας.
2.3.2.2.4. Πλατεία 23ης Μαρτίου – Αγίων Αποστόλων
Η ενότητα αυτή ελεύθερου χώρου – πλατείας ανήκει στο Ιστορικό Κέντρου και
συγκροτείται κυρίως από την Πλατεία 23ης Μαρτίου – Αγίων Αποστόλων από
κοινού µε τον ελεύθερο χώρο που δηµιουργείται από την επιβολή ύπαρξης
στοών µέχρι και την οδό Αριστοµένους. Η έκταση της ζώνης αυτής ελεύθερου
χώρου είναι της τάξης των 6 στρεµµάτων.
Το γενικό σύνολο των ελεύθερων χώρων – πρασίνου – πλατειών
υπερτοπικής σηµασίας και των τεσσάρων παραπάνω ενοτήτων ανέρχεται
περίπου στα 774 στρέµµατα.
2.3.2.2.5. Ανατολικό και ∆υτικό Κέντρο
∆υτικό κέντρο : Απλώνεται σε έκταση 150 στρεµµάτων περιλαµβάνει εκτός
των 500 εργατικών κατοικιών που τιµήθηκαν µε ειδικό έπαινο στο διεθνή
διαγωνισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος «Habitat II» του ΟΗΕ: εµπορικό
κέντρο 30 καταστηµάτων, βρεφονηπιακό σταθµό της εργατικής εστίας,
αθλητικό-πολιτιστικό κέντρο που περιλαµβάνει δυο ανοιχτά γήπεδα µπάσκετ
- βόλει, κέντρο νεολαίας κλπ, αποκεντρωµένες δηµόσιες και δηµοτικές
υπηρεσίες, 12θέσιο δηµοτικό σχολείο, Τρία(3) συστήµατα δηµοτικών
λαχανόκηπων έκτασης περίπου τριών (4,5) στρεµµάτων για 70
ωφελούµενους συµπολίτες µας, γέφυρα για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία
οχηµάτων και πεζών, τέλος υπάρχουν όλες οι εξυπηρετήσεις για το
αυτοκίνητο , τους πεζούς, διάδροµοι για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και πολύ
πράσινο.
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Ανατολικό κέντρο: αναπτύσσεται σε έκταση 110 στρεµµάτων του παλαιού
στρατοπέδου (Στρατόπεδο Παπαφλέσσα 9ο Σύνταγµα Πεζικού) που
παραχωρήθηκαν στο ∆ήµο Καλαµάτας. Περιλαµβάνει: 150 κατοικίες του
∆ήµου Καλαµάτας που διατέθηκαν σε σεισµόπληκτους, εγκαταστάσεις του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για
εκπαιδευτικά προγράµµατα στα οπτικοακουστικά µέσα, αστικό κέντρο υγείας,
εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθµού Καλαµάτας, φοιτητική εστία για
300 φοιτητές, βρεφονηπιακό σταθµό, αθλητικό κέντρο που περιλαµβάνει
κλειστό αθλητικό- πολιτιστικό κέντρο (τέντα), γήπεδο ποδοσφαίρου, πέντε
ανοιχτά γήπεδα βόλει-µπάσκετ-τέννις, εγκαταστάσεις φιλογυµναστικού οµίλου
Καλαµάτας, δύο συστήµατα δηµοτικών λαχανόκηπων έκτασης περίπου
τριάµισι (3,5) στρεµµάτων για 62 ωφελούµενους συµπολίτες µας, τέλος
υπάρχουν όλες οι εξυπηρετήσεις για το αυτοκίνητο, τους πεζούς, το
ποδήλατο, διάδροµοι για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και πολύ πράσινο.
Σε αντίθεση µε την επάρκεια που διαπιστώνεται σε ελεύθερους χώρους και
πράσινο υπερτοπικής σηµασίας, η παρουσία πρασίνου σε ελεύθερους
χώρους και σε επίπεδο γειτονιάς εντός του οικιστικού ιστού, είναι σχετικά
περιορισµένη (ελεύθεροι χώροι επιπέδου Π.Ε.).
Τόσο στο κέντρο όσο και στις πιο αποµακρυσµένες συνοικίες, ο χώρος είναι
πυκνοδοµηµένος, τα πεζοδρόµια ανεπαρκή για να δεχθούν την επιθυµητή
δενδροφύτευση και οι µόνοι χώροι αυτοφυούς πρασίνου είναι τα αδόµητα
ιδιωτικά και δηµοτικά οικόπεδα, τα οποία πολλές φορές γίνονται εστία
προβληµάτων ( π.χ πυρκαγιά, παρουσία τρωκτικών κλπ). Στις υπό ένταξη
καθώς και στις µη ενταγµένες ακόµα περιοχές στο Σχέδιο Πόλης υπάρχουν
εκτάσεις µε αυτοφυές πράσινο αλλά και καλλιεργηµένες (δενδρώδεις και
ετήσιες καλλιέργειες) .
Η υλοποίηση µεγάλου Συντελεστή ∆όµησης, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για
εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης στον ακάλυπτο χώρο και τις κλειστές ή
ανοικτές θέσεις στάθµευσης των πολυκατοικιών, έχει στερήσει ακόµα και απο
τα πεζοδρόµια ικανού πλάτους την παρουσία του πρασίνου. Αποτέλεσµα
είναι η αύξηση της θερµοκρασίας και η υποβάθµιση της αισθητικής του
χώρου. Παράδειγµα τέτοιας εικόνας είναι η περιοχή Νησάκι, µέχρι τη ∆υτ.
Παραλία.
Είναι λοιπόν κρίσιµο να εξασφαλιστούν οι ελεύθεροι χώροι (πλατείες, παιδικές
χαρές κλπ) που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιοι, αλλά προς το παρόν δεν
έχουν αποζηµιωθεί οι ιδιοκτήτες, ώστε να έρθουν στην κυριότητα του ∆ήµου
µε σκοπό να µετατραπούν σε χώρους αναψυχής, άθλησης και ψυχαγωγίας
συµβάλοντας ετσι στην καλυτέρευση της καθηµερινότητας των δηµοτών και
στην ενίσχυση της σωµατικής και ψυχική υγείας αυτών.
Ήδη, στις νέες µελέτες για τους κοινοχρήστους χώρους που εκπονούνται σε
συνεργασία των ∆/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Γεωτεχνικών, η φύτευση
υψηλού πρασίνου είναι προτεραιότητα.
Ελεύθεροι χώροι µε περισσότερο ή λιγότερο πράσινο είναι και οι παιδικές
χαρές του ∆ήµου, που παρουσιάζουν ελλείψεις, σύµφωνα µε τις σύγχρονες
προδιαγραφές, για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισµό των οποίων
απαιτείται χρηµατοδότηση. Στο ∆ήµο Καλαµάτας υπάρχουν αυτή την στιγµή
σαράντα µία (41) παιδικές χαρές και αρκετές από αυτές έχουν πιστοποιηθεί.
Η πιστοποίηση είναι µια διαδικασία διαρκής και απαιτείται επανάληψη των
ελέγχων κάθε δυο χρόνια.
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2.3.3. Οικιστικό περιβάλλον

2.3.3.1. Οικιστική

οργάνωση

–

Χρήσεις

γης

–

Χωροταξική

και

πολεοδοµική οργάνωση διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας
Η χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας
βασίζεται στις υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες αλλά και στο υπάρχον
σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο όπως αναφέρονται πιο κάτω:
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Καλαµάτας. Καλύπτει τον Καποδιστριακό ∆ήµο
Καλαµάτας και δίνει τις χωροταξικές κατευθύνσεις και περιορισµούς τόσο για
τον εξω-αστικό χώρο όσο και για τους οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας
Καλαµάτας (ΦΕΚ 77/3-5-2011).
Πολεοδοµικές Μελέτες για τις 8 πολεοδοµικές ενότητες όπως αυτές
προσδιορίζονται στο εγκεκριµένο ΓΠΣ Καλαµάτας και αναφέρονται
λεπτοµερώς στο κεφάλαιο «Πολεοδοµική Οργάνωση της πόλης της
Καλαµάτας».
Νοµοθετικό Πλαίσιο Οργάνωσης Οικισµών Π∆ 13-3-81/ΦΕΚ 138∆ που
διέπει τους οικισµούς προ 1923 στους οποίους δεν έχει προχωρήσει η
διαδικασία οριοθέτησής τους µε τους όρους του Π∆ 24-4-85/ΦΕΚ 181∆.
Νοµοθετικό Πλαίσιο Οργάνωσης Οικισµών Π∆ 24-4-85/ΦΕΚ 181∆ για
τους ήδη οριοθετηµένους οικισµούς, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
υπ΄αριθµόν ΦΕΚ 289/4-11-2011.
Σε τελική φάση έγκρισης υφίσταται η µελέτη ΣΧΟΑΠ πρώην ∆ήµου
Θουρίας, που έχει πλέον ενταχθεί στον Καλλικρατικό ∆ήµο Καλαµάτας.
Καλύπτει όλη την έκταση της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας και δίνει τις
κατευθύνσεις και τους περιορισµούς της χωροταξικής οργάνωσης της εν λόγω
περιοχής.
Για τις δηµοτικές ενότητες Αρφαρών και Άριος που αποτελούσαν αυτόνοµους
πρώην Καποδιστριακούς ∆ήµους δεν είχαν ανατεθεί σχετικές µελέτες ΣΧΟΑΠ.
Η µελέτη του εξωαστικού χώρου των ενοτήτων αυτών θα πρέπει να γίνει
πλέον µέσα από την µελλοντική αναθεώρηση του ΓΠΣ στα πλαίσια του
Καλλικρατικού πλέον ∆ήµου Καλαµάτας.
2.3.3.2. Πολεοδοµική οργάνωση της πόλης της Καλαµάτας
Η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης της Καλαµάτας βασίζεται στο Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο του 1986 (υπουργική απόφαση 27549/934 4-4-86, ΦΕΚ
281∆/10-4-86) όπως τροποποιήθηκε µε την υπουργική απόφαση 80370/5435
1-9-92, ΦΕΚ 1293∆/11-12-92.
Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο Καλαµάτας Γ.Π.Σ. ’86 έχει ακόµη και
σήµερα τον πιο καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης καθόσον έχει
θέσει τα θεµέλια µιας ορθής πολεοδοµικής οργάνωσης της πόλης της
Καλαµάτας. Μιας πόλης που ο σχεδιασµός και το στοιχείο του
προγραµµατισµού της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί
πρωταρχικό µέληµά της.
Σήµερα, που έχουν περάσει 29 χρόνια από την έγκριση του ΓΠΣ του 1986,
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συνεχίζει να διαδραµατίζει την βάση για οποιαδήποτε πολεοδοµική
παρέµβαση στην πόλη.
Το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Καλαµάτας (ΓΠΣ 2011), όπως
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 1015/29-3-11 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης διοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων (ΦΕΚ 77/3-5-2011), αποτελεί τη συνέχεια του προηγούµενου ΓΠΣ ‘86
και καλύπτει όλη την έκταση της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας όπως
προέκυψε από το Νόµο 2539 του 1997 “Καποδίστριας”. Το ΓΠΣ του 2011
έρχεται να συµπληρώσει τους αρχικούς στόχους και τις κατευθύνσεις του
σχεδίου του ΓΠΣ του 1986 :
λαµβάνοντας υπόψη το νέο αναπτυξιακό της ρόλο
δηµιουργώντας
τις
προϋποθέσεις
για
την
ένταξη
οικονοµικών
δραστηριοτήτων, την οργάνωση χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο
δίνοντας έµφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος µε προγραµµατικό ορίζοντα εκτίµησης πληθυσµού το 2024
που εκτιµάται σε 79.378 άτοµα.
2.3.3.3. Η θέση της Καλαµάτας στο χωροταξικό σχεδιασµό
Η πόλη της Καλαµάτας σήµερα καλείται να διαδραµατίσει έναν ουσιώδη ρόλο
στο οικονοµικό-κοινωνικό γίγνεσθαι. Με βάση τον χωροταξικό σχεδιασµό και
ειδικότερα :
το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ
128 Α/3-7-2008,
το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΦΕΚ 1485Β/10-10-2003,
το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό όπως τροποποιήθηκε µε το
ΦΕΚ 3155Β/12-12-2013.
Η Καλαµάτα εντάσσεται στους κύριους πόλους ανάπτυξης δια-περιφερειακής
εµβέλειας. Η ολοκλήρωση του νέου οδικού άξονα Αθήνα – Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαµάτα, εθνικής εµβέλειας και η µελέτη του άξονα Καλαµάτα –
Κυπαρισσία – Πάτρα – Ρίο – Αντίρριο, δυτικός άξονας διεθνούς και
ευρωπαικής εµβέλειας, δίνουν στην πόλη της Καλαµάτας σηµαντική θέση
στους άξονες ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου.
2.3.3.4. Ιστορική αναδροµή πολεοδοµικής συγκρότησης της Καλαµάτας
Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή στην οικιστική οργάνωση της πόλης,
προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία (ορόσηµα) πολεοδοµικών παρεµβάσεων:
Το 1867 διαµορφώνεται το πρώτο σχέδιο της Καλαµάτας. Η πόλη γνωρίζει
περίοδο εµπορικής βιοµηχανικής και πληθυσµιακής ανάπτυξης και ο
πληθυσµός µεταξύ 1853 – 1880 υπερδιπλασιάζεται.
Το 1868 εγκρίνεται το σχέδιο της Παραλίας, το 1871 κατασκευάζεται η Εθνική
οδός Παραλίας – Καλαµών, σήµερα οδός Αριστοµένους και το 1890 η
∆ηµοτική οδός Παραλίας – Καλαµών, η σηµερινή Φαρών. Οι οδικοί αυτοί
άξονες, παράλληλοι µεταξύ τους κατευθύνονταν από το κάστρο προς την
παραλία, από βορρά προς νότο, διευκολύνοντας την ανάπτυξη του εµπορίου
και υποδεικνύοντας παράλληλα την κατεύθυνση της οικιστικής ανάπτυξης.
Το 1882 τίθεται ο θεµέλιος λίθος του λιµανιού, έργο που ολοκληρώνεται το
1901.
Το 1899 η πόλη ηλεκτροφωτίζεται και ολοκληρώνεται η σιδηροδροµική
σύνδεση Αθήνας – Καλαµάτας.
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Το 1905 θα διαµορφωθεί το δεύτερο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης (Βασιλικό
∆ιάταγµα της 17-6-1905 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102, 20-6-1905) που
ενοποιεί την επάνω πόλη µε την παραλία, που αποτελεί στην ουσία το πρώτο
ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης.
Το 1922 δηµιουργούνται οι πρώτοι προσφυγικοί συνοικισµοί µε τους
πρόσφυγες που έφθασαν από τη Μικρά Ασία στις περιοχές Κορδίας,
Ανάληψη, Νικηταρά (Ανατολική παραλία), Αγίου Ιωάννη και Πλεύνας.
Το ρυµοτοµικό όµως σχέδιο του 1905 σε συνδυασµό µε τα σχέδια των
προσφυγικών συνοικισµών (Κορδίας, Ανάληψη, Νικηταρά, Αγίου Ιωάννη και
Πλεύνας) φυσικά δεν επαρκούσε για να οργανωθεί σε ορθή πολεοδοµική
βάση η πόλη της Καλαµάτας, η οποία είχε επεκταθεί και συµπεριελάµβανε
τους συνοικισµούς Ράχη, Μπιτζανέικα, Αγία Τριάδα, Πλεύνα, Νέος Κόσµος,
Ακοβίτικα, Αβραµιού, Πλάκες, Αγία Παρασκευή, Άγιος Σίδερης, Άγιος
Κωνσταντίνος, Παναγίτσα, Αγιάννα, Καλύβια και Πέταλο.
Με το θεσµικό πλαίσιο 947/79 και το µεταγενέστερο αυτού νόµο 1337/83
δίδεται το έναυσµα για την εκπόνηση νέων πολεοδοµικών και ρυθµιστικών
σχεδίων. Η πόλη της Καλαµάτας πρωτοπορεί στην κατεύθυνση αυτή και το
έτος 1986 µετά από ενδελεχή µελέτη της πόλης αλλά και της ευρύτερης
περιοχής που περιλαµβάνει τους προσφυγικούς συνοικισµούς, οικισµούς προ
1923 και τις υπάρχουσες οικιστικές περιοχές µε αυθαίρετη δόµηση αποκτά το
1986 το πρώτο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο µε την υπ’
αριθµόν 27549/934 απόφαση υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 281/10-4-1986. Με το εγκεκριµένο αυτό γενικό πολεοδοµικό σχέδιο
µπαίνουν τα θεµέλια πολεοδοµικής οργάνωσης της πόλης της Καλαµάτας.
Καλύπτει έκταση 5.500 στρεµµάτων και περιλαµβάνει όλες τις
πυκνοδοµηµένες αλλά και αραιοδοµηµένες εκτάσεις της πόλης.
Οι αρχές και οι στόχοι στους οποίους βασίστηκε η συγκεκριµένη µελέτη είναι:
ένταξη όλων των αυθαιρέτων κατοικιών (το σχέδιο πόλης είχε γίνει το 1905)
απόκτηση της απαραίτητης για τους κατοίκους της πόλης κοινωνικοποιηµένης
γης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής δηµιουργίας του απαιτούµενου
(από τα standards ποιότητας ζωής) κοινωνικού εξοπλισµού
δηµιουργία αυτοδύναµων βιώσιµων πολεοδοµικών µονάδων (συνοικιών)
βελτίωση της δοµής της πόλης και της µικροδοµής των περιοχών κατοικίας
(σ.δ., ύψος, ενιαίοι ακάλυπτοι, πλατείες, πεζοδροµήσεις κ.λ.π.)
ελάχιστη χρησιµοποίηση του όπλου των απαλλοτριώσεων µε δεδοµένη και
την αστρονοµική τιµή στη πόλη
Ο σχεδιασµός στη πόλη στηρίχθηκε στο προγραµµατισµό της κοινωνικής και
οικονοµικής ανάπτυξή της, που είχε πάντα το πρώτο λόγο :
µε στόχο τη σταδιακή πραγµατοποίηση όσων ορίζει το Γ.Π.Σ. µε
αλλλεπάλληλες διορθώσεις πορείας – συµπληρώσεις - προσαρµογές µε
βάση τις νέες δυσκολίες
ιδιαίτερη προσπάθεια για την κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των
υποβαθµισµένων και παραµεληµένων περιοχών
2.3.3.4.1. Εφαρµογή εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 1986
Το εγκεκριµένο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο του 1986 που αποτελεί ουσιώδες
εργαλείο πολεοδοµικής οργάνωσης της πόλης, το µεγαλύτερο µέρος του
οποίου έχει εφαρµοστεί και συνεχίζει να εφαρµόζεται και σήµερα, επεδίωξε
και εν πολλοίς πέτυχε:
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να εξισορροπήσει την κοινωνική εξυπηρέτηση των κατοικιών στα διάφορα
τµήµατα της πόλης, µειώνοντας την ψαλίδα ανάµεσα στο κεντρικό τµήµα και
την περιφέρεια
να µειώσει σηµαντικά τις περιττές µετακινήσεις µε τροχοφόρα µέσα στην
πόλη, αυξάνοντας τον διαθέσιµο χρόνο του καθένα για αναψυχή-µόρφωσηψυχαγωγία-αθλητισµό-πολιτιστικές εκδηλώσεις
να αποσυµφορήσει το κέντρο της πόλης από ρέουσα και σταθµευµένη
κυκλοφορία, κατευθύνοντας τις κινήσεις τροχοφόρων απ΄ευθείας προς το
στόχο τους µε τη µικρότερη δυνατόν διαδροµή µέσα από πυκνοδοµηµένα και
πολυάνθρωπα τµήµατα της πόλης. Αυτό είναι απαραίτητο σχέδιο όχι µόνο
για την καθηµερινή ζωή αλλά και για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης
να συσφίξει τους δεσµούς ανάµεσα στους κατοίκους και τις τοπικές µονάδες
κοινωνικού εξοπλισµού και εργασίας (σχολεία, καταστήµατα, πολιτιστικά,
λέσχες)
να προωθήσει αποτελεσµατικά τον θεσµό της αυτοδιοίκησης
να βελτιώσει τελικά τις συνθήκες ζωής των κατοίκων στην πόλη
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου είναι:
το γραµµικό κέντρο της πόλης (σε σχήµα αντεστραµµένου ΤΑΦ) και τα δύο
βασικά συνοικιακά κέντρα, το ∆υτικό (Αγία Τριάδα) και το Ανατολικό
(Στρατόπεδο)
η νέα περιµετρική αρτηρία, βόρεια και έξω από το σχέδιο πόλης που
τροφοδοτεί τα διάφορα τµήµατα της πόλης απ’ευθείας
ήταν βασική επιδίωξη του κυκλοφοριακού σχεδιασµού η δηµιουργία ενός
περιφερειακού άξονα βόρεια της πόλης και η σύνδεση µε το εθνικό οδικό
δίκτυο.
Ο προορισµός αυτού του άξονα:
εξασφάλιση µιας κυκλοφοριακής αυτοτέλειας του ανατολικού, του δυτικού και
του κεντρικού τοµέα της πόλης, αναφορικά µε τις υπερτοπικές µετακινήσεις
εθνικής και περιφερειακής κλίµακας. Η αυτοτέλεια περιορίζει δυσάρεστες
συνέπειες των διαµπερών µετακινήσεων και της ανισοµερούς υπερφόρτισης
του δυτικού τοµέα της πόλης, ενώ ταυτόχρονα πετυχαίνει να απαλλάξει σε
µεγάλο βαθµό τις διάφορες πολεοδοµικές ενότητες από κινήσεις οχηµάτων
που δεν έχουν στόχο ή αφετηρία µέσα στην ίδια αυτή πολεοδοµική ενότητα.
Αυτή η προβλεπόµενη από το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο βόρεια της
περιµετρικής της Καλαµάτας (µαζί µε τις αρτηρίες διανοµής προς τα διάφορα
τµήµατα της πόλης), αποτελεί την ιδεώδη λύση σύνδεσης µε την
Πελοπόννησο – την Αθήνα και την υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα αποτελεί και
την αναµφισβήτητα ενδεδειγµένη λύση για περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
σεισµούς κλπ.
Η εφαρµογή του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου του 1986 εξειδικεύθηκε µε την
έγκριση των πολεοδοµικών µελετών όλων των πολεοδοµικών ενοτήτων,
όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 18 : Έγκριση Πολεοδοµικών Μελετών των Πολεοδοµικών
Πολεοδοµικές ενότητες
ΠΕ1 Λαγκάδα
(ΦΕΚ 531∆, 13-6-86)

Ενοτήτων
Οικιστικές περιοχές
Ράχη,
Μπιντζανέικα,
Αγία
Τριάδα,
Φραγκοπήγαδο, Ο.Ε.Κ., Κοκορόγιαννη, Πλεύνα,
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ΠΕ 2 Αβραµιού
(ΦΕΚ 1019∆/27-4-1986)
ΠΕ 3 Στρατώνες
(ΦΕΚ 92∆, 16-2-90)
ΠΕ 4 Γιαννιτσάνικα
(ΦΕΚ 92∆, 16-2-90)
ΠΕ 5 ∆υτική Παραλία
(ΦΕΚ 248∆, 27-4-89)
ΠΕ 6 Ανατολική Παραλία
(ΦΕΚ 92∆, 16-2-90 και ΦΕΚ
248∆, 27-4-89)
ΠΕ 7 Κέντρο – Βόρεια Περιοχή
(ΦΕΚ 248∆, 27-4-89
και ΦΕΚ1019∆/27-4-1986
και ΦΕΚ821∆/16-11-1988)
ΠΕ 7 / 2005
(ΦΕΚ1284∆/31-12-2004)
ΠΕ 8 Νότια Συνοικία
(ΦΕΚ 248∆, 27-4-89)

Νέος Κόσµος, Βιοτεχνικό Πάρκο, Ακοβίτικα
Αβραµιού, Πλάκες
Αγία Παρασκευή, Άγιος
Κωνσταντίνος, Παναγίτσα
Γιαννιτσάνικα

Σίδερης,

Άγιος

∆υτική Παραλία, Κορδίας
Ανατολική Παραλία,
Τουριστική Ζώνη

Ανάσταση,

Νικηταράς,

Κάστρο, Παλιά πόλη, Σύνταγµα, Βιοτεχνικό
Κέντρο, Φυτειά, Αγιάννα, Καλύβια, Πέταλο
∆υτικά της οδού Αρτέµιδος
Άγιοι Ταξιάρχες, Νησάκι, Μπαριάµαγα

Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν οι κάτωθι πολεοδοµικές µελέτες:
Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης της Βόρειας, Ανατολικής και Κεντρικής
Περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας (ΦΕΚ 1019/∆/27-4-1986).
Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης της ∆υτικής Περιοχής και αναθεώρηση των
ρυµοτοµικών σχεδίων των προσφυγικών οικισµών Αγίας Τριάδας, Αγίου
Ιωάννη και Πλεύνας (ΦΕΚ 531/∆/13-6-86).
Αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου του 1905 για τις περιοχές Κεντρική
(VII), Νότια (VIII), Ανατολική (V) και ∆υτική Παραλία (VI), καθώς και των
προσφυγικών οικισµών Κορδία και Νικηταρά (ΦΕΚ 248/∆/27-4-89,
επαναδηµοσίευση 448, 15-5-92).
Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης Ανατολικής Παραλίας (ΠΕ6), Γιαννιτσάνικα
(ΠΕ4) και Στρατώνων (ΠΕ3) (περιοχή Παναγίτσας) (ΦΕΚ 92/∆/16-2-90).
Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης τµήµατος της πολεοδοµικής ενότητας
Λαγκάδα (ΠΕ1) (ΦΕΚ 288/∆/20-5-91).
Χαρακτηρισµός τµήµατος της πόλης ως παραδοσιακού και καθορισµός
ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης (ΦΕΚ821/∆/16-11-1988) και τη
σχετική αναθεώρηση (ΦΕΚ 634/∆/9-10-89).
Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως στην περιοχή
δυτικά της οδού Αρτέµιδος (ΠΕ7) (ΦΕΚ 1284∆/31-12-2004)
Με όλες αυτές τις παραπάνω µελέτες υλοποιήθηκαν όλες οι δεσµεύσεις του
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και θεσµοθετήθηκαν οι απαιτούµενοι χώροι για
υποδοµές κοινωνικού εξοπλισµού ελεύθεροι χώροι για αναψυχή, περίπατο,
άθληση, πολιτισµό, υγεία, µόρφωση κλπ. Συγκεκριµένα προβλέφθηκαν:
Το «πάρκο των τρένων» 54 στρέµµατα πλούσια φυτεµένα
Τα Ανατολικό κέντρο κοινωνικής ζωής 110 στρέµµατα (πρώην στρατόπεδο)
Το δυτικό κέντρο κοινωνικής ζωής (Αγία Τριάδα) 150 στρέµµατα
Η πράσινη ζώνη του Νέδοντα συνολικού µήκους 5χλµ, 540 στρέµµατα
συνολικά
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Η παραλιακή ζώνη πεζών κατά µήκος της Ναυρίνου
Η περιοχή της Μαρίνας, ανατολικά και δυτικά των εκβολών του Νέδοντα
Η ελεύθερη έκταση του Βιοτεχνικού Πάρκου 53 στρέµµατα

2.3.3.4.2. Κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσης του αστικού κέντρου της
Καλαµάτας – ΓΠΣ 2011
Οι κατευθύνσεις για τη µελέτη πολεοδοµικής οργάνωσης του αστικού κέντρου
της Καλαµάτας, προκειµένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του, ως δυναµικό
αστικό κέντρο της Χώρας, µε έµφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
κυρίως στους κλάδους : Υπηρεσίες, Πολιτισµός, Τουρισµός, Αναψυχή, που
τέθηκαν είναι:
Ρύθµιση των γενικών και ειδικών χρήσεων, τόσο για Α’ κατοικία και
κεντρικές λειτουργίες, όσο και για παραγωγικές δραστηριότητες επιπέδου
πόλης,
Ποιοτική αναβάθµιση του συστήµατος πρασίνου και ανοικτών ελεύθερων
χώρων, διασύνδεση πρασίνου αστικού χώρου µε το περιαστικό πράσινο στις
παρυφές του,
Πρόβλεψη συστήµατος ποδηλατόδροµων και πεζοδρόµων διασύνδεσης
ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων στο συµπαγές /συνεκτικό οικιστικό σύνολο,
Ένταξη της λειτουργίας του περιµετρικού δακτύλιου της πόλης στην
εξυπηρέτηση των λειτουργιών της πόλης µε την πρόβλεψη χώρων αστικού –
περιαστικού πρασίνου, αναπτύξεων νέων τοπικών κέντρων και εµπορικών
χρήσεων.
Πρόβλεψη νέων οικιστικών υποδοχέων Α’ κατοικίας στα νοτιο−ανατολικά
της πόλης όπου παρατηρείται αυξηµένη διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόµηση µε
πρόβλεψη χαµηλών πυκνοτήτων, αυξηµένους ελεύθερους χώρους και
πράσινο για οµαλή – ελκυστική διασύνδεση µε τον άµεσο εξωαστικό χώρο.
Αναπλάσεις του ανατολικού και δυτικού κέντρου για να ανταποκριθούν
αποτελεσµατικότερα στο ρόλο τους και διασύνδεσή τους µε τα νέα
προτεινόµενα κέντρα, σε σχέση και µε τον περιµετρικό δακτύλιο.
Οργάνωση και διαχείριση της αειφόρου χρήσης της αστικής και περιαστικής
παραλιακής ζώνης, και πρόβλεψη ελεύθερης και ευχερούς πρόσβασης των
πολιτών.
Ένταξη της περιοχής εκατέρωθεν της Νέας Εισόδου και δυτικά της οδού
Αρτέµιδος
σε
ζώνη
παραγωγικών
δραστηριοτήτων
τύπου
«επιχειρηµατικού πάρκου» / ειδικού επιχειρησιακού κέντρου επιπέδου πόλης,
µε περιορισµένη ανάπτυξη της χρήσης της κατοικίας, µε σκοπό την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων τριτογενή τοµέα και εγκαταστάσεων έρευνας – τεχνολογίας,
σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων αναψυχής. Το πλαίσιο λειτουργίας της περιοχής αυτής θα
πρέπει να είναι ευέλικτο σε όλες τις κατευθύνσεις που σε γενικές γραµµές
περιλαµβάνει µια πλειάδα χρήσεων και εγκαταστάσεων που τόσο ο
υπερτοπικός τους χαρακτήρας όσο και τα σχετικά µεγάλα µεγέθη των
εγκαταστάσεων δυσκολεύουν την εξεύρεση λειτουργικών χώρων στο
σηµερινό ιστό της πόλης.
Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής νότια της προηγούµενης και
δυτικά της οδού Αρτέµιδος έως την παραλιακή περιοχή, µε χρήση επίσης
πολεοδοµικού κέντρου επιπέδου πόλης, ως ειδικού επιχειρησιακού κέντρου
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δραστηριοτήτων του τριτογενή τοµέα, αλλά µε αυξηµένη τη χρήση της
κατοικίας, ως εκ της ευχερούς προσπελασιµότητας της περιοχής προς την
παραλιακή περιοχή της πόλης.
Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής εκατέρωθεν του οδικού άξονα
βορρά – νότου Ακοβίτικα – Καρέλια, ο οποίος διασταυρώνεται προς νότο
µε τη Νέα Είσοδο και προς βορρά µε τη λεωφόρο Αθηνών. Μέρος του
κέντρου αυτού εµπίπτει στα διοικητικά όρια του Ασπροχώµατος.
Αποκατάσταση των υποδοµών της υφιστάµενης ΒΙΠΕ µε αντίστοιχη
εγκατάσταση των Τσιγγάνων στη προβλεπόµενη θέση στο δυτικό όριο του
∆ήµου.

2.3.3.4.3. Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση και Ρύθµιση της πόλης της
Καλαµάτας µε το ΓΠΣ του 2011
Η οργάνωση της πόλης µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ του 2011 δεν διαφοροποιείται
κατά βάση, αλλά η διάρθρωση των Π.Ε. η οποία είχε προβλεφθεί από το
εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. ’86 διατηρείται, µε οκτώ (8) Πολεοδοµικές Ενότητες –
γειτονιές, των οποίων τα διοικητικά όρια διευρύνονται ανάλογα µε τις
προτεινόµενες οικιστικές επεκτάσεις για χρήσεις κατοικίας και παραγωγικών
δραστηριοτήτων, µε την προσθήκη όµως και µιας επιπλέον Π.Ε. βόρεια της
οδού Λακωνικής, έτσι ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης οι περιοχές µε
υπάρχουσα σήµερα διάσπαρτη κατοικία προαστιακού τύπου. Μετά τα
παραπάνω οι νέες Π.Ε. της πόλης της Καλαµάτας γίνονται εννέα (9).
Αντίστοιχα, όσον αφορά τη διάρθρωση των Πολεοδοµικών Κέντρων επιπέδου
πόλης και γειτονιάς, διατηρείται µε µικρές προσαρµογές η υπάρχουσα
κατανοµή των κέντρων (παραδοσιακό κέντρο πόλης, δυτικό κέντρο, ανατολικό
κέντρο και τοπικά κέντρα γειτονιάς), µε την προσθήκη τριών επιπλέον νέων
ειδικών Επιχειρησιακών Κέντρων επιπέδου πόλης στην περιοχή βόρεια και
νότια της Νέας Εισόδου.
Ειδικότερα διατηρούνται:
Το σηµερινό κέντρο επιπέδου πόλης µε εξυπηρέτηση λειτουργιών
υπερτοπικού χαρακτήρα και συγκέντρωση του απαραίτητου κεντρικού
κοινωνικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των κατοίκων.
Το κέντρο της πόλης αναπτύσσεται γραµµικά:
Κατά µήκος και εκατέρωθεν της οδού Αριστοµένους, καθώς και της οδού
Φαρών
Κατά µήκος µέρους της ζώνης του ποταµού Νέδοντα και κατά µήκος της
λεωφόρου Αθηνών,
Κατά µήκος της οδού Μαυροµιχάλη µέχρι το Ανατολικό Κέντρο στη θέση του
παλαιού στρατοπέδου.
Κατά µήκος της παραλιακής οδού Ναυαρίνου.
Το ∆υτικό Κέντρο (δευτερεύον) στην ΠΕ της Λαγκάδας (περιοχή µεταξύ
Πλεύνας – Αγίας Τριάδας και από τις δύο πλευρές της οδού Αθηνών), το
οποίο αποτελεί το κέντρο εξυπηρέτησης των κατοίκων της ∆υτικής περιοχής
της πόλης.
Το Ανατολικό Κέντρο (δευτερεύον) στην ΠΕ Στρατώνες στο χώρο του τέως
στρατοπέδου, όπου έχουν συγκεντρωθεί εξειδικευµένες χρήσεις επιπέδου
πόλης και συγκεκριµένα : Πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις, Φοιτητική Εστία,
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∆ιοίκηση, Κλειστό γυµναστήριο (Τέντα), γήπεδο ποδοσφαίρου και κατοικίες
και το οποίο αποτελεί το κέντρο εξυπηρέτησης των κατοίκων της Ανατολικής
περιοχής της πόλης.
Τα τέσσερα τοπικά κέντρα στις Π.Ε. Αβραµιού, Γιαννιτσάνικα, Παραλία και
∆υτική Παραλία.
Αντίστοιχα, οργανώνονται πολεοδοµικά µε ένταξη στο σχέδιο πόλης και µε
γενική κατηγορία χρήσης «Πολεοδοµικό Κέντρο επιπέδου πόλης µε ειδικές
επιχειρησιακές λειτουργίες και µε διάκριση κατά περίπτωση των
επιτρεπόµενων ειδικών χρήσεων»:
Η περιοχή ΕΠΧ0 εκατέρωθεν της Νέας Εισόδου και δυτικά της οδού
Αρτέµιδος (περιοχή Γουλιµήδες) µε εκτατικό χαρακτήρα. Στη ζώνη αυτή
προβλέπεται περιορισµένη χρήση της κατοικίας.
Η περιοχή ΕΠΧ1 δυτικά της οδού Αρτέµιδος και νότια της προηγούµενης έως
την παραλιακή περιοχή, στην οποία αναπτύσσονται παραγωγικές
δραστηριότητες και εν γένει κεντρικές λειτουργίες (εµπόριο, τουρισµός,
αναψυχή, υπηρεσίες, κ.λ.π.), σε συνδυασµό µε αυξηµένη χρήση της
κατοικίας, καθώς και
Η περιοχή εκατέρωθεν του οδικού άξονα βορρά – νότου Ακοβίτικα – Καρέλια,
ο οποίος διασταυρώνεται προς νότο µε τη Νέα Είσοδο και προς βορρά µε τη
λεωφόρο Αθηνών.

2.3.3.5. Πολεοδοµική οργάνωση οικισµών
Για την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών – δηµοτικών
κοινοτήτων είναι αναγκαίο να αναδειχθεί η θέση τους σε σχέση µε το
πολεοδοµικό συγκρότητα της πόλης της Καλαµάτας, το πολεοδοµικό
καθεστώς της οικιστικής οργάνωσής τους καθώς και ο φυσικός πλούτος και τα
ιστορικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα ιδιαίτερα
κοινωνικά και οικονοµικά γεγονότα.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται η διαφοροποίηση των οικισµών σε
περιαστικούς ορεινούς ή παραλιακούς και αναφέρονται οι διαπιστώσεις
πολεοδοµικής συγκρότησής τους.
Υφιστάµενη κατάσταση
Ανεξάρτητα από τη λειτουργική θέση και το ρόλο των οικισµών στο οικιστικό
δίκτυο, είναι κοινή η διαπίστωση για την έλλειψη τοπικών εξυπηρετήσεων και
κοινωνικής υποδοµής στους οικισµούς των ως άνω κοινοτήτων. Η κατάσταση
αυτή καθιστά απόλυτη την εξάρτηση των οικισµών από το αστικό κέντρο της
Καλαµάτας, ακόµα και για τις καθηµερινές ανάγκες και επιδεινώνεται λόγω
ελλειπούς εξυπηρέτησης των οικισµών από τα µαζικά µέσα µεταφοράς. Η
κατάσταση αυτή αποτελεί σηµαντικό ανασχετικό παράγοντα για τη
συγκράτηση πληθυσµού και για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Ο ∆ήµος Καλαµάτας, προσπαθώντας να ενισχύσει τη συγκοινωνία στους
ορεινούς και δυσπρόσιτους οικισµούς που θεωρούνται ασύµφοροι για
εκτέλεση τακτικών δροµολογίων από το ΚΤΕΛ, έχει συνάψει προγραµµατική
σύµβαση από το έτος 2010 και επιδοτεί τη λειτουργία επιπλέον δροµολογίων
στους συγκεκριµένους οικισµούς.
Σε ότι αφορά το θεσµικό πλαίσιο πολεοδοµικού κανονισµού, η εφαρµογή του
Π.∆. 24-4-85, ΦΕΚ 181∆ καθώς και η τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 289/4-11∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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2011, δεν δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης διευρυµένων κοινοχρήστων αλλά
και κοινωφελών χώρων. Συγκεκριµένα δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η
χωροθέτηση νέων αναγκαίων υποδοµών τόσο στον τοµέα του περιβάλλοντος
(κοινόχρηστοι χώροι, πράσινο, πλατείες), όσο και στον τοµέα του πρόνοιας –
αθλητισµού (γήπεδο, παιδικός σταθµός κλπ).
Απαιτείται ως εκ τούτου η πρόβλεψη απόκτησης κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων και η απόκτησή τους µέσω της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης. Άλλως θα πρέπει να κινηθούν και για τους οικισµούς αυτούς
οι διαδικασίες για την πολεοδόµησή τους.

2.3.3.5.1. Οικισµοί της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας
Οι οικισµοί της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη
του ΓΠΣ Καλαµάτας και δόθηκαν οι κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσής
τους. Συγκεκριµένα τονίστηκε:
Η ανάγκη ολοκλήρωσης των πολεοδοµικών µελετών Βέργας, Μικρής
Μαντίνειας και Ασπροχώµατος ώστε να προχωρήσει η οργάνωση της
πολεοδοµικής λειτουργίας τους.
Η ανάγκη πολεοδόµησης των οριοθετηµένων οικισµών βορειοδυτικά και
βόρεια της πόλης και συγκεκριµένα των οικισµών Λέικα, Αντικάλαµος,
Σπερχογεία που συνιστούν προαστιακού χαρακτήρα επεκτάσεις του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Καλαµάτας µε ενσωµατωµένες υπερτοπικές λειτουργίες της πόλης.
Η απόκτηση των αναγκαίων τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών και
συγκεκριµένα η απόκτηση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου,
αθλητισµού κλπ, σε επιλεγµένες περιοχές των βορειοδυτικών προαστίων
καθώς και αναβαθµίσεις των περιοχών στα σηµεία που διέρχεται ο νέος
εθνικός δρόµος.
Η ανάδειξη του παραδοσιακού πυρήνα των οικισµών µε αναπλάσεις
τµηµάτων, µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ενίσχυση των κοινωνικών
υποδοµών και του δηµοσίου χώρου (πλατείες, εκκλησίες, δηµόσια κτήρια,
είσοδοι κ.ά.) καθώς και των πολιτιστικών υποδοµών (πνευµατικών –
πολιτιστικών κέντρων).
Μέτρα και έργα βελτίωσης των δικτύων
υποδοµής (οδικό δίκτυο,
ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, λύµατα, απορροή οµβρίων, απορρίµµατα).

2.3.3.5.2. Οικισµοί των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών
Η πολεοδοµική οργάνωση των οικισµών που απαρτίζουν τη ∆.Ε. Θουρίας,
Αρφαρών και Άριος και φαίνονται στους παρακάτω πίνακες βασίζονται και
αυτοί στο Π.∆. 24-4-85, ΦΕΚ 181∆, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και στο Π.∆. 2-3-1981 ΦΕΚ 138/∆/13-3-1981). Η εφαρµογή του ως άνω
θεσµικού πλαισίου δεν δίνει τη δυνατότητα απόκτησης νέων κοινοχρήστων
και κοινοφελών χώρων σε λειτουργικό δίκτυο και διεύρυνσης των ήδη
υπαρχόντων. Για την απόκτηση των χώρων αυτών απαιτούνται διαδικασίες
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που είναι χρονοβόρες και δύσκολες στην
εφαρµογή τους. Η σηµερινή κατάσταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου των
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οικισµών αυτών είναι σε πολλές περιπτώσεις στενά δροµάκια δαιδαλώδους
µορφής µε πλάτος που οριακά επαρκεί για την κίνηση ενός οχήµατος, ενώ σε
πολλά σηµεία η πρόσβαση στις κατοικίες γίνεται µε πεζή µετακίνηση. Το
οδικό αυτό δίκτυο φυσικά δεν µπορεί να αλλάξει για το κεντρικό συνεκτικό
τµήµα του οικισµού, όµως για το πέριξ αυτού τµήµα θα πρέπει να θεσπιστούν
όροι δόµησης µε πρόβλεψη νέων κοινοχρήστων χώρων που θα
εξασφαλίσουν τις ανάγκες του οικισµού.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο πολεοδοµικό καθεστώς στην Τ.Κ.
Θουρίας, όπου βρίσκεται σε ισχύ το ρυµοτοµικό σχέδιο (ΦΕΚ
208/18.6.1930), το οποίο χρήζει άµεσης αναθεώρησης, αφού δεν έχει
εφαρµοστεί στο µεγαλύτερο τµήµα του. Η έκταση των 17 εκταρίων που
καλύπτει, µαζί µε την έκταση των 15 εκταρίων που έχουν οριοθετηθεί ως
οικισµός προ του 1923, απαιτούν διαδικασίες άµεσης πολεοδόµησης ώστε να
αρθούν τα πολλαπλά προβλήµατα εφαρµογής αλλά και γενικότερης
λειτουργίας του σχεδίου πόλης (αδιάνοικτοι δρόµοι κ.λ.π.).
Στα πλαίσια των όρων δόµησης είναι αναγκαία και η µελέτη των
υπαρχόντων µορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, καθώς
σήµερα δεν έχουν προσδιοριστεί τα αρχιτεκτονικά πρότυπα δόµησης και ο
έλεγχος περιορίζεται µόνο στην κατασκευή υποχρεωτικής στέγης. Στα πλαίσια
αυτά θα πρέπει να προσδιοριστεί και η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων,
η οποία απουσιάζει παντελώς.
Ο αξιόλογος ιστορικός πλούτος που υπάρχει σε όλα τα χωριά του ∆ήµου θα
πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα για τη δηµιουργία ενός ευρύτερου
πολιτισµικού κέντρου. Γενικά, θα πρέπει να δηµιουργηθούν πόλοι ανάπτυξης
βασιζόµενοι στην τόνωση της γεωργίας, την ύπαρξη
υποδοµών, την
ανάπτυξη του πολιτισµού και άλλων µέτρων που θα δώσουν το έναυσµα για
µια δυναµική αντιµετώπιση όλων των υπαρχόντων προβληµάτων που δρουν
ανασταλτικά στην οικονοµική τόνωση της περιοχής και τη θέληση των
κατοίκων για επιστροφή στις ρίζες τους.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη
δόµηση των οικισµών (όροι δόµησης, κ.λ.π.).
Πίνακας 19 : Θεσµικό πλαίσιο δόµησης οικισµών ∆.Ε. Καλαµάτας
∆.Ε. Καλαµάτας
Οικισµοί

Πολεοδοµικό καθεστώς

α/α

Ορεινοί οικισµοί

Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24- ΦΕΚ
138/∆'/13-3-1981
8-85 ΦΕΚ 181/∆')
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)

1

Αλαγονία

2

Μαχαλάς

3

Αρτεµισία

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
6989/90/617/92
απόφαση Νοµάρχη
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∆.Ε. Καλαµάτας
Οικισµοί

Πολεοδοµικό καθεστώς

α/α

Ορεινοί οικισµοί

Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
138/∆'/13-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24- ΦΕΚ
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
8-85 ΦΕΚ 181/∆')
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)

4

Θεοτόκος

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
6989/90/617/92
απόφαση Νοµάρχη

5

Καρβέλι

6

Αγία Τριάς

7

Εµιαλοί

8

Κάτω Καρβέλι

9

Λαδάς

10

Αγία Μαρίνα

11

Άγιος Βασίλειος

12

Νέδουσα

13

Πηγές

14

Σκουρόλακας

15

Αράχοβα

16

∆ιάσελλα

17

Μονή ∆ηµιόβης

√

√

√

Οικισµοί παραλιακοί- προαστιακοί
1

Βέργα
Βέργας)

2

Άνω Βέργα

(Παραλία Π.∆. 8-1-97 103090/97
ΦΕΚ67/97

3

Κάτω Βέργα

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
1196/1620/95
απόφαση Νοµάρχη

4

Μικρή Μαντίνεια

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ. 31306/97 απόφαση
Νοµάρχη

Οικισµοί προαστιακοί
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∆.Ε. Καλαµάτας
Οικισµοί

Πολεοδοµικό καθεστώς

α/α

Ορεινοί οικισµοί

Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
138/∆'/13-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24- ΦΕΚ
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
8-85 ΦΕΚ 181/∆')
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)

1

Αντικάλαµος

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
1039/389/90
απόφαση Νοµάρχη

2

Ασπρόχωµα

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
8554/2463/96
απόφαση Νοµάρχη

3

Ακοβίτικα

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
8554/2463/96
απόφαση Νοµάρχη

4

Καλάµι

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
5270/1089/89
απόφαση Νοµάρχη

5

Κατσίκοβο

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
5270/1089/89
απόφαση Νοµάρχη

6

Λαίϊκα

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
9799/3403/88
απόφαση Νοµάρχη

7

Κατσαρέικα

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
9799/3403/88
απόφαση Νοµάρχη

8

Ξεροκάµπι

9

Σπιτάκια

√
Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ.
9799/3403/88
απόφαση Νοµάρχη
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∆.Ε. Καλαµάτας
Οικισµοί

Πολεοδοµικό καθεστώς

α/α

Ορεινοί οικισµοί

Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
138/∆'/13-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24- ΦΕΚ
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
8-85 ΦΕΚ 181/∆')
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)

10

Σπερχογεία

Οριοθέτηση µε την υπ'
αρ. 9568/87 απόφαση
Νοµάρχη,
τροπ.
5525/1877/91

11

Ελαιοχώρι

√

12

Περιβολάκια

√

Πίνακας 20 : Θεσµικό πλαίσιο δόµησης οικισµών ∆.Ε. Άριος
∆.Ε. Άριος
Οικισµοί
Πολεοδοµικό καθεστώς
Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
138/∆'/13-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24-8- ΦΕΚ
α/α Ορεινοί οικισµοί
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
85 ΦΕΚ 181/∆')
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
1
Αριος
3583/927/90
Απόφαση
Νοµάρχη
Αλώνια
√
3
Αµµος
√
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
4
Ανεµόµυλος
6392/1670/88 Απόφαση
Νοµάρχη
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
5
Αριοχώριον
3289/1128/90 Απόφαση
Νοµάρχη
6
Ασπροπουλιά
√
Πίνακας 21 : Θεσµικό πλαίσιο δόµησης οικισµών ∆.Ε. Αρφαρών
∆.Ε. Αρφαρών
Οικισµοί
Πολεοδοµικό καθεστώς
α/α Ορεινοί οικισµοί

Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24-8- ΦΕΚ 138/∆'/13-3-1981
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
85 ΦΕΚ 181/∆')
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)
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1

Αρφαρά

2

Άγιος Κωνσταντίνος

3

Άνω Άρφαρά

4

Άγιος Φλώρος

5
6
7
8
9
10
11
12

Χριστοφιλαίικα
Άγριλος
Βελανιδιά
Βροµόβρυση
Άνω Βροµόβρυση
∆ρέµιον
Κρασοπούλα
Πήδηµα

13

Πλατύ

14
15

Σταµατινό
Πελεκητή

Οριοθέτηση µε
8073/2816/92
Νοµάρχη
Οριοθέτηση µε
8073/2816/92
Νοµάρχη

την υπ' αρ.
Απόφαση
την υπ' αρ.
Απόφαση
√

Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
6871/1390/89 Απόφαση
Νοµάρχη
√
√
√
√
√
√
√
√
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
6332/1656/88 Απόφαση
Νοµάρχη
√
√

Πίνακας 22 : Θεσµικό πλαίσιο δόµησης οικισµών ∆.Ε. Θουρίας
∆.Ε. Θουρίας
Οικισµοί
Πολεοδοµικό καθεστώς
α/α Ορεινοί οικισµοί

1

Θουρία (Φρουτζίλα)

2

Αιθαία (Ντελιµέη)

3
4
5

Άνω Άµφεια
Κάτω Άµφεια
Μονή Γαρδικίου

6

Άνθεια (Βεϊζόγα)

Προ '23 (Π.∆. 2-3-1981
Οριοθετηµένοι (Π.∆. 24-8- ΦΕΚ 138/∆'/13-3-1981
Στάσιµοι (Π.∆. 6-12-1982
85 ΦΕΚ 181/∆')
ΦΕΚ 588/∆'/23-12-1982)
Ρυµοτοµικό σχέδιο(ΦΕΚ
208/18.6.1930)
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
2824/884/92
Απόφαση
Νοµάρχη
√
√
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
4748/1709/97 Απόφαση
Νοµάρχη
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∆.Ε. Θουρίας
Οικισµοί
7

Αίπεια (Φαρµίσι)

8

Μικροµάνη

9

Πολιανή

Πολεοδοµικό καθεστώς
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
4748/1709/97 Απόφαση
Νοµάρχη
Οριοθέτηση µε την υπ' αρ.
6624/1241/97 Απόφαση
Νοµάρχη
√

2.3.3.6. Οικιστικό περιβάλλον – Πολιτιστική κληρονοµιά
2.3.3.6.1. Αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες προστασίας
Αρχαιολογικός χώρος Ακοβίτικα
(ΦΕΚ 669/Β/25.9.1970, ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/24.6.2010)
Στις παρυφές του αστικού συγκροτήµατος δυτικά της πόλης της
Καλαµάτας βρίσκονται δύο σηµαντικές αρχαιολογικές θέσεις στην ανατολική
πλευρά του ποταµού Άρι.
Πρόκειται για το Πρωτοελλαδικό Μέγαρο της 3ης χιλιετίας π.Χ. που
φανερώνει την ύπαρξη κάποιας µορφής κεντρικής εξουσίας στην περιοχή. Το
Μέγαρο αποτελείτο από µια κεντρική αίθουσα και βοηθητικούς χώρους, η
ιδιαιτερότητά του όµως έγκειται στους διαδρόµους που το περιβάλλουν, που
παραπέµπουν σε ελάχιστα σπάνιας αρχιτεκτονικής κτίρια της ίδιας εποχής
που ανήκαν σε ισχυρούς άρχοντες µε µεγάλη κοινωνική και διοικητική
δύναµη.
Σε ξεχωριστό περιφραγµένο χώρο πλησίον, βρίσκεται σηµαντικό ιερό
του 6ου αι. π.Χ. αφιερωµένο στο θεό Ποσειδώνα, όπως µαρτυρούν οι
επιγραφές που βρέθηκαν εκεί, καθώς και τα χαρακτηριστικά αφιερώµατα των
αλιέων πιστών.
Για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου οι περιφραγµένοι χώροι
στους οποίους βρίσκονται τα µνηµεία που έχουν ανασκαφεί, ορίζονται σαν
αδόµητες ζώνες. Γύρω από αυτή τη ζώνη στο ΓΠΣ Καλαµάτας ΦΕΚ 77/2011
προβλέπεται ειδική ζώνη ΠΑΧΒ ελεγχόµενης δόµησης. Οι χρήσεις που
επιτρέπονται είναι χρήσεις αγροτικού χαρακτήρα και κατ εξαίρεση
επιτρέπονται κατοικίες και αγροτικές αποθήκες µετά από έγκριση του ΥΠΠΟ.
H ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. έχει εγκρίνει µε σχετική απόφασή της την ανάδειξη του
περιβάλλοντος χώρου (ανατολική όχθη ποταµού Άρι) των Πρωτοελλαδικών
Μεγάρων και του Ιερού του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα.
Επίσης, στις πρόσφατες δραστηριότητες της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α.
περιλαµβάνονται :
καθαρισµοί και αποψιλώσεις γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Τα πρόσωπα του χρόνου» για ευρύ κοινό και
µαθητές που πραγµατοποιείται κατόπιν συνενόησης. Έχει υλοποιηθεί το 2014
στην εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτισµού για την Αυγουστιάτικη
Πανσέληνο, στις Ευρωπαϊκές ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Σεπτέµβριος
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2014) και στην εκδήλωση για την ανάδειξη του ποταµού Άρι (19-10-2014) σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Καλαµάτας και τον τοπικό Σύλλογο «ο Ποσειδών».
Αρχαιολογικός χώρος Ελαιοχωρίου (ΦΕΚ 592/Β/16.6.1998)
Το Ελαιοχώρι στο σύνολό του µε την γύρω περιοχή περιλαµβάνει
ερείπια µνηµειώδους πολυγωνικού τοίχου (αρχαία οχύρωση) το οποίο
κτίστηκε µετά την ίδρυση της ανεξάρτητης Μεσσήνης. Η περιοχή ταυτίζεται µε
την αρχαία πόλη «Καλάµαι».
Η προστασία του συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου απαιτεί µια σύνθετη
αντιµετώπιση καθ όσον περιλαµβάνει τον κατοικούµενο οικισµό αλλά και τον
χώρο πέριξ αυτού. Οι ειδικοί όροι δόµησης που δεν έχουν ακόµα θεσπιστεί
είναι ένα θέµα που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σε προτεραιότητα µαζί µε την
οριοθέτηση του οικισµού.
Στις πρόσφατες δραστηριότητες της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. στο πλαίσιο του έργου της
για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών του 2007 (χρηµατοδότηση
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου) πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες
αποψιλώσεις, καθαρισµοί και αποτύπωση του αρχαίου τείχους.
Αρχαίο Ιερό της Λιµνάτιδος Αρτέµιδος στο Βόλιµο Αρτεµισίας (ΦΕΚ
863/β/6.7.2001)
Σε δύσβατη ορεινή περιοχή στις πλαγιές του Ταϋγέτου βρίσκεται το
περίφηµο και εξαιρετικής ιστορικής σηµασίας αρχαίο ιερό της Λιµνάτιδος
Αρτέµιδος. Ο τόπος λόγω της µεγάλης στρατιωτικής του σηµασίας αποτέλεσε
αντικείµενο διεκδικήσεων µεταξύ Μεσσήνιων και Λακεδαιµονίων. Στο
εξωκκλήσι που βρίσκεται στο χώρο υπάρχει εντοιχισµένο άφθονο επιγραφικό
υλικό, πολύτιµο για την ταύτιση του ιερού, ενώ πολλά από τα αρχαία
ευρήµατα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσηνίας στην
Καλαµάτα.
Αρχαιολογικός χώρος ερειπίων κλασικής πόλης Θουρίας, νεκροταφείο
µυκηναϊκών θαλαµωτών τάφων στα Ελληνικά και ηγεµονικός µυκηναϊκός
θολωτός τάφος Άνθειας στη θέση Ράχη (ΦΕΚ 963/Β/23-12-1994) και Λουτρά
ρωµαϊκών χρόνων (ΦΕΚ145/Β/5-4-1983), Αναοριοθέτηση χώρου (ΦΕΚ
222/ΑΑΠ/15-6-2012)
Στην αρχαία Θουρία, την πρώτη πρωτεύουσα της Μεσσηνίας πριν από
την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης, έχουν έρθει στο φως σηµαντικά ευρήµατα,
τόσο από τους µυκηναϊκούς όσο και από τους κλασσικούς χρόνους.
Η πόλη φαίνεται ότι κατοικήθηκε από την 3η χιλιετία π.Χ. Στους
µυκηναϊκούς χρόνους η περιοχή ταυτίζεται µε την οµηρική Άνθεια και
απέκτησε τεράστια ακµή όπως µαρτυρεί το εκτεταµένο νεκροταφείο των
επιβλητικών θαλαµωτών τάφων στα Ελληνικά, που έχουν φέρει στο φως οι
ανασκαφές καθώς και ο ηγεµονικός θολωτός τάφος µε το πλήθος των
πολύτιµων ευρηµάτων στην Άνθεια, στη θέση Ράχη.
Από τα ευρήµατα προκύπτει ότι η αρχαία πόλη ήταν πυκνοκατοικηµένη
κατά τους κλασικούς χρόνους µε τειχισµένη ακρόπολη και λαµπρούς ναούς,
ενώ από τη ρωµαϊκή εποχή σώζεται το άριστα διατηρηµένο ρωµαϊκό λουτρό.
Οι ανασκαφές συνεχίζονται µέχρι σήµερα. Πολλά από τα ευρήµατα
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αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας.
Κατά τα πρόσφατα έτη 2012-2014 σχετικά µε το χώρο
πραγµατοποιήθηκαν :
Προγραµµατική συµβαση για τα έτη 2012, 2013 της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. µε το ∆ήµο
Καλαµάτας για τη χρηµατοδότηση των ανασκαφικών εργασιών στη θέση
«Παναγίτσα» Αρχαίας Θουρίας - ανασκαφή της εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρίας που διενεργείται υπό τη διεύθυνση της επίτιµης εφόρου ∆ρ. Ξένης
Αραπογιάννη.
Αναοριοθέτηση -επέκταση της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας
Θουρίας για την αποτελεσµατικότερη προστασία των µνηµείων της αρχαίας
πόλης (ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/15-6-2012)
Ανασκαφή της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. στη θέση «Ελληνικά», όπου ερευνήθηκε
µεγάλων διαστάσεων δεξαµενή, ισόδοµης τοιχοποιίας κλασσικών –
ελληνιστικών χρόνων που είχε χρησιµοποιηθεί για την υδροδότηση της
αρχαίας πόλης της Θουρίας.
Καθαρισµοί και αποψιλώσεις στο µυκηναϊκό νεκροταφείο θαλαµωτών τάφων
Ελληνικών, στο αρχαίο λατοµείο στη θέση «Πριονιστά», στα τείχη της Αρχαίας
Θουρίας, στο µυκηναϊκό θολωτό τάφο της Άνθειας, στο Ρωµαϊκό Λουτρό της
αρχαίας πόλης.
Εποπτεία των ανασκαφικών και αναστηλωτικών εργασιών στη θέση
«Παναγίτσα» καθώς και των διερευνητικών τοµών στη θέση «Ελληνικά» της
εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας.
5. Ιερό Παµίσου στον Άγιο Φλώρο.
Κοντά στις πηγές του ποταµού Παµίσου ερευνήθηκε το ιερό του
οµώνυµου παραποτάµιου θεού, από το Σουηδό αρχαιολόγο Matthias Natan
Valmin κατά τη δεκετία του 1930. Στον Πάµισο αποδίδονταν ιαµατικές
ιδιότητες και λατρευόταν σαν θεραπευτής και επήκοος (αυτός που ακούει
όσους έχουν ανάγκη). Η λατρεία του επιβεβαιώθηκε από επιγραφές και από
πλήθος µικρών αναθηµάτων.
Πρόσφατα (2014) σχετικά µε το χώρο πραγµατοποιήθηκαν από την αρµόδια
ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α.:
Τοποθέτηση ενηµερωτικής πινακίδας στη θέση του ιερού του Παµίσου σε
συνεργασία µε τον τοπικό σύλλογο «Μεσσηνιακή Ένωση Αγιοφλωριτών «Ο
Πάµισος»
Συµµετοχή σε εκδήλωση του ως άνω Συλλόγου µε σκοπό την ανάδειξη του
Ιερού.
Συνεργασία µε τον ανωτέρω τοπικό σύλλογο για έκδοση ηµερολογίου του
2015 µε θέµα το ιερό του Παµίσου.
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Πάµισος, το θεϊκό ποτάµι της Μεσσηνίας»
για το ευρύ κοινό και για σχολεία του ∆ήµου Καλαµάτας που υλοποιείται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας.
Ανασκαφές κατά το έργο κατασκευής αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος - Τρίπολη
- Καλαµάτα»
Στα πλαίσια του έργου πραγµατοποιήθηκαν από την ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. τα εξής :
Αποκάλυψη ελληνιστικής οικίας στη θέση «Φυτώρια Κοντόπουλου»
Αποκάλυψη µυκηναϊκών αρχιτεκτονικών καταλοίπων στη θέση «Καλάµι»
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Αποκάλυψη Κλασσικών - Ελληνιστικών αρχαιοτήτων στα ΤΕΙ Καλαµάτας

2.3.3.6.2. Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά µνηµεία
Η πόλη της Καλαµάτας διαθέτει ένα αρκετά αξιόλογο αριθµό κτηρίων
των βυζαντινών, µεταβυζαντινών αλλά και νεώτερων χρόνων που διατηρούν
µνήµες της ιστορίας του τόπου. Τα κτήρια αυτά βρίσκονται σε διάφορα σηµεία
του κεντρικού πυρήνα τη πόλης όπως αυτό εξελίχθηκε διαχρονικά τους
τελευταίους αιώνες. Σε κείµενα διαφόρων Ελλήνων και ξένων περιηγητών
αποτυπώνεται η εικόνα της πόλης και η αναφορά σ’ αυτά µπορεί να βοηθήσει
στο να διατηρούνται οι δεσµοί της ιστορίας του τόπου µε τη σηµερινή εξέλιξή
του.
Ο γερµανός ζωγράφος και αρχιτέκτονας Karl Haller von Hallerstein που
επισκέφθηκε την Καλαµάτα πριν την Επανάσταση γράφει: «Το Κάστρο της
Καλαµάτας, άλλοτε έδρα των Βιλλεαρδουίνων και γενέθλιος τόπος του
Γουλιέλµου του Β’ που κτίστηκε στη θέση των αρχαίων Φαρών, κατέχει
δεσπόζουσα θέση στη µεσσηνιακή πεδιάδα. Μια γέφυρα µε αλλεπάλληλη
σειρά τόξων οδηγούσε το νερό στο κάστρο…». Η γέφυρα αυτή δεν σώζεται.
Ο Jean Bory de Saint-Vincent, ο οποίος επισκέφθηκε την Καλαµάτα το
1829, αναφέρει ότι δύο σπουδαίες εκκλησίες προσήλκυσαν την προσοχή του.
Η πιο σηµαντική βρίσκεται στο κάτω µέρος της πόλεως όπου γίνεται το
παζάρι. Ανάγεται στη βυζαντινή εποχή. Η δεύτερη εκκλησία κτισµένη σε έναν
από τους δρόµους της άνω πόλης, µια πλευρά της οποίας θα µπορούσε να
αναχθεί στη βασιλεία του Βιλλεαρδουίνου του Καλαµάτη.
Οι δύο εκκλησίες στις οποίες αναφέρεται ο Σεν Βενσάν είναι ο
ιστορικός Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων και ο Άγιος Αθανάσιος ο οποίος
δεν υπάρχει πλέον, κατεδαφίστηκε στις αρχές του 1913 για να στρωθούν οι
σιδηροτροχιές του τραµ.
Σηµαντικό ρόλο στη διάσωση των περισσοτέρων αξιόλογων κτιρίων
που υπάρχουν σήµερα στην πόλη της Καλαµάτας, είχε το πιλοτικό
πρόγραµµα για την πόλη της Καλαµάτας, όπου µετά τον καταστροφικό
σεισµό του 1986 ελήφθησαν τα παρακάτω µέτρα:
έγινε άµεση καταγραφή των παλαιών κτηρίων της πόλης και προχώρησε ο
χαρακτηρισµός των αξιολογότερων
δηµιουργήθηκε Γραφείο (Κλιµάκιο ΥΠΠΟ) στην πόλη, το οποίο διευκόλυνε τις
επαφές των ενδιαφεροµένων πολιτών µε το ΥΠΠΟ
διατέθηκαν κονδύλια συµβολικής επιδότησης των ιδιοκτητών για την
εκπόνηση των µελετών επισκευής και εργασίες αποκατάστασης των όψεων
των διατηρητέων κτηρίων.
Σύµφωνα µε τις προγενέστερες διατάξεις της αρχαιολογικής
νοµοθεσίας (Νόµος 5351/1932), έχει γίνει η έκδοση διοικητικών πράξεων
κήρυξης των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών µνηµείων.
Στην πόλη της Καλαµάτας και στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου
καταγράφονται µέχρι σήµερα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, 86
κτήρια της βυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου, όπου η αρµοδιότητα
ελέγχου τους ανήκει στην 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Μετά την ισχύ του νόµου 3028/2002 δεν απαιτείται κήρυξη των
µνηµείων που χρονολογούνται µέχρι το έτος 1830. Εντοπίζονται από την
αρµόδια υπηρεσία και καταγράφονται στον κατάλογο των βυζαντινών
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µνηµείων. Ο κατάλογος αυτός βρίσκεται στο παράρτηµα των στοιχείων που
έχει στη διάθεσή του ο ∆ήµος Καλαµάτας.
Στο κεφάλαιο των ∆ηµοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά σε όλα τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία, για το λόγο ότι ο
ιδιαίτερος αυτός οικιστικός πλούτος σε συνδυασµό µε το απαράµιλλο φυσικό
τοπίο µπορούν να δώσουν το έναυσµα για την πολιτισµική και την τουριστική
ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιοχών.
Βασικά βυζαντινά µνηµεία στην πόλη είναι:
Το Κάστρο της Καλαµάτας:
Η κήρυξή του ως βυζαντινό µνηµείο έγινε µε το ΦΕΚ 28/26-2-1922. Είναι
ενταγµένο στον πολεοδοµικό ιστό της σύγχρονης πόλης και αποτελεί τυπικό
δείγµα των κάστρων που ίδρυσαν οι Φράγκοι στην Πελοπόννησο
προκειµένου να εδραιώσουν γρήγορα την κυριαρχία τους. Η σηµερινή του
µορφή ανάγεται στις πρώτες δεκαετίες του 13ου αι., επί ηγεµονίας του
Γοδεφρίγου Α’ Βιλλεαρδουίνου και του Γουλιέλµου Β’.
Σήµερα, µετά τις εργασίες αναστήλωσης που έχουν γίνει από την 26η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο επισκέπτης θα δει το οχυρωµατικό
περίγραµµα του φράγκικου κάστρου, µια δεύτερη αµυντική γραµµή που είχε
κατασκευαστεί στην ανατολική του πλευρά, καθώς και σηµαντικό τµήµα του
οχυρού πύργου-καταφυγίου στη βορειοανατολική γωνία του εσωτερικού
περιβόλου.
Το Κάστρο σήµερα είναι κατάφυτο από πεύκα και θάµνους, αποτελεί
πόλο έλξης, ζωτικό σηµείο και αφετηρία της διαδροµής για τη γνωριµία µε την
πόλη.
Πρόσφατα από την 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
πραγµατοποιήθηκε κατεδάφιση απαλλοτριωµένης ιδιοκτησίας (ελαιοτριβείο
Σπυρίδη) πλησίον της πύλης του κάστρου και εντός της ζώνης προστασίας
αυτού, µε σκοπό την ανάδειξη του κάστρου.
Ιστορικός Ναός Αγίων Αποστόλων:
Ο αρχικός ναός χτισµένος µε άψογη πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία και
εξαιρετικά κεραµοπλαστικά κοσµήµατα ανήκει στην παραλλαγή του
ελεύθερου σταυρού µε τρούλο και χρονολογείται στη Μεσοβυζαντινή Περίοδο
(11ος – 12ος αι.). Ταυτόχρονα είναι το σηµαντικότερο ιστορικό µνηµείο της
πόλης, καθώς εκεί, στις 23 Μαρτίου του 1821 κηρύχθηκε η Επανάσταση και
αποτελεί σήµερα το έµβληµα της πόλης.
Πρόσφατα από την 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έγινε
τοποθέτηση πινακίδας για τη βράβευση των εργασιών αποκατάστασης και
συντήρησης τοιχογραφιών του µνηµείου από την Europa Nostra.
Επίσης από την 26η Ε.Β.Α. αναφέρονται εργασίες ή ανασκαφές που έγιναν
κατά τα έτη 2012 - 2014 σχετικά µε τα εξής µνηµεία :
Αγ. Σώζων
Αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου και καθαρισµός των τοιχοποιών
που έχουν αποµείνει από τον ιερό ναό του Αγ. Σώζοντος, το αρχικό τµήµα του
οποίου δεν αποκλείεται να ανάγεται στους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους.
Σπηλαιώδης ναός Αγ. Ιωάννου
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Στο µικρό σπηλαιώδη ναό που βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του
κάστρου της Καλαµάτας, πραγµατοποιήθηκαν εργασίες εκ νέου στερέωσης
των τοιχογραφιών.
Μεσαιωνικό υδραγωγείο
Στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος Τρίπολη - Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» στην περιµετρική οδό
Καλαµάτας, στη θέση «Τούρλες», 500 µ. ΒΑ του κάστρου της Καλαµάτας,
εντοπίστηκαν το 2012, αποσπασµατικά, τµήµατα του υδραγωγείου της πόλης,
η κατασκευή του οποίου µπορεί να χρονολογηθεί µε επιφύλαξη, στους
χρόνους της Τουρκοκρατίας (16ος - 18ος µ.Χ. αι.)
Ιερός ναός Αγ. Νικολάου Αιπείας
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του ναού και
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Ο ναός περιλαµβάνει το
σταυρεπίστεγο αρχικό κτίσµα του 12ου αι. ένα γοτθικής µορφής πρόπυλο του
13ου αι. και ένα µεταγενέστερο παρεκκλήσι.
Ιερός ναός Αγ. Νικολάου στη Mεσόρουγα Αλαγονίας
Το 2012 ξεκίνησε το ενταγµένο στο ΕΣΠΑ έργο αποκατάστασης του
βυζαντινού ναού του Αγ. Νικολάου, η ανέγερση του οποίου χρονολογείται στις
αρχές του 14ου αι. Ο ναός έχει υποστεί αρκετές µετασκευές και στο εσωτερικό
του διασώζει τοιχογραφίες του 17ου αι. Η αποκατάσταση του µνηµείου, η
συντήρηση των τοιχογραφιών και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
έχουν ολοκληρωθεί.
Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βελανιδιάς
Κατά το περασµένο έτος άρχισε η υλοποίηση του ενταγµένου στο
ΕΣΠΑ έργου «Εσωτερικές διαρρυθµίσεις και εργασίες αποκατάστασης της
Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βελανιδιάς, Περιφέρειας Πελοποννήσου». Το
έργο εκτελείται από τη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών &
Μεταβυζαντινών Μνηµείων µε τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Μεσσηνίας.
Ι. Ναός Κοίµησης Θεοτόκου Μικροµάνης
Πραγµατοποιήθηκαν άµεσες στερεωτικές εργασίες για την
αντιµετώπιση στατικών προβληµάτων του ναού, µερική συντήρηση των
τοιχογραφιών και αποκατάσταση του τέµπλου. Παράλληλα έγιναν εργασίες
κατασκευής αποστραγγιστικού συστήµατος και διαµορφώθηκε ο περιβάλλων
χώρος του µνηµείου.
Μνηµεία Αλαγονίας Ταϋγέτου
Συνδιοργάνωση µε τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαµάτας εκδήλωσης
γνωριµίας µε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Αλαγονίας, στο
πλαίσιο της πανελλήνιας δράσης του ΥΠΠΑΙΘ «Πράσινες Πολιτιστικές
∆ιαδροµές»

2.3.3.6.3. Νεώτερα διατηρητέα µνηµεία
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Τα κηρυγµένα διατηρητέα κτήρια της νεώτερης ιστορίας, στην πόλη της
Καλαµάτας που ανήκουν στην αρµοδιότητα το ΥΠΠΟ ανέρχονται σε 116, ενώ
υπάρχουν και άλλα 26 που βρίσκονται διασκορπισµένα στις λοιπές ∆ηµοτικές
– Τοπικές Κοινότητες.
Ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους κατασκευής µε ιδιαίτερα µορφολογικά
χαρακτηριστικά και αφορούν τα πρώιµα νεοκλασικά που έχουν
κατασκευασθεί προ του έτους 1880, τα νεοκλασικά που χρονολογούνται
µεταξύ 1880 και 1920, τα εκλεκτιστικά που έχουν κατασκευαστεί στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα καθώς και τα κτήρια της περιόδου του
µεσοπολέµου.
Μεγάλος αριθµός νεοκλασικών κτηρίων ανήκουν στην κυριότητα του ∆ήµου
και χρησιµοποιούνται για τη στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών. Τα κτήρια αυτά
έχουν ανακαινισθεί και παρουσιάζουν σήµερα υψηλή αισθητική. Η άµεση
πρόσβαση των κτηρίων στους πολίτες λόγω της στέγασης δηµοσίων και
άλλων κοινωφελών οργανισµών και επιχειρήσεων, συντείνει ακόµη
περισσότερο στην ουσιαστική συµβολή τους στο πολιτισµικό γίγνεσθαι της
πόλης.
Υπάρχουν όµως ακόµη κτήρια στα οποία δεν έχει προχωρήσει η
αναπαλαίωση-ανακατασκευή τους. Πρόκειται για το κτήριο του Ξενοδοχείου
«Αχίλλειο» που βρίσκεται στον πεζόδροµο της οδού Αριστοµένους και το
κτήριο της «Πρώην Εµπορικής Σχολής». Σε εκκρεµότητα ευρίσκεται επίσης
και το κτήριο Αλειφέρη που ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών. Τµήµατα των
παραπάνω κτηρίων παρουσιάζουν επικινδυνότητα απαιτείται η επείγουσα
αποκατάσταση - ανακατασκευή τους. Προτεραιότητα του ∆ήµου είναι η ένταξη
των κτηρίων αυτών σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ώστε να ξεκινήσουν οι
εργασίες αποκατάστασής.
Γενικά από τα κηρυγµένα νεώτερα διατηρητέα του ΥΠΠΟ έχουν σήµερα
αποκατασταθεί τα 116 και αποµένουν για επισκευή – ανακατασκευή 22
κτήρια, εκ των οποίων τα 15 παρουσιάζουν µεγάλα προβλήµατα
επικινδυνότητας και κινδυνεύουν άµεσα να καταρρεύσουν, µε επιτακτική την
ανάγκη άρσης της επικινδυνότητάς τους.
Πλην των κηρυγµένων νεωτέρων µνηµείων του ΥΠΠΟ υπάρχουν ακόµη και
κηρυγµένα νεώτερα µνηµεία από το πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα περισσότερα από
τα οποία έχουν σήµερα αποκατασταθεί από τους ιδιοκτήτες τους.
Τα διατηρητέα που ανήκουν στην κυριότητα του ∆ήµου Καλαµάτας φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 23 : ∆ιατηρητέα κτήρια κυριότητας ∆ήµου Καλαµάτας
∆ιατηρητέα κτήρια κυριότητας ∆ήµου Καλαµάτας
∆ηµαρχείο
∆ιώροφο κεραµοσκεπές, εκλεκτικιστικό κτήριο
Πεζόδροµος Αριστοµένους 28 της δεκαετίας του 1890.
και Χρ. Κουµάντου
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
∆ιώροφο, κεραµοσκεπές, πρώιµο νεοκλασικό
Αρχοντικό Κυριακού
κτήριο (1870-90).
Στεγάζει το Ιστορικό και
Αγ. Ιωάννου 20 και Κυριακού
Λαογραφικό Μουσείο Καλαµάτας.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Ζουµπούλειο Μέγαρο
Εκλεκτικιστικό διώροφο κτήριο του 1905.
Παναγιώτου Καίσαρη 8 και Στεγάζει τη ∆ηµοτική Σχολή Χορού.
ΦΕΚ 805/Β/22-978
Αναγνωσταρά
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∆ιατηρητέα κτήρια κυριότητας ∆ήµου Καλαµάτας
1ο Γυµνάσιο Καλαµάτας
∆ιατηρητέο κτήριο του 19ου αιώνα. Στεγάζει το
Πλατεία
Βιλλεαρδουίνου ∆ηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας.
(Υπαπαντής)
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
∆ιώροφο κεραµοσκεπές νεοκλασικό (1890Γυµνάσιο Παραλίας
1910). Στεγάζει το ∆ηµοτικό Εικαστικό
Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου
Εργαστήρι.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-87
Ξεχωριστό σύνθετο κτήριο δύο νεοκλασικών σε
επαφή και ενός λαϊκής αρχιτεκτονικής, περιόδου
1890-1910. Στεγάζει υπηρεσίες του ∆ήµου
Κτήριο Τσίγκου
(∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών).
Αριστο∆ήµου 22
Έχει παραχωρηθεί για χρήση στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
∆ιώροφο κεραµοσκεπές, πρώιµο νεοκλασικό
Κτήριο ∆ασκαρόλη
κτήριο. Στεγάζει υπηρεσίες του ∆ήµου
Παπατσώνη 4 και Μαντίκλου 13 (∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών).
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
∆ιώροφο, κεραµοσκεπές, νεοκλασικό κτήριο.
Στεγάζει υπηρεσίες του ∆ήµου (∆ιεύθυνση
Κτήριο Κρασσακοπούλου
Καθαριότητας)
καθώς
και
το
Κέντρο
Μαντίκλου 17 και Περρωτού
Κακοποιηµένων Γυναικών.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Τριώροφο κεραµοσκεπές, πρώιµο νεοκλασικό
κτήριο.
Κτήριο Λαλέα
Έχει παραχωρηθεί στο Γενικό Νοσοκοµείο
Περρωτού 5 και Γρηγορίου 26
Καλαµάτας και στεγάζει το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο. Στεγάζει τις
Κτήριο Αναγνωστοπούλου
διοικητικές
υπηρεσίες
της
Κοινωφελούς
Φαρών και Ασίνης 11
Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ.
∆ιώροφο κεραµοσκεπές νεοκλασικό κτήριο.
Στεγάζει υπηρεσίες του ∆ήµου (∆ιεύθυνση
Ξενοδοχείο Βασιλικό
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών
Αριστοµένους 5 και Πολυβίου
Θεµάτων).
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
∆ιώροφο κεραµοσκεπές νεοκλασικό κτήριο.
Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει αποκατάσταση του
κτηρίου. Ο ∆ήµος έχει θέσει το θέµα σε άµεση
προτεραιότητα καθόσον πρόκειται για κτήριο
Ξενοδοχείο Αχίλλειο
υψηλής αισθητικής και βρίσκεται στο κέντρο της
Αριστοµένους 3 και Πολυβίου
πόλης ανάµεσα σε άλλα διατηρητέα. Αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η αποκατάστασή του διότι
παρουσιάζει πρόβληµα επικινδυνότητας.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Κληροδότηµα Λυκούργου Σκιά
∆ιώροφο νεοκλασικό κτήριο µε εµπορική χρήση.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας
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∆ιατηρητέα κτήρια κυριότητας ∆ήµου Καλαµάτας
Πέτρινα κτήρια, κτισµένα γύρω στο 1910, για τις
ανάγκες του 9ου Συντάγµατος Πεζικού.
Κτήριο ∆ιοικητηρίου και κτήριο Μετατράπηκαν σε χώρους διδασκαλίας και
διοίκησης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε
Λόχου
συγχρηµατοδότηση και του ∆ήµου Καλαµάτας.
ΦΕΚ 189Β/14-3-89
∆ιώροφο νεοκλασικό κτήριο που παρουσιάζει
προβλήµατα
επικινδυνότητας
και
χρήζει
Κτήριο Πλεµµατιά - Βογόπουλου ανακατασκευής. Έχει παραχωρηθεί κατά χρήση
στο Λύκειο Ελληνίδων.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Κτήριο διατηρητέο που όµως έχουν παραµείνει
µόνο η περιµετρική φέρουσα τοιχοποιία µε
Κτήριο
Κατσουλέα
(πρώην
στοιχεία επικινδυνότητας. Υπάρχει επιτακτική
Εµπορική Σχολή)
ανάγκη εύρεσης χρηµατοδότησης για την
Κουµουνδουράκη 13
αποκατάσταση του κτηρίου.
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Τα κτήρια αυτά καθώς και άλλα που ανήκουν σε ιδιώτες είναι
συνδεδεµένα µε σηµαντικά ιστορικά γεγονότα. Τα κτήρια αυτά στεγάζουν
σήµερα δηµοτικές υπηρεσίες ή χώρους εστίασης-αναψυχής και αποτελούν
ζωντανούς πόλους στην καρδιά της πόλης.
Ξεκινώντας από την παλιά πόλη και το Κάστρο και συνεχίζοντας στον
πεζόδροµο της οδού Αριστοµένους και στους κάθετους δρόµους αυτών, την
πλατεία Βασ. Γεωργίου αλλά και το λιµάνι υπάρχει ένας κτηριακός πλούτος
σε παλαιά ανακαινισµένα κτίρια πολλών ειδών αρχιτεκτονικής (νεοκλασικά
εκλεκτικιστικά και κτίρια του µεσοπολέµου). Αξίζει να αναφέρουµε µερικά από
αυτά µαζί µε την ιστορική τους διαδροµή.
Σηµαντικά νεότερα µνηµεία στο Κέντρο της πόλης:
Μητροπολιτικός Ναός Υπαπαντής του Σωτήρος- Πλατεία Υπαπαντής:
Στην πλατεία Υπαπαντής δεσπόζει ο µεγαλοπρεπής µητροπολιτικός ναός της
Υπαπαντής του Σωτήρος µε το διπλό κωδωνοστάσιο και τους ευµεγεθείς
τρούλους. Στην ίδια θέση προύπήρχαν ναός που καταστράφηκε από τους
Τουρκοαλβανούς το 1770 και µεταγενέστερος ναός, που επίσης
καταστράφηκε από τον Ιµπραήµ το 1825. Ο ναός ξαναχτίστηκε για να υποστεί
ζηµιές από το σεισµό της δεκαετίας του 1840 και να ανακατασκευαστεί εκ
νέου (εγκαινιάστηκε το 1854). Ο σηµερινός καθεδρικός ναός θεµελιώθηκε το
1860 και εγκαινιάστηκε το 1873, για να υποστεί ζηµιές στους σεισµούς του
1886 και του 1986, που αποκαταστάθηκαν αντίστοιχα το 1894 και στις µέρες
µας. Ο ναός εορτάζει µε ιδιαίτερη λαµπρότητα και επισηµοτητα στις 2
Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος του Χριστού. Οι
τελετουργίες αρχίζουν στις 27 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στις 9
Φεβρουαρίου µε πανηγυρική ολονύχτια αγρυπνία. Πλήθος πιστών συρρέουν
από πολλά µέρη για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της Υπαπαντής του
Σωτήρος.
∆ηµαρχείο ∆ιώροφο κεραµοσκεπές εκλεκτικιστικό κτίριο της δεκαετίας του
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1890 παλιό αρχοντικό. Εκεί το 1898 φιλοξενήθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος και
στεγάστηκε για αρκετά χρόνια η Εθνική Τράπεζα. Χαρακτηριστικό του κτιρίου
είναι οι βορειοιταλικές επιδράσεις, η συµµετρία στα επιµέρους στοιχεία και η
συµµετρία στη γενική σύνθεση, ενώ στα αξιόλογα στοιχεία του
περιλαµβάνονται οι µαρµάρινοι εξώστες µε τα γλυπτά φουρούσια, τα
περίτεχνα χυτοσίδηρα κιγκλιδώµατα, η οδοντωτή ταινία και οι γεισίποδες κάτω
από το γείσο της στέγης. Κηρύχτηκε διατηρητέο µε το ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
Αρχοντικό Μπενάκη Τριώροφο κεραµοσκεπές κτήριο λαϊκής αρχιτεκτονικής,
επί των οδών Παπάζογλου και Μπενάκη. Συγκαταλέγεται στα πλέον αξιόλογα
ιστορικά κτήρια της πόλης και δωρήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από
τον Αντώνιο Μπενάκη γιο του Εµµανουήλ (ιδρυτή του Μουσείου Μπενάκη
στην Αθήνα). Μέχρι το 2009 στεγαζόταν το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης,
ενώ σήµερα στεγάζονται τα γραφεία της ΛΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων. Αρχιτεκτονικά ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
ανοίγµατα τα οποία στο ισόγειο είναι τετράγωνα µε ανακουφιστικό τόξο, στον
όροφο είναι µεγαλύτερα µε ξύλινο πλαίσιο και προεξέχον γείσο. Κηρύχτηκε
διατηρητέο µε το ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
«Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» Το διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο αποτελεί
δωρεά της αρχοντικής δέσποινας της Καλαµάτας Ρεγγίνας χήρας
Πανταζοπούλου και κτίστηκε το 1910-11. Μετά από διαγωνισµό κτίστηκε
δίπλα σε αυτό σύγχρονο τµήµα κτιρίου προκειµένου να αυξήσει τους
ωφέλιµους χώρους του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου. Συστεγάζονται η
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας, η Πινακοθήκη Σύγχρονης Λαικής Τέχνης και
Αµφιθεατρική αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 450 θέσεων. Κηρύχθηκε
διατηρητέο µε το ΦΕΚ 1318Β/31-12-1980.
Ιστορικό ξενοδοχείο ΡΕΞ ∆ίπλα ακριβώς στον διαµορφωµένο πεζόδροµο
της οδού Αριστοµένους το ιστορικό ξενοδοχείο RΕΧ, ένα κοµψό τετραώροφο
νεοκλασικό της περιόδου 1890-1910 µε συµµετρικά ανοίγµατα. Ιδρύθηκε το
1899 µε την ονοµασία «Πανελλήνιο» και σήµερα, πλήρως ανακαινισµένο,
παρέχει υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, που δίνουν συνέχεια στην
πλούσια ιστορία του.
Πρώτο γυµνάσιο (∆ηµοτικό Ωδείο) Νεοκλασικό τριώροφο κεραµοσκεπές
κτίριο του 19ου αι. σχήµατος Π όπου στο εσωτερικό της αυλής του
διαµορφώνεται στοά µε λίθινους τοξωτούς πεσσούς. Στο κτίριο αυτό
στεγάστηκε και λειτούργησε το πρώτο σχολείο της Καλαµάτας. Σήµερα έχει
διαµορφωθεί και έχει εξοπλιστεί πλήρως και στεγάζει το ∆ηµοτικό Ωδείο.
∆ιαθέτει 450 τ.µ. επιφάνειες ορόφων µε 18 αίθουσες για πιάνο, βιολί,
πνευστά, κρουστά, κιθάρα, τραγούδι λυρικής και δραµατικής τέχνης, αίθουσα
συναυλιών 80 τ.µ. Εξυπηρετεί περίπου 600 µαθήτες.
Ζουµπούλειο (∆ηµοτική Σχολή Χορού)
Εντυπωσιακό εκλεκτικιστικό
διώροφο κτίριο του 1905, µε συµµετρία στα ανοίγµατα και µε ιδιαίτερα έντοµα
µορφολογικά στοιχεία. Ο σοβάς του µιµείται λιθοδοµή και οι εξώστες έχουν
µαρµάρινα φουρούσια και περίτεχνα µεταλλικά κιγκλιδώµατα. Σήµερα στο
ανακαινισµένο διατηρητέο κτίριο «Ζουµπούλειο» στεγάζεται η ∆ηµοτική Σχολή
Χορού. Στην ωφέλιµη επιφάνεια των 600 τ.µ. που διαθέτει λειτουργούν
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τµήµατα όλων των ειδών χορού µέχρι την ανώτερη βαθµίδα και περιλαµβάνει
χώρους εκθέσεων.
Κτήριο Κυριακού (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο)
∆ιώροφο
κεραµοσκεπές κτίριο του πρώιµου νεοκλασσικισµού, πρώην αρχοντικό της
οικογενείας Κυριακού στο οποίο στεγάζεται το Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Καλαµάτας. Το Μουσείο ιδρύθηκε από τον τοπικό Σύλλογο προς
∆ιάδοση των Γραµµάτων. Το κτίριο έχει αξιόλογα επιµέρους αρχιτεκτονικά
και µορφολογικά στοιχεία στις όψεις, όπως η είσοδος µε το καµπύλο
υπέρθυρο, οι ψευδοπαραστάδες που τονίζουν τις ακµές του, ο εξώστης µε το
καλοδουλεµένο µεταλλικό κιγκλίδωµα και τα πέντε σιδερένια φουρούσια κ.α.
Κηρύχτηκε διατηρητέο µε το ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
Κτήριο Εφέσιου
(Γαλλικό Ινστιτούτο Καλαµάτας) Η οικία Εφεσίου
αποτελεί το σηµαντικότερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα του νέοκλασικισµού στην πόλη της Καλαµάτας, έργο Ιταλού αρχιτέκτονα του τέλους
του 19ου αι. Το µέγαρο έχει κάτοψη σε µορφή Π που διαµορφώθηκε σε
διάφορες φάσεις µε προσθήκες στον αρχικό πυρήνα του κτίσµατος. Το
ισόγειο λειτουργούσε ως µαγαζί και γραφείο µε αρκετούς βοηθητικούς χώρους
ενώ ο πρώτος όροφος είχε τη χρήση κατοικίας. Τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά του είναι: τα πλαίσια σε όλα τα ανοίγµατα από
ψευδοπαραστάδες και υπέρθυρα νέο-κλασικής µορφολογίας, οι δύο εξώστες
στις δύο όψεις συµµετρικής διάταξης που έχουν µαρµάρινο δάπεδο και
κιγκλιδώµατα από χυτοσίδηρο µε µαρµάρινα γλυπτά φουρούσια καθώς και οι
διακοσµητικές κορνίζες.
Η διάκρισή του ως το σηµαντικότερο και
αντιπροσωπευτικότερο δείγµα νεοκλασικισµού οφείλεται στην πλούσια και
µοναδική για την περιοχή διακόσµηση των ταβανιών όλου του πρώτου
ορόφου και της εισόδου του κλιµακοστασίου µε περίτεχνες οροφογραφίες και
τοιχογραφίες.
Κηρύχτηκε διατηρητέο µε το ΦΕΚ 654/Β/18-9-1984.
Ξενοδοχείο Βασιλικό ∆ιώροφο κεραµοσκεπές νεοκλασικό κτήριο, το οποίο
λειτουργούσε ως ξενοδοχείο µε το όνοµα Βασιλικό. Το κτίριο έχει µεσόροφο
µικρού ύψους, του οποίου τα ανοίγµατα είναι συµµετρικά µε αυτά του ορόφου,
που πλαισιώνονται µε ψευδοπαραστάδες. Στον όροφο υπάρχουν µικροί
εξώστες που στηρίζονται σε απλά φουρούσια. Κάτω από τα κεραµίδια
υπάρχουν αλλεπάλληλες κορνίζες και οδοντωτή ταινία. Κηρύχτηκε διατηρητέο
µε το ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
Ξενοδοχείο Αχίλλειο ∆ιώροφο κεραµοσκεπές νεοκλασικό κτήριο, το οποίο
λειτουργούσε ως ξενοδοχείο µε το όνοµα Αχίλλειο. Τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά του είναι τα ανοίγµατα που πλαισιώνονται µε
ψευδοπαραστάδες µε κορινθιακά επίκρανα, επιστύλιο και γείσο, οι εξώστες
που στηρίζονται σε µαρµάρινα γλυπτά φουρούσια και το επιστύλιο κάτω από
το γείσο της στέγης που έχει ανάγλυφη διακόσµηση µε µαίανδρο. Επίσης
κάτω από τα κεραµίδια υπάρχουν οδοντωτή ταινία και κορνίζες. Κηρύχτηκε
διατηρητέο µε το ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
Κοσµούν ακόµα την πόλη, κατά µήκος της οδού Αριστοµένους το κτήριο της
Τράπεζας της Ελλάδας, το κτήριο Κουνούσου, το κτήριο Βακαλόπουλου, το
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κτήριο Καλλικούνη, το κτήριο Βαρβουτσή, το κτήριο Κουτσοµητόπουλου κ. ά.
Κτήρια ∆ιατηρητέα στην περιοχή της Παραλίας
Γυµνάσιο Παραλίας
Πρόκειται για διώροφο κεραµοσκεπές νεοκλασικό
κτίριο (1890-1910) όπου λειτουργούσε το Γυµνάσιο Παραλίας. Έχει σχετικά
απλή αρχιτεκτονική µορφή αλλά αξιόλογα γλυπτά φουρούσια. Σήµερα
στεγάζει το ∆ηµοτικό Εικαστικό Εργαστήρι. Έχει κηρυχτεί διατηρητέο µε το
ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
Κτηριακό συγκρότηµα Τελωνείου – Λιµεναρχείου Κεντρική θέση στο
λιµάνι κατέχει το κτηριακό σύµπλεγµα Τελωνείου – Λιµεναρχείου, διωρόφων
και ισογείων κτηρίων εκλεκτικιστικού τύπου (1910-1930) µε κάτοψη σε σχήµα
Π και µε νεοκλασικά στοιχεία τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο.
Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ελαφρά καµπύλα υπέρθυρα και οι
γωνίες ρουστίκ, οι παραστάδες µε το επιστύλιο και το γείσο που πλαισιώνουν
τα ανοίγµατα, οι εξώστες µε τα γλυπτά µαρµάρινα φουρούσια και τα
περίτεχνα κιγκλιδώµατα. ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987.
Κυλινδρόµυλοι Μεσσηνίας Ευαγγελίστρια
Ιδρύθηκαν το 1925 και
εξελίχθηκαν σε µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές µονάδες της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής διεκόπη η λειτουργία τους. Από το 1949 άρχισε
να λειτουργεί κα πάλι, µέχρι το 1991 όπου σταµάτησε οριστικά η λειτουργία
τους. Έχει κηρυχθεί διατηρητέο µε το ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/30-4-2009.
Νεοκλασικά κτήρια, παλιά αρχοντικά στολίζουν την παραλιακή οδό
Ναυαρίνου, όπως το κτήριο του αρχιτέκτονα Τσίλλερ (Ναυαρίνου και Ρήγα
Φεραίου) καθώς και άλλα αποµεινάρια µιας άλλης εποχής, τότε που το λιµάνι
ήταν κέντρο εµπορικό, βιοµηχανικό και οικονοµικό.

2.3.3.6.4. Ιστορικό Κέντρο
Ο χαρακτηρισµός τµήµατος της πόλης ως παραδοσιακού κέντρου και ο
καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης έγινε µε το Π.∆. 821/1611-1988. Η περιοχή που καταλαµβάνει είναι η περιοχή γύρω από το Κάστρο
και η περιοχή νότια και ανατολικά αυτού µέχρι την οδό Ζουµπούλη µε όριο την
οδό Νέδοντος και ένα τµήµα δυτικά της οδού Αρτέµιδος στο σηµείο της
γέφυρας της Πλατείας 23ης Μαρτίου.
Σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που έχουν εγκριθεί για οποιαδήποτε
οικοδοµική εργασία (ανέγερση νέου κτιρίου, επισκευή, αποκατάσταση,
προσθήκη) απαιτείται η έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου. Η περιοχή χωρίζεται στις ζώνες Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο όπου στη ζώνη Κ
που είναι η περιοχή γύρω από το Κάστρο επιτρέπονται κτίσµατα µέγιστου
ύψους 4,5 µ. Σε όλες τις ζώνες πλην της ζώνης Ο είναι υποχρεωτική η στέγη.
Για όλες τις ζώνες υπάρχουν περιορισµοί στα µορφολογικά χαρακτηριστικά
των όψεων, ώστε να ακολουθούνται τα πρότυπα των παλαιών οικοδοµών.
Ειδικά στα κτίσµατα µε όψη επί της Πλατείας 23ης Μαρτίου καθώς και σ’ αυτά
που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του Κάστρου για κάθε είδους επέµβαση
απαιτείται η έγκριση από την 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
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Σήµερα στο τµήµα που οριοθετείται από το Κάστρο, την οδό
Υπαπαντής, την οδό 23ης Μαρτίου και την οδό Νέδοντος όπου είναι και το
παλαιότερο τµήµα της πόλης και έχει έκταση 90 στρέµµατα µε ελεύθερους
κοινόχρηστους χώρους 25.000 τ.µ. έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
ανάπλασης των κοινόχρηστων αυτών χώρων. Εκκρεµεί µόνο η διαµόρφωση
της πλατείας πέριξ του Ιερού Ναού Υπαπαντής.
Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, η περιοχή µπορεί να χωριστεί σε δύο
τµήµατα βόρεια και νότια της οδού Τζάνε, όπου το ένα χαρακτηρίζεται από
επικλινές έδαφος µε πολεοδοµικό ιστό ακανόνιστο και κτήρια παραδοσιακά,
ενώ το δεύτερο µε πολεοδοµικό ιστό πιο αστικοποιηµένο. Η περιοχή διαθέτει
περισσότερους κοινόχρηστους χώρους µε κτήρια παραδοσιακά ή νεοκλασικά.
Από τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα έχει αναβαθµιστεί η
όλη περιοχή, έχει αναδειχθεί το ιστορικό αυτό κοµµάτι της πόλης και µπορεί
πλέον να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
Ειδικότερα µε τους πεζοδρόµους δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο διαδροµών που
περιλαµβάνει εναλλακτικές πορείες που ενθαρρύνουν τη διέλευση των
επισκεπτών µέσα από την περιοχή του ιστορικού κέντρου. Με τις
παρεµβάσεις ακόµα βελτιώθηκαν οι υποδοµές, εξασφαλίστηκαν χώροι
στάθµευσης και οι ελεύθεροι χώροι συµµετέχουν πιο ενεργά στην καθηµερινή
ζωή των πολιτών.

2.3.4. Αστικό Περιβάλλον – Μεταφορές – ∆ίκτυα Υποδοµής
Η εναρµόνιση του αστικού περιβάλλοντος µε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον
του ∆ήµου Καλαµάτας και η προστασία του δεύτερου από τις επιπτώσεις της
ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελούν πρωταρχικό στόχο.
Η πόλη της Καλαµάτας δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα ατµοσφαιρικής
ρύπανσης, προερχόµενα από την κυκλοφορία των οχηµάτων, όµως κατά
διαστήµατα δέχεται τους ρύπους από γειτονικές βιοµηχανίες και ελαιοτριβεία,
καθώς και από την καύση υπολειµµάτων κλαδέµατος στους γειτονικούς
αγρούς.
Οι οικισµοί των νέων ∆ηµοτικών Ενοτήτων παρουσιάζουν ανάλογα
προβλήµατα.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο υδάτινο στοιχείο (θάλασσα, ποταµοί, ρέµατα)
που προστατεύεται από πλευράς ∆ήµου µε τη λειτουργία βιολογικού
καθαρισµού του οποίου υλοποιείται η αναβάθµιση και επέκτασή του.
Το δίκτυο αποχέτευσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν καλύπτει το
σύνολο του νέου ∆ήµου Καλαµάτας.
Η αποκοµιδή και διάθεση των απορριµµάτων γίνεται από την αντίστοιχη
Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. Ιδιαίτερη έµφαση όσον αφορά την
αποκοµιδή δίνεται στην οικονοµία κλίµακας, µε τη λειτουργία υπόγειων
κάδων σε 170 σηµεία της πόλης και την προώθηση της ανακύκλωσης. Τα
απορρίµµατα συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένο χώρο όπου γίνεται η διαλογή
της ανακύκλωσης και κοµποστοποίηση. Το κυριότερο πρόβληµα παραµένει η
τελική τους διάθεση, εφόσον µέχρι σήµερα δεν έχει καθοριστεί νόµιµος
χώρος.
Το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού συγκεντρώνεται στην πόλη της
Καλαµάτας και προέρχεται απ’ όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας. Τον
πληθυσµό της πόλης ενισχύουν οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου και του ΑΤΕΙ,
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που δηµιουργούν αυξηµένες ανάγκες στέγασης και µετακίνησης.
Η µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού της πόλης της Καλαµάτας σε συνδυασµό µε
τη διασπορά των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών σε διάφορα σηµεία της και την
ανεπαρκή συγκοινωνιακή κάλυψη, οδηγεί τους πολίτες στη χρήση του
ιδιωτικού αυτοκινήτου. Ο ∆ήµος στο πλαίσιο της προσπάθειας µείωσης της
κίνησης του αυτοκινήτου προωθεί πολιτικές ενθάρρυνσης της χρήσης του
ποδηλάτου, που αποτελεί ταυτόχρονα και µέσο αναψυχής.

2.3.4.1. Μεταφορικές υποδοµές
2.3.4.1.1. Οδικό δίκτυο
Ο κυριότερος οδικός άξονας που διαπερνά την Περιφέρεια Πελοποννήσου
ενώνοντας τα κυριότερα αστικά κέντρα µεταξύ τους είναι ο αυτοκινητόδροµος
Καλαµάτα - Τρίπολη - Κόρινθος - Αθήνα, ο οποίος θα καταλήξει στον
Περιφερειακό της Καλαµάτας που ήδη κατασκευάζεται και πρόκειται να
ολοκληρωθεί και παραδοθεί σύντοµα. Ανήκει στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο (ΤΕΝ)
και αναµένεται να αποτελέσει
έναν από τους κύριους παράγοντες
περιφερειακής ανάπτυξης των περιοχών της Κεντρικής και Νότιας
Πελοποννήσου και ειδικότερα των Νοµών Μεσσηνίας, Αρκαδίας και
Αργολίδας.
Ο δεύτερος σηµαντικός άξονας για τον Νοµό και τον ∆ήµο της Καλαµάτας,
είναι ο δρόµος Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα – Καλαµάτα. Προβλεπόταν η
κατασκευή 164 χιλιόµετρων στα τµήµατα Πατρών - Πύργου και Αλφειού Τσακώνας, µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά
κατεύθυνση και διαχωριστικό διάζωµα για το πρώτο τµήµα, και δύο λωρίδες
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση µε διαχωριστικό διάζωµα για το δεύτερο τµήµα.
Στην παρούσα χρονική στιγµή τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι
στάσιµα.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αξόνων, αναµένεται να αυξηθεί η
επισκεψιµότητα
στην πόλη της Καλαµάτας και θα δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης
περιοχής.
Οι υπόλοιποι σηµαντικοί οδικοί άξονες που διέρχονται από τον ∆ήµο της
Καλαµάτας είναι οι εξής:
Η Εθνική Οδός Καλαµάτας - Σπάρτης (Ε.Ο. 82), η οποία συνδέει την πόλη της
Καλαµάτας µε τον Νοµό Λακωνίας και την Σπάρτη αλλά και µε τους ορεινούς
οικισµούς του Ταϋγέτου. Επισηµαίνεται ότι τόσο λόγω φθορών όσο και λόγω
συχνών καταπτώσεων βράχων επί της οδού, χρήζει επιτακτικής ανάγκης
συντήρησης και βελτίωσης.
Η Εθνική Οδός Καλαµάτα – Μεσσήνη -Βελίκα – Πύλος - Μεθώνη (Ε.Ο. 9)
Η Επαρχιακή Οδός Καλαµάτα – Καρδαµύλη - Αρεόπολη (Επ.Ο. 1) η οποία
συνδέει την πόλη της Καλαµάτας µε την Μεσσηνιακή και τη Λακωνική Μάνη
αλλά και µε τις Τοπικές Κοινότητες Βέργας και Μαντίνειας
Η Επαρχιακή Οδός Θουρία – Μικροµάνη – Άρις – Τρίοδος – Αριστοµένης Χώρα (Επ.Ο. 3)
Το συνολικό Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο που διέρχεται από τον Ν. Μεσσηνίας, και η
κατηγοριοποίηση του σε πρωτεύον και δευτερεύον, παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 24 : Εθνικό οδικό δίκτυο Νοµού Μεσσηνίας
ΒΑΣΙΚΟ (ΠΡΩΤΕΥΟΝ) ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Ο αυτοκινητόδροµος «Κόρινθος – Τρίπολη - Μεγαλόπολη – Καλαµάτα» (νέα
χάραξη)
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Η ΕΟ 7 «Κόρινθος – Νεµέα - Άργος - 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-∆ΜΕΟ/Ε/ο/779/95 (ΦΕΚ-800/Β/14-4-95)
Το σύνολο των επαρχιακών οδών που διέρχονται από τον ∆ήµο της
Καλαµάτας, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 25 : Επαρχιακό οδικό δίκτυο ∆ήµου Καλαµάτας
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
(που διέρχεται από το ∆ήµο Καλαµάτας)
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ο∆ΟΥ

1Η Ε.Ο. Καλαµάτα – Κάµπος – Καρδαµύλη -Αγ.
Νίκωνας - Όρια Ν. Λακωνίας (Πρωτεύον Ε.Ο.)
3Η Ε.Ο. Θουρία – Άρις – Τρίοδος – ∆ιόδια –
Αριστοµένης – Μηλιώτι - Τουλούπα Χάνια - Χώρα
2
(Πρωτεύον Ε.Ο.)
4Η Ε.Ο. Θουρία – Άµφεια – Πολιανή - Όρια Ν.
3
Αρκαδίας (∆ευτερεύον Ε.Ο.)
5Η Ε.Ο. Αγ.Κωνσταντίνος – Αρφαρά – Πήδηµα 4
∆ιασταύρωση µε 7η Εθνική Οδό (∆ευτερεύον Ε.Ο.)
Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου (Νέα Είσοδος
5
Καλαµάτας ) χαρακτηρισµένη µε την ∆ΤΕ/5844/211-1988 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε)
Πηγή : Β.∆. 8-2-1956 ΦΕΚ 47Α’ , ΦΕΚ 293 Β 1995
1

Συνολικό
(χλµ)

µήκος

67,7
40
18,5
5,8
3,0

Η αρµοδιότητα συντήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου
ανήκει τόσο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και στις
υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας (τέως Νοµαρχίας).
Συγκεκριµένα :
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν την αρµοδιότητα για
την συντήρηση των τµηµάτων των Εθνικών Οδών :
Καλαµάτα – Σπάρτη , Τµήµα της Ε.Ο. 82
Τρίπολη – Μεγαλόπολη - Καλαµάτα – Τµήµα της Ε.Ο. 7
(Μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία τµηµάτων του Α/∆ Τρίπολης –
Καλαµάτας, τα αντίστοιχα τµήµατα της Ε.Ο. θα περιέλθουν στη συντήρηση
της Π.Ε. Μεσσηνίας).
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (τέως Νοµαρχίας),
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έχουν την αρµοδιότητα για την συντήρηση των Οδών:
Καλαµάτα – Μεσσήνη – Πύλος (Τµήµα της Ε.Ο. 82)
Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα (Τµήµα της Ε.Ο. 82)
Έξοδος Καλαµάτας – Βέργα – Σωτηριάνικα – Νέα χάραξη τµήµατος της
Επαρχιακής οδού 1.
Το σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου.
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.
∆οµή κύριου οδικού δικτύου της πόλης της Καλαµάτας
οργάνωση κυκλοφορίας

– Υφιστάµενη

Ιστορικά, αναπτύχθηκαν τρεις βασικοί οδικοί άξονες υπερτοπικής σηµασίας
που συνδέουν την πόλη της Καλαµάτας µε την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι
είναι οι ακόλουθοι:
Η παλαιά Εθνική Οδός, στο Τµήµα Τσακώνας – Καλαµάτας, η οποία συνδέει
την πόλη της Καλαµάτας µε τις µε τις Τοπικές Κοινότητες των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Αρφαρών, Άριος και Θουρίας, µε τις Τοπικές Κοινότητες (της
∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας)
Ασπροχώµατος, Αντικαλάµου και
Σπερχογείας. Επίσης εξυπηρετεί ένα σηµαντικό αριθµό περιφερειακών
µετακινήσεων, προς Αεροδρόµιο, Μεσσήνη κτλ.
Ο άξονας αυτός παρουσιάζει σηµαντικό
κυκλοφοριακό
φόρτο, ενώ
διασπάται σε δύο επί µέρους δυτικούς ακτινικούς άξονες:
Ο πρώτος δυτικός άξονας είναι η “Νέα Είσοδο Καλαµάτας” ο οποίος
εξυπηρετεί εκτός από τις καθαρά υπεραστικές µετακινήσεις και ένα σηµαντικό
αριθµό περιφερειακών µετακινήσεων (ανατολική παραλία, βιοτεχνική
δραστηριότητα κτλ.)
Ο δεύτερος δυτικός άξονας είναι η οδός Αθηνών η οποία έχει πολλαπλό ρόλο
στο σηµερινό κυκλοφοριακό σύστηµα. Συγκεκριµένα, εκτός από την
εξυπηρέτηση καθαρά υπεραστικών µετακινήσεων από και προς το
πολεοδοµικό συγκρότηµα, παίζει το ρόλο πρωτεύουσας αστικής αρτηρίας η
οποία συνδέει ένα σηµαντικό τµήµα της δυτικής οικιστικής περιοχής
(συνοικισµοί Ακοβίτικα, Πλεύνα, Αγία Τριάδα, Ράχη) µε το κέντρο της πόλης.
Η Εθνική Οδός Καλαµάτας – Σπάρτης (Ε.Ο.)
Ο άξονας αυτός συνδέει την Καλαµάτα µε τον Νοµό Λακωνίας αλλά και µε
τους ορεινούς οικισµούς του Ταϋγέτου, και αποτελεί «προέκταση» της οδού
Αρτέµιδος. Έχει «πτωχά» γεωµετρικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν
επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες και συνεπώς δεν έλκουν υψηλούς
κυκλοφοριακούς φόρτους. Εξακολουθεί όµως να παραµένει ένας νευραλγικός
άξονας του υπεραστικού δικτύου της περιοχής, διατηρώντας κυρίως
χαρακτήρα εξυπηρέτησης υπεραστικών µετακινήσεων, λόγω της ανυπαρξίας
σηµαντικών οικισµών στη ζώνη διέλευσής του, πλην ενός µικρού τµήµατος
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(Παναγίτσα) που ανήκει στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Καλαµάτας.
Η Επαρχιακή Οδός Καλαµάτα-Καρδαµύλη-Αρεόπολη (Επ. Ο. 1)
Ο άξονας αυτός διασταυρώνεται, µε την οδό Λακωνικής και την παραλιακή
οδό Ναυαρίνου στα όρια του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος και συνδέει την
πόλη της Καλαµάτας µε την Μεσσηνιακή και Λακωνική Μάνη αλλά και µε τις
Τοπικές Κοινότητες Βέργας και Μαντίνειας. Επίσης συνδέει την αστική
περιοχή της Καλαµάτας µε την ανατολική παραλία του Μεσσηνιακού κόλπου
σε συνδυασµό µε τις αρτηρίες Ακρίτα, Φαρών και Κρήτης. Παρουσιάζει
δηλαδή ένα τουριστικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό η ένταση
χρησιµοποιήσεώς του και οι υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι εµφανίζονται
κυρίως κατά τους θερινούς µήνες.
Πρόσθετα, τέσσερις ακόµη οδικοί άξονες µπορούν να χαρακτηριστούν σαν
δευτερεύοντες άξονες υπερτοπικής σηµασίας:
η οδός Αρτέµιδος,
η οδός Λακωνικής,
η οδός Κρήτης,
η οδός Στ. Κωστόπουλου (∆ιασποράς).
Επίσης, βασικές κυκλοφοριακές αρτηρίες αποτελούν οι οδοί: Αρτέµιδος,
Βασ.Γεωργίου, Λυκούργου, Κρήτης, Καρακούση, Ναυαρίνου, Μεσσήνης,
Είρας, ∆ακτύλιος (Ύδρας, Ξενοφώντος, Βασ. Όλγας, Ακρίτα, Παλαιολόγου),
Σταδίου, 23ης Μαρτίου, Αναγνωσταρά, Μαυροµιχάλη, Φαρών, Φραντζή.
Στην πόλη της Καλαµάτας λειτουργεί ήδη ένα αρτηριακό κύκλωµα δακτυλίου
γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης, µε βάση την οργάνωση του
υφιστάµενου οδικού δικτύου σε ζεύγη µονοδροµηµένων παράλληλων αξόνων,
στους οποίους δίνεται απόλυτη προτεραιότητα ως προς όλες τις εγκάρσιες
κινήσεις.
Η εφαρµογή του συστήµατος των δύο δακτυλίων οδήγησε σε εκτροπή των
διαµετρικών ως προς το κέντρο µετακινήσεων σε διαδροµές περιφερειακές
και έξω από τον κεντρικό πυρήνα, καθώς και στον ανακαταµερισµό του
κυκλοφοριακού φόρτου πάνω στο αρτηριακό δίκτυο, µε αποτέλεσµα τη
µείωση της υπερβολικής φόρτισης σε ορισµένους κρίσιµους συνδέσµους.
Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. Καλαµάτας (ΦΕΚ 77/2011) και τις
προβλεπόµενες δράσεις για την αναβάθµιση του κέντρου της πόλης,
καταγράφεται ως αναγκαία η επέκταση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε
ευρύτερη περιοχή σε συνδυασµό µε τις ανακατατάξεις των λειτουργιών της
πόλης. Στο Γ.Π.Σ. προβλεπόταν η δηµιουργία Περιφερειακού άξονα, ο
οποίος σήµερα βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής και έχει ως βασικό στόχο την
εξασφάλιση µιας κυκλοφοριακής αυτοτέλειας του ανατολικού, του δυτικού και
του κεντρικού τοµέα της πόλης, αναφορικά µε τις υπερτοπικές µετακινήσεις
εθνικής και περιφερειακής κλίµακας.
Η εικόνα και η κατάσταση του οδικού δικτύου διαφοροποιείται εντός της
πόλης. Με εξαίρεση την Παλιά Πόλη και την ανατολική περικεντρική περιοχή,
το οδικό δίκτυο σε όλο σχεδόν το παλαιό εγκεκριµένο σχέδιο πόλης (1905)
παρουσιάζεται πληθωρικό, µε σηµαντικό ποσοστό καλυπτόµενης από
δρόµους επιφάνειας.
Εντελώς αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται στις νέες επεκτάσεις και ιδιαίτερα στις
βορειοδυτικές και βορειοανατολικές περιοχές (Φραγκοπήγαδο, Αβραµιού,
Καλύβια, Πέταλο, Αγία Άννα, Γουλιµίδες, Αγία Παρασκευή, Άγιος
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Κωνσταντίνος, Άγιος Ισίδωρος κλπ), όπου η πυκνότητα δόµησης αντιστοιχεί
σε συνεχή οικιστικό ιστό µε εντελώς υποτυπώδες και ανεπαρκές οδικό δίκτυο.
Έτσι παρουσιάζονται αυξηµένες ανάγκες για τη διάνοιξη νέων οδών που
προβλέπονται από σχέδιο πόλης.
Η στάθµευση στο κέντρο της πόλης της Καλαµάτας καλύπτεται κυρίως από
τους ανοιχτούς χώρους στάθµευσης που έχουν διαµορφωθεί στην περιοχή
Νέδοντος (από την οδό Περικλέους έως την οδό Λείκων), στην περιοχή του
Μεγάρου Χορού και στην ∆ηµοτική Αγορά. Επιπλέον, θέσεις ελεγχόµενης
στάθµευσης υπάρχουν στις οδούς Υπαπαντής, Σταδίου, Νέδοντος,
Αριστοµένους, Σιδηροδροµικού Σταθµού, στην Ναυαρίνου (έµπροσθεν του
Ναυτικού Οµίλου), καθώς και στο σκεπασµένο κεντρικό και βόρειο τµήµα του
ποταµού Νέδοντα.
2.3.4.1.2. Ποδηλατοδρόµοι – Πεζόδροµοι
Στην πόλη της Καλαµάτας έχει κατασκευαστεί κεντρικός ποδηλατόδροµος
µήκους 3,6 χιλιοµέτρων, ο οποίος διατρέχει τον άξονα κεντρικών λειτουργιών
της πόλης και την παραλιακή οδό Ναυαρίνου (αγορά, ∆ηµαρχείο, κεντρική
πλατεία, ∆ιοικητήριο, πάρκο ΟΣΕ, λιµάνι, οδός Ναυαρίνου έως την
Ανάσταση.) Η παραλιακή διαδροµή προς τα ανατολικά, θα επεκταθεί
µελλοντικά έως το ξενοδοχείο Filoxenia και την οδό Λακωνικής.
Επιπλέον είχε υποβληθεί στο ∆ΕΠΙΝ για χρηµατοδότηση, πρόταση για την
κατασκευή νέου ποδηλατόδροµου (µήκους 3,1 χλµ.), ο οποίος θα συνδέεται
στο κέντρο της πόλης µε τον υπάρχοντα κεντρικό ποδηλατόδροµο, και µέσω
της οδού Νέδοντος θα καταλήγει στην περιοχή της Μαρίνας.
Ο Βασικός κορµός του «δικτύου πεζοδρόµων» διατρέχει τον άξονα κεντρικών
λειτουργιών της πόλης σε κατεύθυνση Βορρά- Νότου και συνδέει το Ιστορικό
Κέντρο (το οποίο διαθέτει δίκτυο πεζόδροµων) και την παραλιακή οδό
Ναυαρίνου, µέσω του πάρκου του ΟΣΕ. Σε αυτόν συµβάλλουν µικρότεροι
πεζόδροµοι και όπου δεν υπάρχουν, η εξυπηρέτηση των πεζών γίνεται από
τα πεζοδρόµια.
Πιο συγκεκριµένα, οι πεζόδροµοι της πόλης έχουν κατασκευαστεί επί των
οδών : Αριστοµένους, Κουτουµάνου, Κουµάντου, Πανταζοπούλου,
Βαλαωρίτου, Ιατροπούλου, ∆αγρέ, Ανδρέου Σκιά, Αντωνοπούλου,
Μητροπέτροβα, Στρατή Μυριβήλη, Ποσειδώνος, καθώς επίσης και στη
περιοχή του Ιστορικού Κέντρου.

2.3.4.1.3. Μετακίνηση εντός της πόλης της Καλαµάτας
Αστικό ΚΤΕΛ (Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων)
Η µετακίνηση εντός της πόλης της Καλαµάτας εξυπηρετείται και από το
Αστικό ΚΤΕΛ. Το Αστικό ΚΤΕΛ, έχοντας έναν ικανοποιητικό στόλο
λεωφορείων, διαθέτει τέσσερις (4) γραµµές διαδροµών που καλύπτουν το
µεγαλύτερο µέρος της πόλης, από την παραλία ως την κεντρική πλατεία και
από το Πανεπιστήµιο ως το ΤΕΙ και το Νοσοκοµείο. Η σύνδεση µε το
Νοσοκοµείο ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου του 2015 και πραγµατοποιείται από τη
γραµµή Νο2 που έχει αφετηρία το Άσυλο. Στο Νοσοκοµείο µπορούν να
έχουν πρόσβαση και οι πολίτες που χρησιµοποιούν τις γραµµές Νο1 (από
Φιλοξένια) και Νο4 (γραµµή Λεΐκων) µε µετεπιβίβαση στο Νο2 στη στάση του
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Αστικού ΚΤΕΛ που βρίσκεται έναντι του Σιδηροδροµικού Σταθµού, µε ενιαίο
εισιτήριο. Κατά την επιστροφή του Νο 2, θα υπάρχει ανταπόκριση µε το Νο 1,
στην πλατεία δυτικά του ∆ηµαρχείου.
Ακολουθεί πίνακας των γραµµών του αστικού ΚΤΕΛ όπου δίνεται η αρχή και
το τέλος των διαδροµών τους καθώς και το διάστηµα λειτουργίας και η
συχνότητα των δροµολογίων. Τέλος δίνεται χάρτης της πόλης µε τις
διαδροµές του Αστικού ΚΤΕΛ.

Αρ.
Γραµµής
1

Πίνακας 26 : ∆ροµολόγια Αστικού ΚΤΕΛ
∆ιάστηµα
Αρχή
Τερµατισµός
λειτουργίας
Αφετηρία (έναντι Παραλία
(Ξενοδοχείο
06:30 – 22:45
υπεραστικών
Φιλοξένια)
ΚΤΕΛ)
ΤΕΙ
Άσυλο
06:30 – 21:30
Νοσοκοµείο

Συχνότητα
ανά
15’
περίπου

ανά
30’
περίπου
ανά 3 ώρες
περίπου
(Κυριακή
3
ΟΣΕ
Λέικα
07:15 – 13:15
δεν
λειτουργεί)
∆ύο
δροµολόγια
Συνοικία
(Κυριακή
4
Πανεπιστήµιο
07:15 – 09:15
Κορδία
δεν
λειτουργεί)
Πηγή
:
http://www.kalamata.gr/katoikoi/metakinisi-stin-poli/astikessygkoinonies.html
2
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Εικόνα 3 : Χάρτης της Καλαµάτας µε τις διαδροµές του αστικού ΚΤΕΛ
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Υπεραστικό ΚΤΕΛ
Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας ΑΕ 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 κοινότητες του Νοµού
Μεσσηνίας µε καθηµερινά δροµολόγια. Ο αριθµός των ηµερήσιων
δροµολογίων προς τις µεγάλες ∆ηµοτικές Ενότητες (Κυπαρισσία,
Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Πύλος, Χώρα, Κορώνη κλπ.) είναι µεγάλος (φτάνει ή
ξεπερνά τα 6 ανά ηµέρα). Ειδικά προς τη Μεσσήνη τα δροµολόγια ξεκινούν
στις 05:00 και σταµατούν στις 22:10 µε συχνότητα µισής ώρας έως τις 15:00
και µίας ώρας από τις 15:00 και ως το τέλος τους.
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, η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Σπάρτη.
Υπάρχει καθηµερινό (1) δροµολόγιο (πλην Σαββάτου και Κυριακής) προς τη
Σπάρτη, δύο (2) δροµολόγια την ηµέρα προς Πάτρα (µε στάσεις και στην
Κυπαρισσία, τη Ζαχάρω και τον Πύργο), τέσσερα (4) δροµολόγια την
εβδοµάδα προς τα Ιωάννινα (µε στάσεις και σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι), τρία (3)
δροµολόγια την εβδοµάδα προς Θεσσαλονίκη (µε στάσεις σε Λαµία, Λάρισα,
Κατερίνη) και δώδεκα δροµολόγια (12) ανά ηµέρα για Αθήνα.

2.3.4.1.4. Σιδηροδροµικό δίκτυο
Το Σιδηροδροµικό δίκτυο του Νοµού Μεσσηνίας, όπως και το υπόλοιπο
δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν είναι συµβατό µε το υπόλοιπο
εθνικό δίκτυο, λόγω της διαφοροποίησης στο πλάτος γραµµής µεταξύ δικτύων
Πελοποννήσου (µετρικό δίκτυο) και Κεντρικής – Βόρειας Ελλάδας (κανονικό
δίκτυο εύρους 1,44µ).
Οι δυο βασικοί κλάδοι που φτάνουν µέχρι την Καλαµάτα είναι οι:
Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Καλό Νερό – Ζευγολατιό – Ασπρόχωµα Καλαµάτα
Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη – Ζευγολατιό – Ασπρόχωµα – Καλαµάτα.
Οι δύο κλάδοι συναντώνται στο Ζευγολατιό και από εκεί, µέσω µονής
γραµµής, το δίκτυο καταλήγει στην Καλαµάτα. Στο σιδηροδροµικό δίκτυο
υπάρχει µια βασική διακλάδωση από Καλό Νερό για Κυπαρισσία, ενώ µία
ακόµη, από Ασπρόχωµα για Μεσσήνη. Το έτος 2003 η γραµµή ΚόρινθοςΤρίπολη-Καλαµάτα, κλείνει για ανακαίνιση. Το 2009 τελικά επαναλειτουργούν
τα δροµολόγια Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη
µε πολύ αραιή συχνότητα και σταµατούν οριστικά το 2011. Το 2011
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διακόπτονται και τα δροµολόγια στις γραµµές Καλαµάτα - Πύργος – Πάτρα και
Καλαµάτα - Μεσσήνη - ΤΕΙ – Καλαµάτα. Η γραµµή Καλαµάτας – Ζευγολατιού
και Καλαµάτας – Μεσσήνης είχε χαρακτηριστικά Προαστιακού σιδηρόδροµου,
ενώ εξυπηρετούσε και το ΤΕΙ.
Το αίτηµα της πόλης είναι οι γραµµές αυτές να ενεργοποιηθούν εκ νέου
προκειµένου η πόλη της Καλαµάτας να συνδέεται και µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο µε την Αθήνα αλλά και µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Η σύνδεση αυτή είναι
αναγκαία δεδοµένου ότι σε συνδυασµό και µε την αεροπορική σύνδεση και το
λιµάνι της Καλαµάτας θα προωθήσει και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη των
συνδυασµένων µεταφορών τόσο των εµπορευµάτων όσο και των επιβατών.
Ιδιαίτερα τη σηµερινή εποχή µε την αύξηση του κόστους του πετρελαίου
κίνησης καθώς και των διοδίων είναι επιβεβληµένη η επαναλειτουργία των
γραµµών του ΟΣΕ που έχει χαµηλότερο κόστος και συγχρόνως είναι φιλική
προς το περιβάλλον.

2.3.4.1.5. Θαλάσσιες συγκοινωνίες
Η υποδοµή των θαλάσσιων συγκοινωνιών και µεταφορών του Νοµού
Μεσσηνίας σήµερα αποτελείται από:
Πέντε λιµάνια (Καλαµάτας, Πύλου, Κυπαρισσίας, Μεθώνης, Κορώνης)
Πέντε αλιευτικά καταφύγια (Μαραθούπολης, Φοινικούντας, Πεταλιδίου,
Καρδαµύλης, Αγ. Νικολάου)
Η γεωπολιτική θέση του λιµένα της Καλαµάτας είναι µείζονος σηµασίας καθότι
αποτελεί το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Ε.Ε. και
αποτελεί απόληξη των ∆ιευρωπαϊκών χερσαίων οδικών αξόνων.
Σήµερα παρουσιάζει περιορισµένη επιβατική και εµπορική κίνηση αφού ο
υφιστάµενος λιµένας δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο ενός σύγχρονου
εµπορικού λιµένα. Ο εναγκαλισµός µε την πόλη, η πολύ περιορισµένη
διαθέσιµη χερσαία ζώνη, η αδυναµία συνδυασµένων µεταφορών καθιστούν
αναγκαία στο µέλλον την ανάπτυξη ενός νέου λιµένα αποκλειστικά για την
εξυπηρέτηση της εµπορικής κίνησης, όταν βέβαια αυτή φθάσει στα κατάλληλα
επίπεδα ή όταν διαµορφωθούν οι προβλεπόµενες νέες συνθήκες.
Σήµερα υφίσταται µόνο µια γραµµή Καλαµάτα – Κύθηρα – Αντικύθηρα –
Κίσσαµος τους καλοκαιρινούς µήνες, η οποία έχει µέση ετήσια κίνηση 7.400
επιβάτες.
Στην µελέτη προγραµµατικού σχεδίου (master - plan) του λιµένα Καλαµάτας
(ΦΕΚ 386/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών
Θεµάτων / 10-12-2012), επιδιώκεται η βελτίωση των υποδοµών και η
αναδιοργάνωση της λειτουργίας τόσο του εµπορικού όσο και του επιβατικού
τµήµατος. Επίσης προβλέπεται η δηµιουργία επιβατικού σταθµού για τα
κρουαζιερόπλοια, στον οποίο θα στεγαστούν όλοι οι εµπλεκόµενοι στη
διαδικασία αποβίβασης / επιβίβασης των επισκεπτών. Προτείνεται η
αναδιαρρύθµιση της αποθήκης του Λιµενικού Ταµείου ώστε να περιλαµβάνει
σταθµό εξυπηρέτησης των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων, περίπτερα
εκθέσεων, εµπορικά καταστήµατα και τις υπηρεσίες Λιµεναρχείου και
Τελωνείου.
Με την κατασκευή του νέου οδικού δικτύου της Πελοποννήσου µπορεί να
επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του ως λιµάνι περιφερειακής σηµασίας, του
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οποίου η σηµαντική λιµενική υποδοµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
µεγαλύτερα τουριστικά σκάφη (κρουαζιερόπλοια, θαλαµηγούς, κλπ.).
∆εδοµένου ότι, ο «Τουρισµός Κρουαζιέρας» έχει έρθει στο αναπτυξιακό
προσκήνιο τα τελευταία χρόνια µε τη συνεχή ανάπτυξή του, (αύξηση 13% για
το 2014 σύµφωνα µε τον ΕΟΤ), καθώς και για τα οικονοµικά οφέλη που
αφήνει στα λιµάνια- σταθµούς, επιβάλλεται να γίνουν επιλεγµένες δράσεις
δηµοσίων σχέσεων και παραγωγή προωθητικού υλικού.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δήµος σχεδιάζει τη δηµιουργία ενός «οδηγού
κρουαζιέρας» ο οποίος θα αποτελέσει το πληροφοριακό υλικό στις διεθνείς
εκθέσεις κρουαζιέρας και θα προωθηθεί και σε σχετικά τουριστικά
πρακτορεία.
Η προοπτική για την ένταξη του λιµένα στο δίκτυο ακτοπλοΐας του νότιου
Αιγαίου και της Κρήτης τους καλοκαιρινούς µήνες σχετίζεται άµεσα µε την
ανάδειξη του Νοµού ως τουριστικού προορισµού. Με την προώθηση
κατάλληλων µέτρων και σε συνδυασµό µε την σύγχρονη Μαρίνα µπορεί να
αναδειχθεί σε σηµαντικό πόλο έλξης µεγάλων τουριστικών σκαφών από τη
νοτιοανατολική Μεσόγειο µε προορισµό τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία.
Για την εξυπηρέτηση της κίνησης µεταφοράς εµπορευµάτων και την σταδιακή
µετατροπή του κυρίως λιµένα αµιγώς επιβατικού έχει προταθεί η δηµιουργία
νέου εµπορευµατικού λιµένα στη ∆υτική Παραλία.
∆υτικά του λιµανιού βρίσκεται η µαρίνα της Καλαµάτας, η οποία διαθέτει 250
θέσεις για ελλιµενισµό σκαφών µήκους µέχρι 25 µέτρων και 3 µ. βύθισµα.
Όλες οι θέσεις είναι εξοπλισµένες µε τις απαραίτητες παροχές ηλεκτρικού
ρεύµατος και νερού. Ο χερσαίος χώρος περιλαµβάνει 150 θέσεις εναπόθεσης
σκαφών τα οποία ανελκύονται και καθελκύονται µε σύγχρονο travel lift 60
τόνων. Η µαρίνα, σε συνεργασία µε εξωτερικά συνεργεία και τεχνικούς,
προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες για την επισκευή και τη συντήρηση των
σκαφών. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν ακόµη 860 τ.µ. κτιριακών
εγκαταστάσεων στα οποία στεγάζονται καταστήµατα, γραφεία, αναψυκτήρια,
εστιατόριο, γραφεία ενοικίασης σκαφών και αυτοκινήτων, σταθµός
ανεφοδιασµού καυσίµων, WC και ντους. Η µαρίνα λειτουργεί όλο τον χρόνο.

2.3.4.1.6. Αεροπορικές συγκοινωνίες
Ο
Κρατικός
Αερολιµένας
Καλαµάτας
«Καπετάν
Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος» βρίσκεται περίπου 9 χλµ δυτικά από την πόλη της
Καλαµάτας ανάµεσα στην Καλαµάτα και τη Μεσσήνη επί της Εθνικής Οδού
Καλαµάτας- Πύλου (82) (Πύλος - Καλαµάτα - Σπάρτη) και δυτικά των
σιδηροδροµικών γραµµών, δίπλα στον ποταµό Πάµισο.
Είναι το µοναδικό πολιτικό αεροδρόµιο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ
παράλληλα χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικές πτήσεις στρατιωτικών
αεροσκαφών, από την γειτνιάζουσα σε αυτό πολεµική βάση της Αεροπορίας
(120 ΠΕΑ).
Οι υπάρχουσες υποδοµές, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Κρατικού
Αερολιµένα Καλαµάτας, είναι ένας διάδροµος προσγείωσης
runway
2771X45m ικανός να δεχθεί αεροσκάφη έως περίπου 300 θέσεων Β767,
Α321,Β757, Tristar, DC10 κλπ, ένα τροxόδροµο 3060X30m 4 θέσεις
στάθµευσης αεροσκαφών. ∆ύο αίθουσες αφίξεων και 2 αναχωρήσεων, µια
αίθουσα αναµονής , 4 check in counters, 2 ροές security, δύο ροές
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διαβατηριακών ελέγχων, µια τελωνειακή ροή ελέγχων, αεροπορικά καύσιµα
JET A1 από 2 εταιρίες . Ο Αερολιµένας είναι ∆ιεθνής, δηλαδή µπορεί να
παρέχει ευκολίες ελευθεροκοινωνίας (Τελωνεία – ∆ιαβατήρια –Συνάλλαγµα)
και τηρεί τα standard της ∆ιεθνούς Υ.Π.Α (International Civil Aviation
Organization I.C.A.O) στις υποδοµές του, µπορεί να λειτουργεί ηµέρα και
νύχτα και διαθέτει σύγχρονα ραδιοβοηθήµατα για ενόργανη προσέγγιση ILS,
T/VOR-DME, µε αποτέλεσµα πτήσεις εκτός Ευρώπης να µπορούν να κάνουν
είσοδο – έξοδο από την Καλαµάτα.
Οι υποδοµές προβλέπεται να αναπτυχθούν µε την επέκταση της αίθουσας
αναµονής, την υλοποίηση απαλλοτριώσεων 49 στρεµµάτων για την σταδιακή
υλοποίηση του master plan και την κατασκευή πίστας 4 θέσεων αεροσκαφών
business class. Επίσης κατασκευάστηκε κόµβος εισόδου για την ασφαλή
είσοδο έξοδο οχηµάτων και σύντοµα θα υποστηριχθεί η νότια τάφρος και θα
γίνει µικρή κάλυψη επέκταση της εσωτερικής περιµετρικής οδού και των
χώρων στάθµευσης επιγείων µέσων εξυπηρέτησης αεροσκαφών.
Κατά τις ώρες αφίξεως των πτήσεων από το εξωτερικό λειτουργεί Γραφείο
Τουριστικής Υποστήριξης του ∆ήµου Καλαµάτας, όπου δηµοτικοί υπάλληλοι
δίνουν χάρτες της Καλαµάτας και οδηγίες περιήγησης, απαντώντας στις
ερωτήσεις των επισκεπτών.
Σήµερα εκτελούνται τόσο προγραµµατισµένες πτήσεις , όσο και ένας αριθµός
ναυλωµένων πτήσεων (charters) που διασυνδέουν την πόλη µε ευρωπαϊκές
και άλλες πόλεις του εξωτερικού, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο.
Κατά το διάστηµα 2011-2014 πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ναυλωµένες
πτήσεις (charters):
Πίνακας 27: Αφίξεις Charter 2011 - 2014
2011
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΛΛΗ
ΠΡΟΕΛΕΥ
ΣΗ

1444
5055
5184
2639
1692
1495
3
364

2012
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ

1734
1277
2702
4170
2416

2013
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

6092
1294
6541
7406
3809

2014
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

9239
2058
3304
30188
6012

ΡΩΣΙΑ

3448

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

2126

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

4599

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

2155

ΡΩΣΙΑ

7603

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

2623

ΑΓΓΛΙΑ

1537
4

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

5342

ΠΟΛΩΝΙΑ

8323

ΑΛΛΗ
ΠΡΟΕΛΕΥ
ΣΗ

193

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

1748

ΡΩΣΙΑ

4864

ΑΓΓΛΙΑ

1550
5

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

998

ΑΛΛΗ
ΠΡΟΕΛΕΥ
ΣΗ

619

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

3095

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΛΛΗ
ΠΡΟΕΛΕΥ

726
28182
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ΣΗ
ΣΥΝ.
3096 ΣΥΝ.
3346 ΣΥΝ.
ΑΦΙΞΕΩΝ
7
ΑΦΙΞΕΩΝ
9
ΑΦΙΞΕΩΝ
ΠΗΓΗ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

5808
5

ΣΥΝ.
ΑΦΙΞΕΩΝ

10939
8

Στο τέλος του 2014, πραγµατοποιήθηκε το συνέδριο της γερµανικής
αυτοκινητοβιοµηχανίας VW, για την παγκόσµια πρώτη παρουσίαση ενός νέου
µοντέλου αυτοκινήτου της, το οποίο διήρκεσε 2 µήνες και προσέλκυσε πάνω
από 30.000 άτοµα δηµοσιογράφους, αντιπροσώπους της VW και άλλους.
Στα άµεσα οφέλη της ενέργειας αυτής, συγκαταλέγονται, η δίµηνη παράταση
των εργασιακών συµβάσεων των εργαζοµένων συντοπιτών µας έως την
5/12/14, οι εκατοντάδες τόνοι αεροπορικού καυσίµου που χρησιµοποιήθηκαν,
πληρώθηκαν φόροι, «σπατόσηµα», έγιναν ενοικιάσεις διαφηµιστικών χώρων,
τουριστικών λεωφορείων , έγιναν έσοδα πάνω από 350.000 ευρώ τα οποία
πήγαν όλα στον Κρατικό προϋπολογισµό, πληρώθηκαν στο Eurocontrol τέλη
διαδροµής προς όφελος ανάπτυξης της αεροναυτιλίας. Τα έµµεσα οφέλη που
προσδοκούµε από το γεγονός αυτό, είναι η προσέλκυση τουριστών από τη
διαφήµιση που θα γίνει δια στόµατος των επισκεπτών “word of mouth
advertising”, µέσω των εµπειριών τους για την περιοχή, τη φιλοξενία και τα
αγνά τοπικά προϊόντα.
Η επιβατική κίνηση του αερολιµένα κυρίως της θερινής περιόδου,
προσδιορίζεται από τον προγραµµατισµό των εγχώριων και διεθνών
τουριστικών πρακτόρων και την ένταξη ή µη της πόλης της Καλαµάτας σε
ελκυστικά τουριστικά πακέτα και άλλες προσφορές. Για τα έτη 2011-2014, οι
κινήσεις (αφίξεις – αναχωρήσεις) εσωτερικού και εξωτερικού παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

85

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

86

Πίνακας 28: Κίνηση κρατικού Αερολιµένα Καλαµάτας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2011
2012
2013
ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ
Ρ.
ΕΙΣ
Σ
Ρ.
Σ
ΕΙΣ
Ρ.
Σ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΙΣ
ΕΠΙΒΑ
ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ
ΕΠΙΒΑ ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ ΕΠΙΒΑ
Σ
ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
I. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙ
52
416
543
14
317
423
22
387
486
ΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑ
44
358
365
16
340
359
16
371
363
ΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
52
546
502
24
618
552
26
377
378
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 74
1.171
1.099
86
1.315
1.355
53
688
599
ΜΑΙΟΣ
102
1.277
1.214
115
1.272
1.174
90
1.040
925
ΙΟΥΝΙΟΣ
108
1.819
1.638
120
1.810
1.594
92
1.017
912
ΙΟΥΛΙΟΣ
108
2.459
2.213
128
2.288
2.057
102
1.492
1.286
ΑΥΓΟΥΣΤ
104
2.261
2.631
130
2.693
2.805
104
1.663
1.787
ΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒ
99
1.323
1.478
126
1.811
1.899
87
1.105
1.334
ΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙ
84
923
1.011
98
1.050
1.260
55
711
834
ΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙ
26
458
463
22
448
390
23
261
290
ΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙ
16
435
366
12
316
376
18
461
409
ΟΣ
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ΑΦΙΞΕΙ
Σ
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
309
381
290
944
711
786
1.181
1.098
866
624
338
404

2014
ΚΙΝΗΣ
ΕΙΣ
ΑΕΡ/Φ
ΩΝ
18
22
32
53
75
61
49
61
54
63
32
22

417

342

682

910

1.190

325
932
737
721
964

405

428

ΑΝΑΧΩ
Ρ.
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2011
2012
2013
ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ
ΕΙΣ
Σ
Ρ.
Σ
ΕΙΣ
Ρ.
Σ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΙΣ
ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ
ΕΠΙΒΑ ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ ΕΠΙΒΑ
Σ
ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
869
13.446 13.523 891
14.278 14.244 688
9.573
ΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ / CHARTER
ΙΑΝΟΥΑΡΙ
ΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑ
ΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
16
880
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12
605
264
6
231
43
39
1.928
ΜΑΙΟΣ
74
4.180
2.866
63
3.697
2.156
104
5.333
ΙΟΥΝΙΟΣ
96
6.012
5.674
108
7.016
6.196
191
10.895
ΙΟΥΛΙΟΣ
112
7.464
7.104
126
8.451
8.211
189
12.361
ΑΥΓΟΥΣΤ
114
6.821
7.154
118
7.752
7.883
201
11.673
ΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒ
95
5.098
6.048
112
5.965
7.713
184
10.225
ΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙ
36
787
2.208
26
357
1.323
96
4.008
ΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙ
29
782
ΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙ
0
0
ΟΣ
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334
262
281
220
20

12.880
12.222
5.920
1.396
0

1.044

9.552

11.979

14.900

20.808

1.329
2.639
8.282
17.690
20.944

231

4
44
53
148
318
338

ΑΦΙΞΕΙ
Σ
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
7.932

597
1.774
3.803
9.788
11.278

ΑΝΑΧΩ
Ρ.
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
9.603

2014
ΚΙΝΗΣ
ΕΙΣ
ΑΕΡ/Φ
ΩΝ
542

1.388

10.840

15.031

17.653

23.393

1.229
2.194
5.987
15.858
18.634

34

ΑΝΑΧΩ
Ρ.
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
8.053

559

33.469

33.525

1.049

58.085
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ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΤΑΞΙ & ΕΚΤΑΚΤΑ CHARTER (ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
240
5011
5203
224
2574
2775
253
695
914
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. (Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
243
324
272
290
177
V. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
404
1089
1145
ΠΗΓΗ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

31.318

59.658

30.967

ΣΥΝΟΛΟ

539

ΑΝΑΧΩ
Ρ.
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2011
2012
2013
ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩ ΚΙΝΗΣ ΑΦΙΞΕΙ
ΕΙΣ
Σ
Ρ.
Σ
ΕΙΣ
Ρ.
Σ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΙΣ
ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ
ΕΠΙΒΑ ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ ΕΠΙΒΑ
Σ
ΑΕΡ/Φ ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
ΤΩΝ
ΩΝ
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332

2.022

2014
ΚΙΝΗΣ
ΕΙΣ
ΑΕΡ/Φ
ΩΝ

642

ΑΦΙΞΕΙ
Σ
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
109.39
8

639

ΑΝΑΧΩ
Ρ.
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ
112.24
1
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Κατά τη διάρκεια του 2015, η Καλαµάτα συνδέεται αεροπορικώς µε το Τελ Αβίβ
(Ισραήλ), τη Μπρατισλάβα (Σλοβακία), το Κατοβίτσε (Πολωνία), τη Φρανκφούρτη, το
Μόναχο, το Άµστερνταµ, το Μπέργκαµο (Μιλάνο - Ιταλία), την Πράγα, το Λονδίνο, τη
Βιέννη, το Αµβούργο, το Βρότσλαβ (Πολωνία), τη Βαρσοβία, το Παρίσι, το Όσλο, τη
Βιέννη, το Μάντσεστερ, το Μπέρµιγχαµ, την Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, σε
κάποιες περιπτώσεις µε περισσότερες από µία αεροπορικές εταιρείες. Ακόµη, η
Καλαµάτα συνδέεται και πάλι αεροπορικώς µε τη Θεσσαλονίκη 5 φορές την
εβδοµάδα, µέσω της Astra Airlines .
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το αναλυτικό το πρόγραµµα των πτήσεων από 29
Μαρτίου µέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2015.
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Πίνακας 29 : Γενικός Προγραµµατισµός πτήσεων Κ.Α.ΚΛ.Κ 29/03/-31/10/2015

Η επιβατική κίνηση του αερολιµένα κυρίως της θερινής περιόδου, προσδιορίζεται
από τον προγραµµατισµό των εγχώριων και διεθνών τουριστικών πρακτόρων και την
ένταξη ή µη της πόλης της Καλαµάτας σε ελκυστικά τουριστικά πακέτα και άλλες
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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προσφορές. ∆ιαχρονικά οι κινήσεις (αφίξεις – αναχωρήσεις) εσωτερικού και
εξωτερικού παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 30 : Αερολιµένας Καλαµάτας : αφίξεις – αναχωρήσεις εσωτερικού
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α/Φ
ΑΦ.+
ΑΝ.
1994
728
1995
774
1996
679
1997
593
1998
604
1999
352
2000
346
2001
312
2002
48
2003
9
2004
17
2005
6
2006
10
2007
239
2008
584
2009
602
2010
1.072
2011
936
2012
941
2013
755
2014
542
Πηγή: Υ.Π.Α.
ΕΤΗ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
13.150
12.166
12.642
11.028
9.348
5.668
5.796
4.444
334
9
41
16
44
3.872
6.563
7.487
14.578
13.905
14.310
9.535
7.932

ΑΝΑΧΩΡ
.
10.676
9.882
9.990
8.205
7.402
4.686
4.694
3.236
147
13
50
3
39
4.069
6.890
7.854
14.882
14.094
14.331
9.774
8.053

ΕΜΠΟΡ/ΤΑ σε τον.
ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡ
Σ
.
31
12
21
7
17
7
17
6
12
5
9
3
7
2
5
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Πίνακας 31 : Αερολιµένας Καλαµάτας : αφίξεις – αναχωρήσεις εξωτερικού
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α/Φ
ΕΤΗ ΑΦ.+
ΑΝ.
1994 491
1995 633
1996 655
1997 755
1998 643
1999 652
2000 618
2001 680
2002 626
2003 789
2004 685
2005 778
2006 640
2007 741
2008 536
2009 494
2010 704
2011 716
2012 741
2013 1.221
2014 2.022
Πηγή: Υ.Π.Α.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡ.

28.654
30.793
31.936
34.454
36.249
40.723
39.900
41.119
43.383
53.280
48.949
52.931
47.767
51.641
32.950
30.272
33.144
35.502
35.948
57.947
109.398

29.285
31.053
32.367
34.737
32.286
39.279
40.633
41.505
43.398
52.279
48.774
53.644
46.141
51.616
32.910
30.187
33.338
35.950
36.114
59.736
112.241

ΕΜΠΟΡ/ΤΑ σε τον.
ΑΦΙΞΕΙ ΑΝΑΧΩΡ
Σ
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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∆ιάγραµµα 1 : Κίνηση επιβατών εσωτερικού

∆ιάγραµµα 2 : Κίνηση επιβατών εξωτερικού

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου Τρίπολης – Καλαµάτας σε συνδυασµό µε την
τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού και τουριστικού δυναµικού της
πόλης και του Νοµού, παρουσιάζουν δυνατότητες προώθησης και αύξησης των
διεθνών πτήσεων καθώς επίσης και αφίξεων από το εσωτερικό της χώρας.

2.3.4.2. ∆ίκτυα υποδοµών ύδρευσης – αποχέτευσης – οµβρίων - άρδευσης
Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας λειτουργεί η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆ΕΥΑΚ) η οποία ιδρύθηκε το 1982, µε αντικείµενο την
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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παροχή υπηρεσιών στους τοµείς Ύδρευσης και Αποχέτευσης Οµβρίων και
Ακαθάρτων. Η ∆ΕΥΑΚ διαθέτει Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυµάτων
από το 1983, το οποίο διενεργεί επαρκείς ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια του
∆ήµου.
2.3.4.2.1. Ύδρευση
Οι πελάτες της ύδρευσης ανέρχονται σε 80.000 (48.850 υδρόµετρα) ενώ το µήκος
των αγωγών ύδρευσης φθάνει τα 534.000 µέτρα.
Το νερό του δικτύου της ∆ΕΥΑΚ προέρχεται κυρίως από τις πηγές του ποταµού Άρι
που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πηδήµατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών, 17
χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Καλαµάτας. Την εκµετάλλευση του νερού αυτού έχει ο
Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής
Καλαµάτας, ο οποίος προµηθεύει και τη ∆ΕΥΑΚ.
Σε περιόδους αιχµής το σύστηµα ενισχύεται από δεκατέσσερις γεωτρήσεις.
Εκτός του κεντρικού δικτύου της ∆ΕΥΑΚ βρίσκονται τόσο η Τ.Κ. Λεΐκων που
υδροδοτείται από τοπική γεώτρηση όσο και οι ορεινές τοπικές κοινότητες που
υδροδοτούνται από τοπικές πηγές.
Στις τοπικές κοινότητες υπάρχει πρόβληµα ποιότητας του νερού επειδή οι πηγές είναι
επιφανειακές. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνονται έργα προστασίας των
πηγών (περιφράξεις και εγκαταστάσεις απολύµανσης). Η φυσικοχηµική και
µικροβιολογική ποιότητα του νερού των πηγών του ποταµού Άρι 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 επιθυµητά επίπεδα και µε πολύ καλή µικροβιολογική
ποιότητα.
Η απολύµανση του νερού για προληπτικούς και µόνο λόγους, γίνεται συνεχώς µε
αέριο χλώριο στις εγκαταστάσεις του Πηδήµατος και το νερό στο δίκτυο δεν
παρουσιάζει καµία µικροβιολογική επιβάρυνση.
Καθηµερινά σχεδόν γίνεται έλεγχος του υπολειµµατικού χλωρίου στο δίκτυο, ενώ ο
τακτικός µικροβιολογικός έλεγχος δείχνει µηδενική παρουσία στο νερό του δικτύου
ανεπιθύµητων µικροβιακών δεικτών
όπως
ολικών και κοπρανωδών
κολοβακτηριοειδών, E. coli και εντερόκοκκων.
Η ετήσια παροχή νερού από τη ∆ΕΥΑΚ στους πελάτες της φθάνει τα 7.000.000
κυβικά µέτρα. Το νερό είναι κατάλληλο σαν πόσιµο και η ποιότητά του ελέγχεται
τακτικά στα εργαστήρια της ∆ΕΥΑΚ.
Ήδη κατασκευάζεται το εργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Καλαµάτας» προϋπολογισµού 4.700.000 ευρώ µε τον Φ.Π.Α. µε
χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013».

2.3.4.2.2. Αποχέτευση ακαθάρτων – Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Η πόλη της Καλαµάτας διαθέτει σήµερα αξιόλογο δίκτυο ακαθάρτων το οποίο
καλύπτει σχεδόν το σύνολο της πόλης. Το µήκος του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων ανέρχεται σε 280.000 µέτρα ενώ η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων
µπορεί να εξυπηρετήσει 90.000 κατοίκους.
Το δίκτυο αποτελείται από Κεντρικό συλλεκτήρα για την αποχέτευση της πάνω
πόλης, µήκους 1,50 km, Παραλιακό συλλεκτήρα, µήκους 2,5 km, Συλλεκτήρα που
εκτείνεται έως τα όρια του ∆ήµου Θουρίας, µήκους 4,50 km, Κεντρικό Αποχετευτικό
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Αγωγό, µήκους 4,50 km, µέσω του οποίου τα λύµατα µεταφέρονται στην
εγκατάσταση επεξεργασίας της πόλης, και εσωτερικό δίκτυο. Οι δευτερεύοντες
αγωγοί, µήκους 11,50 km, αφορούν την πόλη της Καλαµάτας και τις Τ.Κ. Λεΐκων,
Ασπροχώµατος, Αντικαλάµου και Σπερχογείας. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η
κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα µήκους 20,30 km µε εννέα (9) αντλιοστάσια για την
αποχέτευση όλης της παραλιακής ζώνης από τη Βέργα έως τις Κιτριές.
Επίσης, το δίκτυο διαθέτει και ικανό αριθµό ανυψωτικών εγκαταστάσεων.
Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων αποτελείται από δίδυµο αγωγό
µε χερσαίο τµήµα µήκους 1,50 km και υποθαλάσσιο τµήµα µήκους 550 m.
Στο δίκτυο έχει συνδεθεί το µεγαλύτερο µέρος της πόλης της Καλαµάτας και
σηµαντικό τµήµα των πεδινών Τοπικών Κοινοτήτων Ασπρόχωµατος, Σπερχογείας,
Αντικάλαµου και Λεΐκων, ενώ µετά την ολοκλήρωση του παραλιακού δικτύου
ανατολικά της Καλαµάτας, έχουν αρχίσει και οι συνδέσεις στην Τ.Κ. Μικρής
Μαντίνειας.
Στο δίκτυο επίσης έχουν συνδεθεί και εξυπηρετούνται η πόλη της Μεσσήνης, η ΒΙΠΕ
Σπερχογείας και τα Βιοµηχανικά Σφαγεία Καλαµάτας.
Στην εγκατάσταση επεξεργασίας οδηγείται µε βυτιοφόρα και ποσότητα
βοθρολυµάτων από τις περιοχές του ∆ήµου που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων (Βιολογικός Καλαµάτας) βρίσκεται
στην Τ.Κ. Ασπροχώµατος του ∆ήµου Καλαµάτας. Ξεκίνησε την λειτουργία της τον
Ιούνιο του 1986. Η εγκατάσταση επεξεργασίας περιλαµβάνει όλα τα στάδια.
Συγκεκριµένα, στη γραµµή επεξεργασίας λυµάτων γίνεται προεπεξεργασία,
δευτεροβάθµια επεξεργασία, απολύµανση και χλωρίωση. Στη γραµµή επεξεργασίας
ιλύος γίνεται πάχυνση και αφυδάτωση. Η επιτυγχανόµενη απόδοση καθαρισµού των
λυµάτων είναι πολύ µεγάλη. Η διάθεση της επεξεργασµένης εκροής γίνεται στον
Μεσσηνιακό Κόλπο.
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυµάτων πραγµατοποιεί ελέγχους και
των νερών της θάλασσας και των ακτών στην περιοχή εκβολής του αγωγού διάθεσης
των επεξεργασµένων λυµάτων, καθώς και των ακτών κολύµβησης στα όρια του
∆ήµου Καλαµάτας και σε ολόκληρο το Νοµό Μεσσηνίας.
Έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο των τελικών δοκιµών το µεγάλο
περιβαλλοντικό έργο αναβάθµισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισµού της
Καλαµάτας που χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτικής
Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» µε το ποσό των 5.245.950
ευρώ. Το έργο αφορούσε την αύξηση της δυναµικότητας του βιολογικού καθαρισµού
στο επίπεδο των 120.000 κατοίκων, την αναβάθµιση των µονάδων που είναι
λειτουργικά ανεπαρκείς, ώστε µετά από αυτή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
επεξεργασίας
της
επόµενης
20ετίας
και
την
εγκατάσταση
νέου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Ήδη κατασκευάζεται το έργο «Αναβάθµιση και επέκταση Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυµάτων Καλαµάτας» προϋπολογισµού 4.265.000 ευρώ µε τον
Φ.Π.Α. µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013».
2.3.4.2.3. Αποχέτευση οµβρίων
Το δίκτυο οµβρίων της πόλης της Καλαµάτας αποτελείται από τον Κεντρικό
Συλλεκτήρα της δυτικής πόλης, συνολικού µήκους 4.150 m µε διατοµές από Φ 1200
έως 4x2,5 m, ο οποίος εκβάλλει ανατολικά του οικισµού Κορδία, από τον Κεντρικό
Συλλεκτήρα της ανατολικής πόλης, για τη διευθέτηση των οµβρίων των χειµάρρων
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Βέλιουρα και Καλαµίτσι και της περιοχής της οδού Ηρώων συνολικού µήκους 2.700
m µε διατοµές από Φ1400 έως 4,30x2,40 m, και από δευτερεύον δίκτυο αγωγών.
Στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες το δίκτυο οµβρίων περιορίζεται σε σηµειακά
τµήµατα, χωρίς ωστόσο να επισηµαίνονται σοβαρά προβλήµατα, µε εξαίρεση τα
προβλήµατα του κύριου οδικού άξονα εισόδου στην πόλη µέσω Ασπροχώµατος,
Σπερχογείας και Αντικαλάµου.

2.3.4.2.4. Άρδευση
Η άρδευση των χώρων πρασίνου της πόλης της Καλαµάτας είναι αρµοδιότητα της
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα δίκτυα άρδευσης των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας είναι αρµοδιότητα της ∆ΕΥΑΚ.
Υπάρχουν 5 γεωτρήσεις των οποίων το νερό χρησιµοποιείται για άρδευση, 20
χιλιόµετρα πρωτεύοντες αγωγοί άρδευσης και 50 χιλιόµετρα δευτερεύοντες και
τριτεύοντες αγωγοί άρδευσης. Ένα µέρος των αρδευτικών δικτύων είναι
αυτοµατοποιηµένο (υπάρχουν προγραµµατιστές και ηλεκτροβάνες).
Τα προβλήµατα που υπάρχουν στα αρδευτικά δίκτυα των χώρων πρασίνου
οφείλονται σε φθορές από βανδαλισµούς, κυρίως στα τριτεύοντα δίκτυα και στα
διάφορα εξαρτήµατα άρδευσης (µπεκ, σταλάκτες κλπ.), αλλά και σε φθορές λόγω της
παλαιότητας. Τόσο οι γεωτρήσεις, όσο και τα δίκτυα, είναι παλιά και παρουσιάζουν
συχνά ζηµιές. Η παλαιότητα των δικτύων και η έλλειψη αυτοµατισµού δηµιουργεί
µεγάλη ανάγκη σε ανθρωποώρες εργασίας και πολλές και συχνές διαρροές νερού
κατά τους θερινούς µήνες.
Οι υποδοµές των αρδευτικών δικτύων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων είναι υποτυπώδεις.
Πρέπει να αντικατασταθούν τα αρδευτικά δίκτυα που είναι παλιά και να γίνει
αυτοµατοποίηση της άρδευσης. Με αυτό τον τρόπο θα πετύχουµε αφενός την
εξοικονόµηση νερού και αφετέρου την µείωση των απαραίτητων ωρών εργασίας.
Γίνονται έρευνες και εκπονούνται µελέτες για την χρηµατοδότηση αρδευτικών έργων
που θα βελτιώσουν το δίκτυο.

2.3.5. ∆ιαχείριση απορριµµάτων – ανακύκλωση
Η κατάσταση στη διαχείριση των απορριµµάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
είναι προβληµατική λόγω της έλλειψης των απαιτούµενων υποδοµών. Βρίσκεται
σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την δηµιουργία
Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) ο οποίος ωστόσο
δεν έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου δεν υπάρχουν νόµιµοι χώροι τελικής διάθεσης των υπολειµµάτων της
όποιας διαχείρισης.
Μέχρι την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ο ∆ήµος προσπαθεί να
οργανώσει µε τον καλύτερο τρόπο τη διαχείριση των απορριµµάτων του, µε κύρια
χαρακτηριστικά την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση του κόστους
διαχείρισης. Ως εκ τούτου, ο οποιοσδήποτε σχεδιασµός του ∆ήµου εδράζεται πάνω
σε δυο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι η υλοποίηση του υφιστάµενου
Περιφερειακού Σχεδιασµού και η ένταξη του ∆ήµου Καλαµάτας στην 2η ∆ιαχειριστική
Ενότητα. Το δεύτερο σενάριο περιλαµβάνει τη λειτουργία µιας αποκεντρωµένης
µονάδας διαχείρισης σύµµεικτων απορριµµάτων µε στόχο την ανάκτηση –
αξιοποίηση όλων των παραγόµενων προϊόντων (Κόµποστ- Ανακυκλώσιµα υλικά
κ.λ.π.).
Συνεπώς η υφιστάµενη κατάσταση στον ∆ήµο Καλαµάτας έχει ως εξής:
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Από τον Νοέµβριο του 2013 διαχειρίζεται το σύνολο των Αστικών Σύµµεικτων
Απορριµµάτων (ΑΣΑ), µέσω κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής –
κοµποστοποίησης. Συγκεκριµένα στο χώρο που είχε αρχικά σχεδιασθεί (το 2008)
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του
δεµατοποιητή των σύµµεικτων απορριµµάτων, έπειτα από τροποποίηση της σχετικής
ΑΕΠΟ, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύστηµα το οποίο αποτελείται από: τεµαχιστή,
διαχωριστή, κινητό κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών, δεµατοποιητή µε
τυλικτικό, διάταξη κοµποστοποίησης σε κλειστούς σάκους και ραφινερία.
Ο όγκος των απορριµµάτων που καλείται να διαχειριστεί ο ∆ήµος Καλαµάτας
ανέρχεται σε 80 περίπου τόνους ηµερησίως µε τάση αύξησής τους κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες και ο µέσος ετήσιος όγκος είναι περίπου 28.000 τόνοι. Η
προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων, µετά την προσυλλογή τους εντός
νάιλον σακούλας από τους δηµότες, γίνεται εντός µεταλλικών, γκρι χρώµατος κάδων,
που βρίσκονται κατανεµηµένοι σε διάφορα σηµεία της πόλης, των δηµοτικών
ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Καλαµάτας. Συµπληρωµατικά µέσα
στην πόλη της Καλαµάτας έχουν τοποθετηθεί 171 υπόγειοι κάδοι προσωρινής
αποθήκευσης ΑΣΑ. Το σύνολο των σύµµεικτων απορριµµάτων που συλλέγεται από
τους µεταλλικούς γκρι και τους υπόγειους κάδους, οδηγείται προς διαχείριση στην
κινητή µονάδα επεξεργασίας στο χώρο της Μαραθόλακας. Η επεξεργασία
περιλαµβάνει µηχανική διαλογή του οργανικού κλάσµατος - χειροδιαλογή των
ανακυκλώσιµων – επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος (αερόβιες συνθήκες) _
δεµατοποίηση του υπολείµµατος. Ακολουθεί διάθεση των ανακυκλώσιµων σε
µονάδες ανακύκλωσης και κοµποστοποίηση του οργανικού κλάσµατος που
προκύπτει από τον διαχωρισµό. Το προϊόν που προκύπτει από την διαδικασία της
κοµποστοποίησης ονοµάζεται κόµποστ και είναι εδαφοβελτιωτικό, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α Μαραθόλακας.
Πιο αναλυτικά, η αλυσίδα επεξεργασίας των ΑΣΑ περιγράφεται ως εξής:
α) Παραλαβή και τεµαχισµός µε ειδικό τεµαχιστή. β) ∆ιαχωρισµός των ΑΣΑ µέσω
µεταφορικής ταινίας γ) Επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος (ανάµιξη µε
κλαδοκάθαρα και κοµποστοποίηση αυτού) δ) Το άλλο κλάσµα των απορριµµάτων
που προκύπτει από τον διαχωρισµό, δηλαδή τα ανακυκλώσιµα υλικά οδηγούνται
προς περαιτέρω διαλογή σε κινητή επί τόπου µονάδα διαλογής , όπου τα υλικά
διαχωρίζονται σε τέσσερα (4) ακόµη κλάσµατα: 1. πλαστικό 2. Γυαλί 3. Μη
σιδηρούχα µέταλλα 4. Χαρτί . Τα διάφορα κλάσµατα υλικών και τα υπολείµµατα που
προέρχονται από τη διαλογή, οδηγούνται σε ειδική κινητή διάταξη συµπίεσης –
δεµατοποίησης – περιτύλιξης, µε ειδικό ανακυκλώσιµο υλικό περιτύλιξης και µε
ειδική µεµβράνη για στεγανοποίηση.
Αυτή η αποκεντρωµένη διαχείριση µε τη µέθοδο που περιγράφεται παραπάνω,
βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε τον νέο ΕΣ∆Α, που τέθηκε σε ισχύ µε το υπ’
αριθµό 258/24-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τ’ αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη µέχρι
τώρα λειτουργία της κινητής µονάδας επεξεργασίας, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η
συγκεκριµένη µέθοδος είναι ενδεδειγµένη και προτιµητέα µε µόνο αγκάθι το γεγονός
ότι δεν υπάρχει τελικός χώρος διάθεσης του υπολείµµατος. Με τη µέθοδο αυτή
ανακτάται σχεδόν το 100% των ανακυκλώσιµων υλικών τα οποία είχαν απορριφθεί
από τους δηµότες στους γκρί ή στους υπόγειους κάδους. Άλλο πλεονέκτηµα της
µεθόδου αυτής είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα να επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η
µείωση των απορριµµάτων του ∆ήµου που θα χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και
ανάγκη διάθεσης, αφού το εν λόγω σύστηµα θα µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί και
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ως σύστηµα προεπεξεργασίας
προδιαλεγµένου οργανικού.

απορριµµάτων

και

κοµποστοποίησης

Όσον αφορά το κοµµάτι της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων,
βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση
κινητού Σταθµού Μεταφόρτωσης
απορριµµάτων ο οποίος είναι εξαιρετικά χρήσιµος και αναγκαίος τόσο στην παρούσα
φάση, όσο και στην περίπτωση υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού. Η
εγκατάσταση και λειτουργία του
Σταθµού Μεταφόρτωσης θα επιφέρει
ελαχιστοποίηση των δροµολογίων των απορριµµατοφόρων, καθώς στον σταθµό
µεταφόρτωσης θα πραγµατοποιείται η µεταφόρτωση των σύµµεικτων απορριµµάτων
µέσω σταθερής χοάνης σε κινητό press container χωρητικότητας 60m3 ( στον
εξοπλισµό του ∆ήµου περιλαµβάνονται 4 press container),
µείωση των
απαιτούµενων εργατοωρών και κατά συνέπεια εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων.
Επίσης στην προσπάθεια µείωσης των απορριµµάτων καθώς και στην ανάγκη
συµµόρφωσης προς την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, πέραν του υφιστάµενου
δικτύου οικιακής και συνοικιακής κοµποστοποίησης είχε υποβληθεί στο ΕΣΠΑ,
πρόταση για την χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για
την επέκταση – ενίσχυση του τοπικού δικτύου οικιακής κοµποστοποίησης» η οποία
θα περιλαµβάνει 10 µηχανικούς κοµποστοποιητές που θα τοποθετηθούν σε σηµεία
µαζικής παραγωγής οργανικών αποβλήτων (στρατόπεδα νεοσυλλέκτων,
ξενοδοχειακές µονάδες, συγκροτήµατα κατοικιών κ.λ.π.) και 1000 οικιακούς
κοµποστοποιητές, πρόταση η οποία θα επαναυποβληθεί στο νέο ΕΣΠΑ.
Σηµειώνεται ότι στο ∆ήµο Καλαµάτας υπάρχει µονάδα ανακύκλωσης και
λιπασµατοποίησης απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ) η οποία δεν λειτουργεί από το έτος
2002. Η ΜΟΛΑΚ ήταν το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών απορριµµάτων
που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και ξεκίνησε την λειτουργία της το Μάιο του 1997.
Το έργο είχε σχεδιαστεί µε στόχο την επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος των
απορριµµάτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost) και την ανάκτηση
ανακυκλούµενων υλικών (σιδηρούχα µέταλλα). Ο χώρος πλέον χρησιµοποιείται για
την κοµποστοποίηση της λυµατολάσπης από την ∆ΕΥΑΚ .
Πρόθεση του ∆ήµου Καλαµάτας, είναι η εγκατάσταση µιας ολοκληρωµένης µονάδας
διαχείρισης των ΑΣΑ ιδιοκτησίας του ∆ήµου, στο χώρο της Μαραθόλακας
προκειµένου να µειωθεί το κόστος της επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου,
έχει προγραµµατιστεί σε πρώτη φάση,
η µεταφορά του δεµατοποιητή και του
τυλιχτικού µηχανήµατος που αποτελεί µέρος του εξοπλισµού της ΜΟΛΑΚ, στον
χώρο της Μαραθόλακας. Θα επιδιωχθεί επίσης η ένταξη της προµήθειας των
υπόλοιπων απαιτούµενων µηχανηµάτων σε κατάλληλο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ.
Όσον αφορά την ανακύκλωση η υφιστάµενη κατάσταση έχει ως εξής:
Ακολουθείται το σύστηµα «διαλογή στην πηγή» των υλικών συσκευασίας από τους
δηµότες και η προσωρινή αποθήκευσή τους σε ειδικούς µπλε κάδους. Η αποκοµιδή
των ανακυκλώσιµων, καθώς και το πρόγραµµα αποκοµιδής που ακολουθείται, η
συντήρηση, η ασφάλιση, η λειτουργία των οχηµάτων, είναι ευθύνη του ∆ήµου.
Η προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιµων υλικών γίνεται σε 1.200 πλαστικούς
µπλε κάδους οι οποίοι είναι διασπαρµένοι σχεδόν σε όλη τη γεωγραφική έκταση του
∆ήµου Καλαµάτας και βρίσκονται κατά κύριο λόγο δίπλα στους γκρι µεταλλικούς
κάδους. Το περιεχόµενο των µπλε κάδων οδηγείται, µετά την αποκοµιδή του από τα
6 απορριµµατοφόρα ανακύκλωσης,
προς διαχωρισµό στο Κέντρο ∆ιαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Καλαµάτας, όπου ανακτώνται τα ανακυκλώσιµα
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υλικά τα οποία προωθούνται προς επαναχρησιµοποίηση.
Ο ∆ήµος παραχώρησε έκταση συνολικού εµβαδού 13 στρεµµάτων για την κατασκευή
του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) στη θέση Μπουρνιάς του
∆.∆. Ασπροχώµατος του ∆ήµου Καλαµάτας του Νοµού Μεσσηνίας. Τη λειτουργία
του Κ∆ΑΥ ανέλαβε ιδιώτης εργολάβος που είχε αναπτύξει στο παρελθόν παρεµφερή
δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας (δεµατοποίηση
ανακυκλώσιµου χαρτιού, µεταφορά απορριµµάτων Καποδιστριακών ∆ήµων κ.α.). Η
ευθύνη της λειτουργίας του Κ∆ΑΥ είναι της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) ωστόσο ο ∆ήµος ενηµερώνεται και κρατά αρχεία για όλες
τις εισερχόµενες ποσότητες και για τις ποσότητες του υπολείµµατος.
Η ευθύνη της ενηµέρωσης των δηµοτών όσον αφορά την ανακύκλωση επιµερίζεται
στο ∆ήµο και το «Συλλογικό Σύστηµα». Από το 2013 ξεκίνησε η εφαρµογή
προγράµµατος ξεχωριστής συλλογής άδειων γυάλινων µπουκαλιών. Το ρεύµα αυτό
προέκυψε ως υπορεύµα του ΜΠΛΕ κάδου και υποστηρίχτηκε µε την τοποθέτηση 40
περίπου ειδικών κάδων συλλογής πλησίον των σηµείων παραγωγής τους (των
καταστηµάτων διασκέδασης, εστιατορίων, µπαρ κλπ.)
Ακόµη, ο ∆ήµος Καλαµάτας συµµετέχει, στηρίζει ενηµερώνει τους δηµότες και
επιτηρεί άλλα 15 δίκτυα και ρεύµατα ανακύκλωσης τα οποία είναι τα εξής 1.
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 2. Λαµπτήρες
φθορισµού και οδοφωτισµού. 3. Φορητές µπαταρίες 4. Χρησιµοποιηµένα ρούχα,
παπούτσια και γενικά υφάσµατα 5. ∆οχεία µελανιών εκτυπωτών 6. Ληγµένα
Φάρµακα 7. Χρησιµοποιηµένα βρώσιµα έλαια 8. Λάδια αυτοκινήτων και οι
συσκευασίες τους 9. Ελαστικά αυτοκινήτων 10. Μπαταρίες αυτοκινήτωνβιοµηχανικού τύπου 11. Ο.Τ.Κ.Ζ (Εγκαταλειµµένα οχήµατα) 12. Απόβλητα
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 13. Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ).
14. Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) 15. Συνοικιακή κοµποστοποίηση
Για τα ρεύµατα 1,2, 4 και 15 έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής
λειτουργίας τους. Στα υπόλοιπα ρεύµατα η αρµοδιότητά του είναι συµπληρωµατική
ενώ υπάρχουν και κάποιες για τις οποίες ενώ δεν προκύπτει θεσµοθετηµένη
αρµοδιότητά του, τις παρακολουθεί προκειµένου να εξασφαλίζεται η καλλίτερη
δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και για τον λόγο αυτό υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στον Κανονισµό Καθαριότητας (Α.∆.Σ. 79/2013). Στις προαναφερθείσες
κατηγορίες δεν συµπεριλαµβάνονται βιοµηχανικά και άλλα επαγγελµατικά απόβλητα
τα οποία σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες είναι υποχρεωµένοι να τα διαχειρίζονται
οι παραγωγοί τους.
Ο Κανονισµός Καθαριότητας που ψηφίστηκε µε την αριθµ. 79/2013 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι ένα εργαλείο για τον προσανατολισµό των δηµοτών
προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης.
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Οχηµάτων πέρα από την ευθύνη για
την αποκοµιδή και τη µεταφορά των ΑΣΑ, την αποκοµιδή και µεταφορά των
ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας, την στήριξη και παρακολούθηση των
προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης (οικιακή και συνοικιακή κοµποστοποίηση
κ.λ.π.) έχει διοργανώσει µε επιτυχία δύο Γιορτές ανακύκλωσης µε τη συµµετοχή της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης καθώς και πολλών φορέων της πόλης. Επίσης διοργανώνει ηµερίδες
και εκδηλώσεις ενηµέρωσης των δηµοτών για θέµατα ανακύκλωσης και εναλλακτικής
διαχείρισης των απορριµµάτων µε επισκέψεις σε σχολεία, συλλόγους, φορείς κ.λ.π.
ώστε να γίνει όσο το δυνατόν σαφέστερο και αποδεκτό το γεγονός ότι κανένα
σύστηµα εναλλακτικής και ολοκληρωµένης διαχείρισης δεν µπορεί να έχει επιτυχία
χωρίς τη συµµετοχή των δηµοτών.
Σύµφωνα µε το νέο εγκεκριµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, οι ∆ήµου
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

99

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

υποχρεούνται να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωµένης
διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και περιφερειακών σχεδιασµών.
Εφαρµόζοντας την εγκεκριµένη διαδικασία, ο ∆ήµος Καλαµάτας µε την υπ’ αριθµό
366/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενέκρινε ότι η διαδικασία εκπόνησης
του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα γίνει από τον ίδιο
τον ∆ήµο Καλαµάτας, µέσω υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
& Οχηµάτων, τη συγκρότηση οµάδας έργου, τον ορισµό του χρονοδιαγράµµατος
ολοκλήρωσης του εν λόγω σχεδίου και την ένταξη αυτού του Τοπικού Σχεδίου
∆ιαχείρισης, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται (ορισµός
οµάδας έργου, συγκρότηση πρότασης, διαβούλευση, έγκριση από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο), στον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό του ∆ήµου.

2.3.6. Πολιτική προστασία
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. Σε
επίπεδο ∆ήµου αρµόδιο αποκεντρωµένο όργανο σχεδιασµού και εφαρµογής των
µέτρων πολιτικής προστασίας είναι ο ∆ήµαρχος (αρθρ.10 του Ν.3013/2002 και
αρθρ.282 του Ν. 3852/2010). Ο ∆ήµαρχος υποστηρίζεται διοικητικά από τους
Αντιδηµάρχους (αρθρ. 59 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και το
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Στο ∆ήµο Καλαµάτας λειτουργεί στελεχωµένο
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, στην έδρα του ∆ήµου συγκροτείται
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) σύµφωνα µε την 57041/3-10-14 Απόφαση
∆ηµάρχου, για την πρόληψη ή την αντιµετώπιση καταστροφών. Με την επίσηµη
εφαρµογή σχεδίου έκτακτης κατάστασης, τίθενται στη διάθεση του Σ.Τ.Ο. το
προσωπικό και τα µέσα του ∆ήµου που είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση της
κατάστασης.

2.3.6.1. Γενική περιγραφή υπαρχουσών αρµοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας
Οι αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία (αρθρ.13 παρ.1δ του 3013/2002) περί «Αναβάθµισης της
Πολιτικής Προστασίας»), συναρτώνται µε την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης
και υποδοµής, προς λήψη µέτρων πολιτικής προστασίας, όπως:
Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων για
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών ή
τεχνολογικών καταστροφών που συµβαίνουν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου.
Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής, σε
εναρµόνιση µε τη σχεδίαση της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εσωτερικών &
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής (αρθρ. 62 & 63
Ν.3852/2010).
Η εισήγηση στον Περιφερειάρχη για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας, περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών
φαινοµένων και υπάγονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
Το αίτηµα στην Περιφέρεια για τις ενέργειες οριοθέτησης περιοχών του
∆ήµου που επλήγησαν από καταστροφικά φυσικά ή τεχνολογικά φαινόµενα
Η απόφαση για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από
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εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή, µετά από εισήγηση των αρµόδιων κατά
περίπτωση υπηρεσιών.
Η απόφαση για την διακοπή των µαθηµάτων σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών
φαινοµένων, στις µονάδες Αθµιας και Βθµιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους ∆ιευθυντές.
Ειδικότερα:
Α. Σχέδια και µνηµόνια
∆ιατυπώνει εισηγήσεις σχετικά µε τον ετήσιο σχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου.
Συντάσσει Μνηµόνια Ενεργειών σχετικά µε τα σχέδια δράσης σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (σεισµός, πυρκαγιά, πληµµύρες, ακραία
καιρικά φαινόµενα, κ.λπ.).
Β. Προληπτικά µέτρα - εθελοντές - εκπαίδευση
Λαµβάνει προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και
εφαρµόζει τα σχέδια δράσης όταν απαιτείται, µέσω του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου (Σ.Τ.Ο.).
Μεριµνά για την συγκρότηση Οµάδων Εθελοντών οι οποίοι θα ενταχθούν στο
προσωπικό του ∆ήµου σε περιπτώσεις εφαρµογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.
Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου, των εθελοντικών οµάδων
και των δηµοτών στην εφαρµογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.
Γ. Συνεργασία µε άλλους φορείς
Συνεργάζεται µε άλλους ∆ηµόσιους Φορείς και Υπηρεσίες για την εφαρµογή όλων
των σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (π.χ. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνοµικό Τµήµα, ∆Ε∆∆ΗΕ,
ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΚ, κ.λπ.).
Συνεργάζεται µε τις Εθελοντικές Οργανώσεις και Μεµονωµένους Εξιδεικευµένους
Εθελοντές, που υπάγονται στο Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
Σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς, διοργανώνει και συµµετέχει σε ασκήσεις
πολιτικής προστασίας, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια ή βοήθεια που ήθελε ζητηθεί.
Συνεργάζεται µε φορείς και ιδρύµατα (π.χ Πανεπιστήµια) για τη συµµετοχή του
∆ήµου σε προγράµµατα που προωθούν την οργάνωση Πολιτικής Προστασίας.
∆. Οργάνωση υποδοµών - έλεγχος µέτρων ασφάλειας
Μεριµνά για την ύπαρξη και τον καθορισµό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος
καταστροφής, καθώς και για την ανάπτυξη υποδοµών στους χώρους αυτούς, ικανών
για τη διαβίωση των εκεί διαµενόντων.
Μεριµνά για την προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού, εφοδίων και υλικών, καθώς
επίσης για την ασφαλή φύλαξή τους, τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρµογή των
σχεδίων.
Λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για την τήρηση µέτρων ασφαλείας και πρόληψη
επικινδύνων καταστάσεων στα σχολικά, νοσηλευτικά, προνοιακά και άλλα δηµοτικά
κτίρια.
Έχει την ευθύνη της ετοιµότητας των πυροσβεστικών µέσων και οχηµάτων και την
επάνδρωσή τους µε προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο.
Ε. Ενηµέρωση πολιτών
Ενηµερώνει τις υπηρεσίες για λήψη προληπτικών µέτρων, µε sms, για επικίνδυνα
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καιρικά φαινόµενα.
Ενηµερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών µέτρων και τρόπους
αντιµετώπισης των επιπτώσεων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µέσω της
ιστοσελίδας του ∆ήµου και µε έντυπο υλικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας.
Τηρεί αρχείο των εγκυκλίων, ΥΑ, νόµων, καθώς και την αλληλογραφία µε τις
αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες που συνεργάζεται µαζί τους (π.χ. Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας
(ΟΑΣΠ), Περιφέρεια, κ.λπ.).
Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται κάθε φορά µε ειδικές διατάξεις ή
εγκυκλίους.
Ακολουθεί συνοπτικός κατάλογος µε τις υποδοµές, τον εξοπλισµό, τις δράσεις, τις
ενέργειες και τα προγράµµατα της Πολιτικής Προστασίας στο ∆ήµο Καλαµάτας.
Υποδοµές
Με στόχο την ασφαλή παραµονή των πολιτών σε υπαίθριους χώρους µετά από
σεισµό, ο ∆ήµος έχει προσδιορίσει από το 2010 τους χώρους συνάθροισης –
καταφυγής, οι οποίοι έχουν επανελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά τους και έχουν
προστεθεί νέοι, από επιτροπή µηχανικών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων το έτος 2013, όπως στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 32 : Χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισµού
Α/Α ∆. Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1

ΠΛΑΤΕΙΑ “ΤΣΩΛΗ” ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑ∆ΑΣ

2

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ

3

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ “ΠΛΕΥΝΑΣ”

4

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ)

5

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ “ΑΒΡΑΜΟΓΙΑΝΝΗ” ΡΑΧΗΣ

6

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ “ΚΑΛΥΒΙΩΝ”

7

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ “ΠΕΤΑΛΟ”

8

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

9

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΝΕ∆ΟΝΤΟΣ

10

ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ PARΚING ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΟΣΕ

12

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ο∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ)

13

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

14

ΠΛΑΤΕΙΑ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ

15

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ

16

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

17

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο)
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18

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

20

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ

21

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

22

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ “ΤΣΙΡΜΠΑ” ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
“ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ”

23

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΘΩΝΟΣ – Ο∆ΟΣ ΝΕ∆ΟΝΤΟΣ

24

ΧΩΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ο∆ΟΣ ΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ

25

ΠΛΑΤΕΙΑ Β΄ΚΑΠΗ
(προτεινόµενος)

26

7ο & 26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

27

1ο ΛΥΚΕΙΟ

28

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΑΛ

29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Ο∆ΟΣ ΤΕΡΜΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ)

30

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

31

13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΛΕΪΚΩΝ)

32

6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( ΡΑΧΗ – ΕΛΑΙΑΒΟΥΛΚΟΥ 24)

33

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

34

ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΖΩΝΗ ΝΕ∆ΟΝΤΑ

35

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΟΥΛΙΜΙ∆ΩΝ ( ΣΧΙΖΑΣ & ΛΙΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

¨ΑΒΡΑΜΟΓΙΑΝΝΗ”

ΡΑΧΗΣ

–

ΚΟΥΦΟΥ

ΕΛΙΕΣ

(Ο∆ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 117 & ΑΚΡΙΤΑ)

(Ο∆ΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΣΠΕΤΣΩΝ)
(Ο∆ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)
(ΤΕΡΜΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ)

(18ο

∆ΗΜΟΤΙΚΟ,

2ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

(ΑΠΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ)

Για τις Τοπικές Κοινότητες:
Πίνακας 33 : Χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισµού στις Τοπικές
Κοινότητες
Α/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ

1

Τ.Κ.Ελαιοχωρίου

∆εν υπάρχει ανοιχτός χώρος, όπως γήπεδο κ.λ.π. Οι
κάτοικοι θα καταφύγουν σε ανοιχτούς δρόµους και
οικόπεδα που δεν παρουσιάζουν επικινδυνότητα (µακριά
από σπίτια, βράχους, κ.λ.π.)

2

Τ.Κ. Λαδά

γήπεδο

3

Τ.Κ. Καρβελίου

πλατεία

4

Τ.Κ.Νέδουσας

Οι κάτοικοι θα καταφύγουν σε ανοιχτούς δρόµους και
οικόπεδα που δεν παρουσιάζουν επικινδυνότητα (µακριά
από σπίτια, βράχους, κ.λ.π.)

5

Τ.Κ. Αλαγονίας

Πλατεία
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6

Τ.Κ. Πηγών

Γήπεδο

7

Τ.Κ. Αρτεµισίας

Πλατεία

8

Τ.Κ.Λεΐκων

Προαύλιος χώρος εκκλησίας

9

Τ.Κ. Ασπροχώµατος

Γήπεδο µπάσκετ (δυτικά νέας εισόδου Καλαµάτας)

10 Τ.Κ. Αντικαλάµου

Πάρκο

11 Τ.Κ. Σπερχογείας

Κεντρική πλατεία και προαύλιο δηµοτικού σχολείου

12 Τ.Κ. Άµµου

Χώρος πέριξ ιερού ναού Αγ. Γεωργίου

13 Τ.Κ. Αλωνίων

Χώρος ∆ηµοτικού σχολείου

14 Τ.Κ. Ανεµόµυλου

Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων (γήπεδο µπάσκετ κ.λ.π.)

15 Τ.Κ Ασπροπουλιάς

Χώρος πλατείας στην εκκλησία και το ιατρείο

16 Τ.Κ. Άνθειας

Γήπεδο µπάσκετ

17 Τ.Κ. Άµφειας

Πρώην Άσυλο, γήπεδο ποδοσφαίρου (κάτω Άµφεια),
πλατεία (άνω Άµφεια)

18 Τ.Κ. Άριος

Γήπεδο

19 Τ.Κ. Βελανιδιάς

Πλατεία

20 Τ.Κ. Μικροµάνης

Γήπεδα µπάσκετ και ποδοσφαίρου 5χ5

21 Τ.Κ. Θουρίας

Πλατεία

22 Τ.Κ. Αγ. Φλώρου

Πλατεία

23 Τ.Κ. Αρφαρών

Πλατεία, παιδική χαρά, χώρος στάθµευσης, προαύλιο
νηπιαγωγείου-δηµοτικού

24 Τ.Κ. Πηδήµατος

∆ηµοτικό πάρκο

25 Τ.Κ. Πλατέος

Προαύλιο νηπιαγωγείου- δηµοτικού

Στους παραπάνω χώρους µπορούν να καταφεύγουν οι πολίτες µε στόχο την
προστασία τους από τυχόν µετασεισµικές δονήσεις.
Ο ∆ήµαρχος, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του για τον συντονισµό των δράσεων
πολιτικής προστασίας, συλλέγει δια του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
πληροφορίες από τα Αστυνοµικά Τµήµατα, στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των
συγκεντρωµένων πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη
συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση (επιπτώσεις σε κτήρια,
έντονη µετασεισµική δραστηριότητα κ.λ.π.) προχωρά σε πρώτη εκτίµηση του χρόνου
παραµονής των πολιτών στους παραπάνω υπαίθριους χώρους.
Στην περίπτωση που γίνεται εκτίµηση για πολύωρη παραµονή των πολιτών σ'
αυτούς τους χώρους, ο ∆ήµαρχος συνεκτιµώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές
ανάγκες, δύναται να δροµολογήσει δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών
αναγκών των συγκεντρωµένων πολιτών. Προς τούτο κινητοποιεί τις αρµόδιες
υπηρεσίες για:
-- την ακριβέστερη εκτίµηση του αριθµού των συγκεντρωµένων πολιτών στους
υπαίθριους χώρους και καταγραφή των αναγκών τους,
-- την ενηµέρωση των πολιτών που δεν βρίσκονται σε ασφαλείς υπαίθριους χώρους
και κατεύθυνσή τους προς τους πλησιέστερους χώρους καταφυγής,
-- έλεγχο και εξασφάλιση λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδοµής στους χώρους
καταφυγής εφόσον τούτο απαιτείται,
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-- την κατά περίπτωση διάθεση πόσιµου ύδατος στους ευρισκόµενους στους χώρους
καταφυγής κατά τις πρώτες ώρες παραµονής τους. Εν συνεχεία και εφόσον
συντρέχει λόγος, εξετάζεται η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύµατος καθώς και
εγκατάσταση χηµικών τουαλετών
Οι χώροι αυτοί, όπως έχουν ενηµερωθεί οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.
Πίνακας 34 : Χώροι καταυλισµού σε περίπτωση σεισµού
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ µ2
ΑΡ. ΣΚΗΝΩΝ
∆ΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο.Τ

820 35000

600

∆ΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο.Τ

854 2000

35

ΑΓ.ΑΝΝΑ Ο.Τ 1091
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5000

90

ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Τ 1268
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΒΑΓΙΑ)

6000

100

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ Ο.Τ 1264
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

3300

60

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ Ο.Τ 1259
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

7500

130

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΓΙΑ Ο.Τ 1296
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

4000

70

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ Ο.Τ 820
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

3000

50

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Ο.Τ 1237
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

3000

50

Για τις Τοπικές Κοινότητες, ως χώροι καταυλισµού, προτείνονται οι ακόλουθοι χώροι:
Πήδηµα: ∆ηµοτικό Πάρκο
Αρφαρά: Χώρος νότια Γηπέδου και Χώρος όπισθεν Γυµνασίου
Πλατύ: Γήπεδο
Λαδά: Γήπεδο
Πηγές: Γήπεδο
Άρις: Γήπεδο
Άµφεια: Γήπεδο Κάτω Άµφειας
Υδατοδεξαµενές
Έχουν καταγραφεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Υπάρχει δίκτυο
υδατοδεξαµενών πυρόσβεσης, το οποίο µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου
είναι έτοιµο προς χρήση. Με την 360/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καλαµάτας, έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στη ∆ΕΥΑΚ για συντήρηση, πλήρωση
και λειτουργία.
Την αντιπυρική περίοδο 2015 τοποθετήθηκαν άλλες 3 πλαστικές υδατοδεξαµενές 5
τόνων στις Τ.Κ. Άνθειας και Αιθαίας.
Εξοπλισµός
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Πυροσβεστικά οχήµατα: 11 (κατά την αντιπυρική περίοδο, από 1 Μαΐου έως 31
Οκτωβρίου, τα 8 από αυτά διασκορπίζονται σε ευπαθείς περιοχές).
Βενζινοπρίονα: 6
Χορτοκοπτικά: 20
Ασύρµατοι: 11
Φυσητήρας: 1
Κονταροπρίονα: 2
Επινώτιοι πυροσβεστήρες: 4
Μάσκες, γάντια, τσεκούρια.
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2.4. Θεµατικός

Τοµέας : Κοινωνική
Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός

πολιτική,

Υγεία,

2.4.1. Κοινωνική Πολιτική
2.4.1.1. Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Σύµφωνα µε το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), η ερευνητική
δραστηριότητα στη θεµατική περιοχή της Κοινωνικής Πολιτικής, αφορά τη
θεωρητική διερεύνηση, µελέτη και ερµηνεία των διαφόρων πτυχών της κοινωνικής
κατάστασης, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τρεχουσών
εξελίξεων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.
Η ερευνητική δραστηριότητα στο θεµατικό πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής καλύπτει
τους παρακάτω τοµείς:
∆ιαστάσεις της κοινωνικής και οικονοµικής ανισότητας: εισοδηµατικές
ανισότητες (φτώχεια), εκπαιδευτικές ανισότητες, παιδική φτώχεια, αποκλεισµός από
την αγορά εργασίας, φύλο, διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο, ανισότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας και υγείας κ.ά.
Πολιτικές κοινωνικής συνοχής: κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ευπαθών
οµάδων του πληθυσµού, στρατηγικές της ΕΕ στο πλαίσιο της ανοιχτής µεθόδου
συντονισµού, ενεργός ένταξη, δίχτυ προστασίας (ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα) κ.ά.
Χαρακτηριστικά, προβλήµατα και ανάγκες των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού: ΑΜΕΑ, παιδιά µε αναπηρία, µετανάστες, µονογονεϊκές οικογένειες,
φυλακισµένοι, αποφυλακισµένοι κ.ά.
∆ηµογραφικές Εξελίξεις: Γενικές Τάσεις, Γονιµότητα, Γήρανση, ο θεσµός της
οικογένειας, ∆ηµογραφική και Οικογενειακή πολιτική, Μεταναστευτική πολιτική κ.ά.
Αγορά Εργασίας: ∆ιάρθρωση και µορφές απασχόλησης, εργασιακές σχέσεις,
ανεργία, πολιτικές για την απασχόληση και την αγορά εργασίας κ.ά.
Κοινωνική οικονοµία και κοινωνική επιχειρηµατικότητα: Χαρακτηριστικά των
φορέων της κοινωνικής οικονοµίας και των δραστηριοτήτων τους, συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, προστιθέµενη αξία, ο ρόλος τους στην κοινωνική συνοχή, στην
τοπική ανάπτυξη και στη βιωσιµότητα της ανάπτυξης κ.ά
Σύµφωνα µε το ΕΚΚΕ και το «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας» που εκδόθηκε
το 2012, η απώλεια θέσεων εργασίας, η οικονοµική αβεβαιότητα, η αδυναµία
εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων, έχουν ως συνέπεια την αύξηση της
ψυχολογικής πίεσης και την αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών επιβίωσης. Οι
πλήρεις επιπτώσεις θα λειτουργήσουν µέσω ποικίλων διαδροµών σε ευάλωτες
πληθυσµιακές οµάδες και εξαιτίας του βάθους της οικονοµικής ύφεσης, ακόµα και σε
οµάδες που δεν θα είχαν επηρεαστεί, αν δεν υπήρχε η κρίση.
Η Ελλάδα παρά την διεύρυνση της Ε.Ε., εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα
ποσοστά φτώχειας. Το
2010 σηµείωσε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό
εργαζοµένων φτωχών (13,8), µετά την Ρουµανία (17,3), ενώ το 2013 το ποσοστό του
πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, αγγίζει
µέχρι και το 36% και ξεπερνά το 40% στις ηλικίες 18-64. Καθώς η ύφεση βαθαίνει, οι
µισθοί περιορίζονται, η ανεργία καλπάζει, ο αριθµός των εξαρτωµένων ατόµων
αυξάνει, οι ανατροπές στην ελληνική αγορά θα είναι πρωτόγνωρες και θα
επηρεάσουν κατά ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο ποσοστό το σύνολο του πληθυσµού
της χώρας. Οι προοπτικές είναι θολές για όσους χάνουν την θέση τους ή
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προσπαθούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας.
Η κρίση δηµιουργεί νέες ευάλωτες οµάδες, σπρώχνοντας ταυτόχρονα σε ακραία
φτώχεια τις µονογονεϊκές οικογένειες, τους µετανάστες, τα παιδιά, τους νέους, τους
ηλικιωµένους, τους µακροχρόνια άνεργους και όσους διαµένουν σε άθλιες συνθήκες
στέγασης.
Η φτώχεια χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από το χαµηλό και κάτω από το όριο
της φτώχειας εισόδηµα και την αδυναµία πρόσβασης σε υπηρεσίες, δραστηριότητες
και αγαθά. Συνδέεται στενά µε τους ελλειµµατικούς εισοδηµατικούς πόρους και την
αδυναµία συµµετοχής στην κοινωνική ζωή, όχι απαραίτητα µέσω της εργασίας, αλλά
κυρίως µέσω της κατανάλωσης και της αδυναµίας να ανταπεξέλθει κανείς στις
τρέχουσες οικονοµικές του ανάγκες-υποχρεώσεις.
Παράγοντες όπως το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η έλλειψη δεξιοτήτων,
προβλήµατα οικογενειακής αλληλεγγύης, προβλήµατα υγείας, στέγασης κ.τ.λ., οι
οποίοι αλληλοενισχύονται, µπορεί να οδηγήσουν σε έναν φαύλο κύκλο φτώχειας, σε
αδράνεια της αγοράς εργασίας, σε διόγκωση της µακροχρόνιας ανεργίας, µείωση της
κατανάλωσης κ.τ.λ.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική ‘Ένταξη, που
εκδόθηκε τον ∆εκέµβρη του 2014, τον Ιανουάριο του 2013, για πρώτη φορά στην
ιστορία του Ελληνικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας, το Υπουργείο εγκαινίασε
µία σύνθετη διαδικασία σχεδιασµού Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. Η
διαδικασία αυτή εντάχθηκε - παράλληλα µε τις µεταρρυθµίσεις των πολιτικών
εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης - στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης
ενός νέου µοντέλου «ενεργητικών πολιτικών» µε την εισαγωγή µηχανισµών που
αφενός θα ενισχύσουν την επάρκεια των κοινωνικών παροχών / υπηρεσιών,
αφετέρου θα βελτιώσουν τις προοπτικές βιωσιµότητάς τους κατά τη διάρκεια της
κρίσιµης περιόδου 2015-2020.
Η Εθνική Στρατηγική εξυπηρετεί την προώθηση του υποδείγµατος της Ενεργητικής
Ένταξης των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, που συνδυάζει την επαρκή
ενίσχυση του εισοδήµατος, την προώθηση στην απασχόληση χωρίς αποκλεισµούς
και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τον
αντίκτυπο των µέτρων στην κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση των ευάλωτων
ατόµων, όσο και τις πιθανές µεταξύ τους συνέργειες. Υπό το πρίσµα αυτό, η Εθνική
Στρατηγική διαρθρώνεται σε τρεις Πυλώνες, που οριοθετούν τις βασικές
προτεραιότητες δράσης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης την περίοδο 2015-2020.
Κοινωνικοπολιτικοί Πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης
ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καταπολέµηση της φτώχειας»
ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες»
ΠΥΛΩΝΑΣ 3 «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς»
Από επιχειρησιακή άποψη, οι τρεις Πυλώνες της Στρατηγικής εξειδικεύονται µε τα
βασικά εργαλεία εξυπηρέτησης των Στόχων της, όπως προσδιορίζονται ως πακέτα
παρεµβάσεων (Επιχειρησιακοί Άξονες):
Πακέτο καταπολέµησης της ακραίας φτώχειας
Πακέτο πρόληψης και καταπολέµησης του αποκλεισµού των παιδιών
Πακέτο προώθησης της ένταξης των ευπαθών οµάδων
Πακέτο καλής διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης
Οι Επιχειρησιακοί Άξονες εξυπηρετούνται µε συγκεκριµένες Προτεραιότητες
Πολιτικής, οι οποίες προωθούνται µε θεµατικά Μέτρα.
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Μέτρα Πολιτικής
Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
εφαρµόζει από τις αρχές του 2015 το Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής προς Απόρους» , µία εξειδικευµένη παρέµβαση συνολικού
προϋπολογισµού 330.000.000 ευρώ που αξιοποιεί εθνικούς πόρους και πόρους του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Απόρων, αναµένοντας να καλύψει σε πρώτη φάση 165.000
άπορες οικογένειες. Η υλοποίηση του Προγράµµατος γίνεται µε τη συνδροµή της
Εκκλησίας, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, ενω λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την εφαρµογή του θεσµού του
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εφάρµοσε - αξιοποιώντας πόρους
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - το
Πρόγραµµα «∆ωρεάν διανοµής φρούτων και λαχανικών στα Σχολεία» για το σχολικό
έτος 2014 - 2015
Οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι και άλλα ΝΠ∆∆ εξασφαλίζουν την πρόσβαση ευπαθών
οµάδων σε είδη πρώτης ανάγκης µέσω της λειτουργίας των Κοινωνικών
Παντοπωλείων, που ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012.
Πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
εφαρµόζει το «Πρόγραµµα δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων πολιτών», καλύπτοντας
ανασφάλιστα φτωχά άτοµα που εντάσσονται στο Ενιαίο Μητρώο Ανασφαλίστων και
Οικονοµικά Αδυνάτων και λαµβάνουν «Ειδικό Βιβλιάριο Ανασφαλίστου». Σύµφωνα
µε τις σχετικές ρυθµίσεις στο Μητρώο εντάσσονται άτοµα που διαµένουν µόνιµα και
νόµιµα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστα και έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα
κάτω των 6.000 ευρώ , προσαυξανόµενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για
κάθε ανήλικο ή προστατευόµενο παιδί, µε την προϋπόθεση ότι δεν προέρχεται από
επαγγελµατική δραστηριότητα που παρέχει δυνατότητα ασφάλισης.
Το Υπουργείο Υγείας εξασφαλίζει στο πλαίσιο λειτουργίας του Πρωτοβάθµιου
Εθνικού ∆ικτύου Υγείας, την πρόσβαση των ανασφάλιστων στην παροχή υπηρεσιών
υγείας, µέσω της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ιατρικές εξετάσεις και
συνταγογράφηση). Επίσης, εφαρµόζει από τον Ιούλιο του 2014 το «Πρόγραµµα
δωρεάν Φαρµακευτικής Φροντίδας» µε βάση τις ρήτρες της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Ν. 4238/2014 (όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 182 του Ν. 4270/2014). Σύµφωνα
µε τις σχετικές ρυθµίσεις, στο Πρόγραµµα εντάσσονται οι ανασφάλιστοι Έλληνες
πολίτες, οι νοµίµως διαµένοντες στην ελληνική επικράτεια οµογενείς, οι υπήκοοι
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόµιµα και
µόνιµα διαµένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης
βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισµένοι σε κανένα δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα και οι ασφαλισµένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα
λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταµεία, και τα εξαρτώµενα µέλη της
οικογένειας τους.
Οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι και άλλα ΝΠ∆∆ εξασφαλίζουν την πρόσβαση ευπαθών
οµάδων σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσω της λειτουργίας των Κοινωνικών
Ιατρείων.
Αντιµετώπιση κρίσεων
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Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
εξασφαλίζει µέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ένα
πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση έκτακτης κοινωνικής
ανάγκης ή κινδύνου που περιλαµβάνουν: άµεση συµβουλευτική υποστήριξη σε
ατοµικό, οµαδικό και κοινοτικό επίπεδο, ψυχολογική υποστήριξη βραχείας διάρκειας
σε άτοµα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσµιακές οµάδες, ενηµέρωση και
πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, βραχεία σε
διάρκεια φιλοξενία και άµεση κάλυψη βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και
ένδυσης, επιτόπια παρέµβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη
προβλήµατος που χρήζει άµεσης κοινωνικής παρέµβασης, εφαρµογή
προγραµµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε άλλους φορείς
και υπηρεσίες που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Οι υπηρεσίες επείγουσας ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες και οικογένειες
παρέχονται είτε τηλεφωνικά (µέσω της τηλεφωνικής γραµµής Άµεσης Κοινωνικής
Βοήθειας 197 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση), είτε µε προσωπική επαφή στα Κέντρα
Κοινωνικής Στήριξης, ενώ οι υπηρεσίες επείγουσας ψυχοκοινωνικής στήριξης και
κοινωνικής προστασίας παιδιών παρέχονται είτε τηλεφωνικά (µέσω της τηλεφωνικής
γραµµής Παιδικής Προστασίας 1107 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση), είτε µε
προσωπική επαφή στα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλίζει µέσω της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας ένα
πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση έκτακτης κοινωνικής
ανάγκης ή κινδύνου των γυναικών θυµάτων βίας και κακοποίησης
Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εφαρµόζει στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Αντιµετώπιση του
Προβλήµατος της Έλλειψης Στέγης και του Ν. 4254/2014 το Πρόγραµµα «Στέγαση
και Επανένταξη», που επιδιώκει την παροχή προσιτής και κατάλληλης στέγασης,
παράλληλα µε την ολική ή µερική κάλυψη λογαριασµών ∆ΕΚΟ ή άλλων βιοτικών
αναγκών, σε συνδυασµό µε διαδικασίες εργασιακής επανένταξης και προώθησης
των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας. Από την υλοποίηση του Προγράµµατος
αναµένεται να ωφεληθούν 1.200 άτοµα που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στέγης (480
από τα οποία θα ενταχθούν και στην αγορά εργασίας) και συγκεκριµένα:
- οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή
Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ηµέρας
Αστέγων ,
- οικογένειες και άτοµα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές
υπηρεσίες των ∆ήµων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
- γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυµάτων βίας
-άτοµα που φιλοξενούνται σε ∆οµές Παιδικής Προστασίας, έχουν συµπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.
Οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι και άλλα ΝΠ∆∆ εξασφαλίζουν την πρόσβαση ευπαθών
οµάδων σε υπηρεσίες προσωρινής φιλοξενίας µέσω της λειτουργίας των Κοινωνικών
Ξενώνων.
Πρόσβαση σε ενέργεια
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προωθεί ειδικές πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση
της ενεργειακής πενίας των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, µε βάση το Ν.
4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθµίσεις», που ενσωµάτωσε στην Ελληνική έννοµη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009):
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο αντιστοιχεί σε ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα
ευάλωτων πελατών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύµατος ή φυσικού αερίου, το οποίο
εξασφαλίζει σηµαντικές εκπτώσεις στο σύνολο της σχετικής τετραµηνιαίας
κατανάλωσης (έως 42% έναντι του οικιακού τιµολογίου της ∆ΕΗ που ισχύει από
1.1.2014) που κάνουν αποκλειστικά για δική τους χρήση
Το ∆ίκτυο Προστασίας Ευάλωτων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας αντανακλά τις
κοινωνικές ρήτρες του «Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» που εκπόνησε η
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 138 του
Ν.4001/2011, ο οποίος ορίζει τις βασικές υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
καταναλωτών και προµηθευτών, προβλέποντας ειδικές ρήτρες προστασίας για τους
Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες.
Πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατοχυρώσει µε το Ν. 4254/2014 το δικαίωµα κάθε
πολίτη να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασµό, συγκεκριµένο ποσό του οποίου δεν
µπορεί να κατασχεθεί και προστατεύεται από κάθε πράξη µονοµερούς συµψηφισµού
απαιτήσεων τρίτων (περιλαµβανοµένου του δηµοσίου και των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων). Η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει την οµαλή πρόσβαση των πολιτών σε
τραπεζικές συναλλαγές και διευκολύνει τη συµµετοχή τους στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή (διενέργεια συναλλαγών, πληρωµή λογαριασµών, διαφύλαξη ενός
ελάχιστου ποσού για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών, ιδίως σε καταστάσεις
ανάγκης)
Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους
Η πρόσβαση σε επαρκείς πόρους αποτελεί θεµελιώδη προτεραιότητα της Εθνικής
Στρατηγικής, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει για κάθε άτοµο που εγκλωβίζεται σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας ένα πλέγµα µη ανταποδοτικών οικονοµικών παροχών
που θα συνδυάζονται µε κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας και ενεργοποίησης. Ως
κύρια παρέµβαση οριοθετείται εδώ η σταδιακή ανάπτυξη ενός µοντέλου στοχευµένης
εισοδηµατικής ενίσχυσης των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, που θα εξειδικεύει
τόσο το περιεχόµενο όσο και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις αντίστοιχες
υπηρεσίες και παροχές.
Στις 15 Νοεµβρίου 2014 ξεκίνησε η διαδικασία πιλοτικής εφαρµογής του
Προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό
Εισόδηµα» µε βάση τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και της υπ.
αρ. 39892/Γ∆1.2/7.11.2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Καθορισµός των όρων και των
προϋποθέσεων εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος Ελάχιστο Εγγυηµένο
Εισόδηµα», που θεσπίζει για πρώτη φορά δείκτες του εγγυηµένου από την πολιτεία
ορίου συντήρησης και θέτει προϋποθέσεις πρόσβασης των ενδιαφεροµένων σε ένα
πακέτο επιδοµατικών παροχών, υπηρεσιών και κοινωνικών πλεονεκτηµάτων.
Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
- εισοδηµατική στήριξη των δικαιούχων (µέσω µηνιαίας κλιµακούµενης επιδοµατικής
παροχής)
- εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά
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- υποστήριξη των δικαιούχων που µπορούν να απασχοληθούν για την ένταξη ή
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Οι δικαιούχοι προωθούνται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που
εκπονείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου, για ένταξη σε προγράµµατα,
δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:
- Ενηµέρωση, πληροφόρηση και ατοµική συµβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων
της εισοδηµατικής ενίσχυσης ή /και των µελών της οικογένειας τους
- Παραποµπή και ένταξη σε δοµές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
υποστήριξης
- Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούνται
παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)
- Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας
- Κοινωνικό τιµολόγιο ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ, ∆ΕΥΑ
- Κοινωνικό τιµολόγιο ∆ήµων και ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
- Χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης
- Ένταξη σε πρόγραµµα Κοινωνικού Παντοπωλείου
- Ένταξη στα προγράµµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για του Άπορους
- Ένταξη σε άλλα προγράµµατα αντιµετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσµό, µπορούν να εργασθούν και
είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, µέσω προγραµµάτων που περιλαµβάνουν:
Νέες Θέσεις Εργασίας
Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
Προγράµµατα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας
Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα
Προγράµµατα συµβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία
Πρόσβαση στο επίδοµα απροστάτευτων παιδιών
Το Πρόγραµµα επικεντρώνεται στη χορήγηση µηνιαίου επιδόµατος ύστερα από
έλεγχο περιουσιακών και εισοδηµατικών πηγών σε παιδιά (0-16 ετών), τα οποία
συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
παραµένουν στο οικογενειακό ή συγγενικό τους περιβάλλον
στερούνται πατρικής προστασίας (ο πατέρας έχει πεθάνει ή τα έχει εγκαταλείψει ή
εκτίει ποινή φυλάκισης ή πάσχει από σοβαρή ασθένεια κλπ.)
ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας λόγω φυσικής ή οικονοµικής αδυναµίας των
γονέων / κηδεµόνων
Πρόσβαση στο ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων
Το Πρόγραµµα «Ενιαίο Επίδοµα Στήριξης Τέκνων» θεσµοθετήθηκε το 2012 και
εξασφαλίζει µία µη ανταποδοτική επιδοµατική παροχή που απαλλάσσεται από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου και καταβάλλεται ανά
τρίµηνο, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του νοικοκυριού,
την κλίµακα ισοδυναµίας, το ισοδύναµο εισόδηµα και την εισοδηµατική κατηγορία.
Πρόσβαση στο επίδοµα στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων
Το Πρόγραµµα θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», που εισάγει στην
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Ελληνική έννοµη τάξη µία νέα δηµογραφική προνοιακή παροχή µε την µορφή ειδικού
επιδόµατος τριτέκνων και πολυτέκνων για οικογένειες µε τρία και άνω εξαρτώµενα
τέκνα. Το επίδοµα καταβάλλεται ανά τρίµηνο, µετά από έλεγχο εισοδήµατος, και το
ύψος του κυµαίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών.
Αξιοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνοχής
Στο επίπεδο αυτό θα αξιοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες πηγές :
1. Το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (συνολικού
προϋπολογισµού για τα Κράτη Μέλη 2,5 δις. Ευρώ) ως µηχανισµός άµεσης
ενίσχυσης σε οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας και αποκλεισµού, που θα συνεχίσει
από το 2015 τις βασικές λειτουργίες του Προγράµµατος ∆ιανοµής Τροφίµων σε
άπορα άτοµα. Το Ταµείο θα συµβάλλει στη µείωση της απόλυτης φτώχειας µε:
- την υποστήριξη εθνικών προγραµµάτων παροχών σε είδος σε απόρους για την
ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των
παιδιών µέσω οργανώσεων εταίρων που επιλέγονται από τα Κράτη Μέλη,
- την υποστήριξη συνοδευτικών µέτρων που συµπληρώνουν την παροχή τροφίµων
και αγαθών, συµβάλλοντας στην κοινωνική ενσωµάτωση των απόρων.
Για την άµεση αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου, η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει
εκπονήσει το ολοκληρωµένο Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής προς Απόρους» 2014 – 2020,συνολικού προϋπολογισµού 330.000.000
ευρώ, που τέθηκε σε εφαρµογή στις αρχές του 2015, καλύπτοντας σε πρώτη φάση
165.000 άπορες οικογένειες.
2. Το Ταµείο Αλληλεγγύης ως µηχανισµός άµεσης συνδροµής των Κρατών Μελών
που αντιµετωπίζουν έκτακτες ανάγκες εξαιτίας απρόβλεπτων συµβάντων και
φυσικών καταστροφών.
3. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, συνολικού
προϋπολογισµού για τα Κράτη Μέλη 150.000.000 ευρώ, ως µηχανισµός στήριξης
ατόµων που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σηµαντικών διαρθρωτικών
αλλαγών στο παγκόσµιο εµπόριο λόγω παγκοσµιοποίησης, είτε εξαιτίας της
παγκόσµιας οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
4. Η Ευρωπαϊκή «Πρωτοβουλία Απασχόληση Νέων» ως µηχανισµός στήριξης
της απασχόλησης των νέων κάτω των 29 ετών (συνολικού προϋπολογισµού για την
Ελλάδα 342.000.000 ευρώ).
5. Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δανειοδότηση
σχεδίων στους τοµείς της συνοχής και σύγκλισης και της στήριξης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας.
6. Τα Ευρωπαϊκά Ταµεία Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας (συνολικού
προϋπολογισµού για τα Κράτη Μέλη 2 δις. Ευρώ), ως µηχανισµός στήριξης των
κοινωνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της συγκέντρωσης
κεφαλαίων από επενδυτικά ταµεία που επιθυµούν να διαθέσουν πόρους στις
επιχειρήσεις αυτές.
7. Το Πρόγραµµα «Για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτοµία» (συνολικού
προϋπολογισµού για τα Κράτη Μέλη 958.000.000. ευρώ), ως µηχανισµός στήριξης
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κοινωνικών πρωτοβουλιών των Κρατών Μελών, αντικαθιστώντας τις συναφείς
δράσεις της περιόδου 2007-2013.
8. Το Πρόγραµµα «Ορίζων 2020» (συνολικού προϋπολογισµού για τα Κράτη Μέλη
70 δις. ευρώ), ως µηχανισµός υποστήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας
στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης (σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο).

2.4.1.2. Τοπικό επίπεδο
Η εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής από τον ∆ήµο Καλαµάτας γίνεται µέσω
δράσεων που έρχονται να καλύψουν τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες που
προκύπτουν σε πολύ µεγάλο βαθµό από την οικονοµική ύφεση των τελευταίων ετών.
Υλοποιείται µέσα στα πλαίσια των Εθνικών και των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και
εφαρµόζεται µέσω των διαφόρων κοινωνικών-δηµοτικών δοµών. Ως κοινωνική
δοµή νοείται το σύνολο των επαναλαµβανόµενων, σταθερών και οργανωµένων
σχέσεων που επικρατούν µεταξύ των µελών µιας κοινωνίας, οι οποίες µάλιστα έχουν
συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Την κύρια αρµοδιότητα για την εφαρµογή αυτής της κοινωνικής πολιτικής, στον ∆ήµο
Καλαµάτας, έχουν η διεύθυνση Πρόνοιας και η ΦΑΡΙΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», είναι ο επίσηµος φορέας
της πολιτικής του ∆ήµου, στους τοµείς του Πολιτισµού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
της Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση.
Συνοδοιπόρος στην ενίσχυση της προστασίας των ευπαθών οµάδων του ∆ήµου
είναι και η Μητρόπολη Μεσσηνίας µέσω της λειτουργίας Ασύλου Ανιάτων, του
Αλεξανδράκειου γηροκοµείου, του γενικού φιλόπτωχου ταµείου και του ταµείου
αρωγής απόρων φοιτητών και γενικότερα µέσω της υποστήριξής της στις
υπάρχουσες κοινωνικές δοµές του ∆ήµου.

2.4.2. Φορείς Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής
2.4.2.1. ∆ιεύθυνση Πρόνοιας
Η ∆ιεύθυνση Πρόνοιας είναι αρµόδια 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 ∆ήµου, µε τη λήψη
των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
∆ιαρθρώνεται δε στα κάτωθι τµήµατα:
-Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Ερευνών & Υγείας
-Τµήµα Εποπτείας, Ελέγχου και Ισότητας
-Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Αρωγής.
Γενική περιγραφή υπαρχουσών αρµοδιοτήτων :
Εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας των οικονοµικά αδυνάτων, η παροχή άµεσης
περίθαλψης ή οικονοµικής ενίσχυσης σε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες
που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών
καταστροφών.
Χορήγηση Πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας & βιβλιαρίων ανασφαλίστων.
Εισαγωγή σε Ιδρύµατα Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΦΗ).
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Εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης σε άτοµα µε αναπηρίες διαφόρων
κατηγοριών.
Εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής και προάσπισης της δηµόσιας
υγείας.
Σχεδιασµός, εισήγηση και µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που
στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς.
∆ιενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρµογή των προγραµµάτων Πρόνοιας και
για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας.
Εποπτεία, έλεγχος και ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας ιδρυµάτων Ν.Π.Ι.∆.
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, ΑΜΕΑ, ηλικιωµένων και παιδικής προστασίας
καθώς και των ειδικώς αναγνωρισµένων και κοινωφελούς χαρακτήρα σωµατείων και
συλλόγων.
Χορήγηση αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθµών & Ιδρυµάτων παιδικής προστασίας σε ιδιώτες.
Λειτουργία κοινωνικών δοµών ( ∆ηµοτικό παντοπωλείο, ιατρείο, φαρµακείο, παιδικοί
Σταθµοί, ΚΑΠΗ)
Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (Κέντρο Συµβουλευτικής κακοποιηµένων
γυναικών και πρόγραµµα τηλεϊατρικής)
Η αποστολή της ∆/νσης Πρόνοιας αφορά στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή της
κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλλων και στην προστασία και
προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Αναλυτικότερα :την προστασία & αγωγή της
οικογένειας και του παιδιού, την προστασία των ηλικιωµένων και των κοινωνικά
αδύνατων, την κοινωνική κατοικία, τη χορήγηση αδειών ίδρυσης-λειτουργίας, την
εποπτεία των φορέων κοινωνικής φροντίδας & την προστασία των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Η πρόληψη και αντιµετώπιση ψυχοκοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων
κατηγοριών πληθυσµού που περιήλθαν ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση
αδυναµίας προσαρµογής στο κοινωνικοοικονοµικό τους περιβάλλον. Η παροχή
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε όλους τους πολίτες που διαµένουν νόµιµα και
µόνιµα στο ∆ήµο/Νοµό χωρίς φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις και
αποκλεισµούς.
Όντας το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Μεσσηνίας η πόλη της Καλαµάτας
συγκεντρώνει ένα υψηλό ποσοστό ατόµων που έχουν ανάγκη παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών πρόνοιας. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ∆ήµου υπάρχουν
2.600 ΑµεΑ, (σε επίπεδο νοµού), 25 άστεγοι και 760 µόνιµοι κάτοικοι ΡΟΜΑ και 100
περίπου εποχιακά µετακινούµενοι.
2.4.2.2. Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ»
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», είναι ο επίσηµος φορέας
της πολιτικής του ∆ήµου, στους τοµείς του Πολιτισµού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
της Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση.
Συστήθηκε µε την υπ’αριθµ. 71713/14316/19-11-2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2434/Β΄/1-12-2008) σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ως αποτέλεσµα συγχώνευσης των πρώην αµιγών
επιχειρήσεων του ∆ήµου Καλαµάτας. Εν συνεχεία απορρόφησε την Κοινωφελή
Επιχείρηση του ∆ήµου Θουρίας (ΚΕ∆ΗΘ) µε την υπ’αριθµ. 88/2011 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (ΦΕΚ 1059/Β΄/30-5-2011) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3852/2010.
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών ή
δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς ή συνδέονται µε τις
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αρµοδιότητες που ασκεί ο ∆ήµος και που αναφέρονται στους τοµείς του πολιτισµού,
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση.
Ειδικότερα οι σκοποί της επιχείρησης στους τοµείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
απασχόλησης και της κατάρτισης είναι:
Τοµέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε τη
δηµιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδοµών όπως, Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
κ.λ.π.
Η εφαρµογή πολιτικών και 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, µε τη δηµιουργία δηµοτικών
ιατρείων, κέντρων αρωγής υγείας, υποστήριξης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων
ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής υποστήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Η ενίσχυση και αναβάθµιση των ενεργειών υποστήριξης ατόµων που βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισµό και χρειάζονται στήριξη (συµβουλευτική, συναισθηµατική,
κοινωνική, οικονοµική), ενώ χαρακτηρίζονται αποκλεισµένα ή είναι εν δυνάµει
αποκλεισµένα από τον κοινωνικό ιστό και την αγορά εργασίας.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και
δράσεις για την ένταξη Παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων δηµοτών.
Η προώθηση και η ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη
δηµιουργία τοπικού δικτύου 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 ∆ήµου.
Η καταγραφή των κοινωνικών δεδοµένων της περιοχής και η δηµιουργία αντίστοιχης
βάσης δεδοµένων, µε σκοπό τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωνικής προστασίας.
Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων της
περιοχής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές.
Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της
παραβατικότητας.
Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Τοµέας Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση
Η λειτουργία πιστοποιηµένου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε αποκλειστικό
αντικείµενο δράσεως την παροχή συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και
συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων (έρευνες, µελέτες, ηµερίδες, συνέδρια κ.λ.π.).
Λειτουργία πιστοποιηµένου Κέντρου Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
(ΚΕΣΥΥ).
Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης που θα παρέχει πληροφόρηση και
ολοκληρωµένη συµβουλευτική υποστήριξη για την προετοιµασία και την ένταξη
ατόµων στην αγορά εργασίας.
Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε προγράµµατα για την εφαρµογή πολιτικών
προώθησης στην απασχόληση, καθώς και η ενηµέρωση εργοδοτών και ανέργων για
αυτά.
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Η παροχή συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους.
Ο σχεδιασµός και η οργάνωση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της
επιχειρηµατικότητας.
Για την επίτευξη των σκοπών της η επιχείρηση.
Σχεδιάζει, υλοποιεί και συµµετέχει σε Εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράµµατα χρηµατοδότησης, καταρτίζει και υλοποιεί
πρόγραµµα προβολής του συνολικού προγράµµατος δράσης της, όσο και των
επιµέρους δραστηριοτήτων της και προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που
παράγει από τους τοµείς δράσεις της.

2.4.3. Κοινωνικά Προγράµµατα
Ο ∆ήµος Καλαµάτας και η «ΦΑΡΙΣ» υλοποιούν προγράµµατα, µέσω των οποίων
γίνεται προσπάθεια εκπλήρωσης µέρους της αποστολής της κοινωνικής πολιτικής,
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα προγράµµατα που υλοποιούνται και έχουν
χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα εξής:
2.4.3.1. Πρόγραµµα τηλεϊατρικής
Η πράξη «Πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής της
υγείας των πολιτών, µε αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής» εντάχθηκε στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 20072013, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Το ύψος
της χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 210,552.35 €.
Το πρόγραµµα είχε ως στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και την
προαγωγή της υγείας των πολιτών µε την αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής που
ενσωµατώνουν τα επιτεύγµατα της τεχνολογικής προόδου στους τοµείς της
Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Το πρόγραµµα
έληξε το Φεβρουάριο του 2015 και µέχρι τότε έγιναν 997 εξετάσεις σε 344 δηµότες.
Εν συνεχεία πήρε παράταση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου του 2015 µε την εθελοντική
συνεισφορά των γιατρών που απασχολούνταν στο πρόγραµµα, ενώ το οικονοµικό
αντικείµενο του προγράµµατος λήγει 30 ∆εκεµβρίου 2015. Ο συνολικός αριθµός των
ωφελουµένων πολιτών είναι 600.
2.4.3.2. «Βοήθεια στο σπίτι»
Σκοπός του προγράµµατος είναι η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ηλικιωµένα
άτοµα, σε άτοµα µε αναπηρίες και σε µη επαρκώς εξυπηρετούµενα, που διαβιούν
κυρίως µοναχικά και το εισόδηµά τους είναι χαµηλό, µε απώτερους στόχους την
παραµονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της
συνοχής της οικογένειάς τους και την αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού
αποκλεισµού. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχεται στους
ωφελούµενους από το ειδικό – επιστηµονικό προσωπικό, είναι στους τοµείς:
α)συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης των ωφελούµενων και των
οικογενειών τους, β)νοσηλευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας, γ)οικογενειακής
φροντίδας, δ)φυσιοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης, ε)αγωγή υγείας και
πρόληψης και στ) εργοθεραπείας.
Υλοποιούνται συνολικά τέσσερα προγράµµατα, το ένα από το ∆ήµο Καλαµάτας και
τα τρία από τη Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ».
Στην περιοχή του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου εξυπηρετούνται 74 άτοµα από 2
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υπαλλήλους, στη ∆ηµοτική Ενότητα Θουρίας εξυπηρετούνται 78 άτοµα από 2
υπαλλήλους και στη ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών εξυπηρετούνται 90 άτοµα από 4
υπαλλήλους.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµάτας εξυπηρετούνται 100 άτοµα από 4 υπαλλήλους και
παράλληλα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων αυτοκίνητο µε ειδικό
εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
2.4.3.3. Πρόγραµµα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδροµή» του Ταµείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.
Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε την 211/15 Α.∆.Σ. (Α.∆.Α. 7ΨΘΩΕΕ-Ι28), συµµετέχει σε
Κοινωνική Σύµπραξη (Α∆Α: ΩΥΗ97Λ1-ΤΘ8) µε τους υπόλοιπους ∆ήµους του Νοµού,
τις τρεις Ιερές Μητροπόλεις και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και άλλους
φορείς. Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύµπραξης ΠΕ Μεσσηνίας ορίζεται ο
φορέας Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Μέσω του προγράµµατος θα διανεµηθεί, στοχευµένα, υλική βοήθεια και θα παρέχει
συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάµωσης µε τρόφιµα (µακράς διαρκείας και
φρέσκα) καθώς και ειδικά τρόφιµα για βρέφη και βασικά υλικά αγαθά (ρουχισµός για
παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – είδη καθαρισµού και προσωπικής υγιεινής,
παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισµός κλπ).
2.4.3.4. Πρόγραµµα «Στέγαση και επανένταξη στην Καλαµάτα: Πολυδύναµο
σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέµβασης για τους αστέγους».
Ο ∆ήµος Καλαµάτας (444/2014 Α.∆.Σ.) σε συνεργασία µε τον Εταίρο Φορέα
Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) , υλοποιεί εγκριθέν Σχέδιο µε τίτλο
«Στέγαση και επανένταξη στην Καλαµάτα: Πολυδύναµο σχέδιο δράσεων κοινωνικής
παρέµβασης για τους αστέγους». Ωφελούµενοι (οµάδα στόχος) του σχεδίου είναι 25
άτοµα, που κάνουν χρήση ανοικτών κέντρων ηµέρας ή που διαβιούν σε επισφαλή
κατοικία ή που στερούνται κατοικίας ή που διαβιούν σε ανεπαρκή – ακατάλληλη
κατοικία στην Περιοχή Παρέµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής
πρόσκλησης και του εγκριθέντος σχεδίου.
Το πρόγραµµα αφορά σε ενέργειες:
α) συµβουλευτικής υποστήριξης/πληροφόρησης,
β) στέγασης και κοινωνικής φροντίδας,
γ) εργασιακής επανένταξης των ωφελούµενων, καθώς και
δ) ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

2.4.4. Κοινωνικές ∆οµές
Οι κοινωνικές δοµές που λειτουργούν στην πόλη της Καλαµάτας υπό την εποπτεία ή
µη του ∆ήµου είναι οι κάτωθι:
2.4.4.1. Κέντρο Συµβουλευτικής Γυναικών Θυµάτων Βίας
Το Κέντρο Συµβουλευτικής Γυναικών θυµάτων Βίας του ∆ήµου Καλαµάτας, ξεκίνησε
τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2013 και στοχεύει στην παροχή εξειδικευµένων
και εξατοµικευµένων υπηρεσιών όπως:
-Συµβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των γυναικών.
-Υπηρεσίες παραποµπής όπου και όποτε απαιτείται.
-Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης.
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-∆ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας, µε στόχο την
πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών.
Το Κέντρο Συµβουλευτικής του ∆ήµου Καλαµάτας στελεχώνεται από Κοινωνικό
Λειτουργό και Κοινωνιολόγο και µέχρι σήµερα ο αριθµός των ωφελουµένων
γυναικών είναι 116.
2.4.4.2. ∆ηµοτικό Παντοπωλείο
Το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο αποτελεί κοινωνική δοµή, που ιδρύθηκε το 2008, σε µια
προσπάθεια του ∆ήµου για την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης
αναξιοπαθούντων δηµοτών και µέχρι σήµερα εξυπηρετεί εκατοντάδες οικογένειες.
Η λειτουργία του παντοπωλείου στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά από µια
ενδεκαµελή οµάδα, που έχει συγκροτηθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Κύρια πηγή
χρηµατοδότησής του είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας, ενώ συχνά ενισχύεται και από την
Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και άλλους φορείς ή ιδιώτες, δωρητές - χορηγούς.
2.4.4.3. ∆ηµοτικό Εστιατόριο
Το ∆ηµοτικό Εστιατόριο έχει ως στόχο την παροχή φαγητού σε άπορους και
άστεγους κατοίκους της Καλαµάτας και εξυπηρετεί 56 ωφελούµενους.
Η παρασκευή πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ και το φαγητό
µεταφέρεται µε τη φροντίδα του ∆ήµου στο Α’ ΚΑΠΗ Καλαµάτας για τη διανοµή του.
2.4.4.4. ∆ηµοτικοί Λαχανόκηποι
Ο ∆ήµος Καλαµάτας αφού ανέλαβε τις δαπάνες διαµόρφωσης (εκσκαφές και
βελτίωση κηποχώµατος, περίφραξη χώρου, αρδευτικά δίκτυα άρδευσης,
χωροθέτηση τεµαχίων γης), λειτουργεί δηµοτικούς λαχανόκηπους έκτασης 2,5
στρεµµάτων στο πάρκο Ανατολικού Κέντρου, 3,5 στρεµµάτων στο πάρκο ∆υτικού
Κέντρου, και 0,5 στρέµµατος στην περιοχή του Ασύλου.
Έχουν παραχωρηθεί 50 τετραγωνικά µέτρα σε κάθε έναν από τους 101
ωφελούµενους, στα οποία καλλιεργούν λαχανικά βιολογικής γεωργίας. Ο ∆ήµος
παρέχει και την αναγκαία τεχνογνωσία µε ειδικά σεµινάρια σε όσους αναλαµβάνουν
για πρώτη φορά να καλλιεργήσουν λαχανικά.
2.4.4.5. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ∆ήµου Καλαµάτας
Στο ∆ήµο Καλαµάτας λειτουργούν 2 ΚΑΠΗ, το ένα σε κτίριο επί της οδού Μπούτση 1
και το άλλο σε νέο κτίριο στην περιοχή Κουφού Ελιές, τα οποία εξυπηρετούν 1.500
ηλικιωµένους. Το Α' ΚΑΠΗ λειτουργεί από τις 16 Ιουνίου 1983. Το σηµαντικότερο
σηµείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωµένων είναι η παραµονή
τους στην κοινότητα και σε ότι συµπεριλαµβάνεται µέσα σε αυτήν: στο οικείο
περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόµενα όπως η
“ασυλοποίηση” και ο “ιδρυµατισµός” και πολλές φορές η “κατάθλιψη”, έκαναν
επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραµονής της τρίτης ηλικίας στον φυσικό της
χώρο µακριά από τον απρόσωπο χαρακτήρα των Ιδρυµάτων κλειστής περίθαλψης
και άλλης µορφής ασύλων.
Στα πλαίσια αυτά, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:
Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των
ηλικιωµένων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του
κοινωνικού συνόλου.
Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων
σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.
Η έρευνα θεµάτων σχετικά µε τους ηλικιωµένους. Πολύ σηµαντική τοµή σε αυτό το
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τρίτο σηµείο είναι η πρόληψη όπου αυτή διακρίνεται σε:
πρωτογενή (εµβολιασµοί, συµβουλές για την αποφυγή ατυχηµάτων)
δευτερογενή (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να
αποφευχθεί η µακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία)
Η πρόληψη είναι µια αξιόλογη προσέγγιση της τρίτης ηλικίας όπου οι ηλικιωµένοι δεν
αντιµετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει τον ανθρώπινο κύκλο της
ζωής τους αλλά ως πρόσωπα µε ιδιαίτερες ανάγκες περίθαλψης και προστασίας
στην δεδοµένη αυτή φάση της ζωής τους.
2.4.4.6. Παιδικοί σταθµοί
Για την εκπλήρωση των αναγκών των ευπαθών οµάδων στο ∆ήµο Καλαµάτας,
λειτουργούν 7 ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί που δέχτηκαν συνολικά 505 αιτήσεις το
2015, µε τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών να ανέρχονται σε 374 άτοµα (209
µέσω της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και 165 µε
τροφεία), αλλά και 10 ιδιωτικοί.
Σκοπός των Παιδικών Σταθµών είναι:
- Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα
επιστηµονικά δεδοµένα
- Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά,
συναισθηµατικά και κοινωνικά
- Να εξαλείφουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαφορές που τυχόν
προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους
- Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε
θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας
- Να βοηθούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον
- Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν,
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.
2.4.4.7. ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Μεσσηνίας
(πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. µε Α.)
Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Καλαµάτας αποτελεί
µονάδα του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας και βρίσκεται στο Ανατολικό Κέντρο της
πόλης, στην Πύλη του Παλαιού Στρατοπέδου. Προσφέρει υπηρεσίες Φυσικής
Αποκατάστασης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε ένα καλαίσθητο και προσβάσιµο
κτίριο µε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό.
Απευθύνεται σε:
-Άτοµα µε αναπηρία όλων των ηλικιών µε νοητικά και κινητικά προβλήµατα και στις
οικογένειές τους.
-Ασθενείς
γενικότερα
που πάσχουν από παθήσεις του µυϊκού, νευρικού,
κυκλοφορικού, ερειστικού και αναπνευστικού συστήµατος.
-Σε όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής ως εν δυνάµει εθελοντές.
Οι γενικοί στόχοι του είναι:
-Η έγκαιρη εκτίµηση και αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των
εξυπηρετουµένων σε επίπεδο αποκατάστασης.
-Η πρώιµη και στοχευόµενη παρέµβαση στις παραπάνω ανάγκες τους.
-Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων για την ηµιαυτόνοµη και αυτόνοµη
διαβίωση των ΑµεΑ.
-Η δικτύωση και η συνεργασία µε την κοινότητα και τους φορείς της.
-Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η άµβλυνση του φαινοµένου του κοινωνικού
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αποκλεισµού.
Οι υπηρεσίες και τα προγράµµατα που παρέχει είναι τα εξής:
-Φυσικής και λειτουργικής αποκατάστασης.
-Ψυχοκοινωνικής στήριξης.
-∆ηµιουργικής απασχόλησης ΑµεΑ.
-Αγωγής υγείας.
-Μετακίνησης.
-Κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
-Εθελοντισµού.
H διασύνδεση µε την κοινότητα αποτελεί στόχο σε κάθε δράση και προϋπόθεση για
την κοινωνική ενσωµάτωση των µελών του Κέντρου. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει
συνεργασίες µε τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
υλοποιώντας
προγράµµατα προς όφελος των εξυπηρετουµένων.
Σηµαντική ως προς τη λειτουργία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαµάτας είναι και η συµβολή
των δύο δοµών στήριξης που έχουν συσταθεί µε στόχο να συµπληρώνουν το έργο
του:
- Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ΑµεΑ Ν. Μεσσηνίας «Η Υποµονή» &
- Ο Σύλλογος Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Καλαµάτας
2.4.4.8. Αλεξανδράκειο Γηροκοµείο
Το Αλεξανδράκειο Γηροκοµείο βρίσκεται ανατολικά από τον Μητροπολιτικό Ναό της
Υπαπαντής του Χριστού Καλαµάτας (∆ιεύθυνση: Αλαγονίας 3). Ιδρυτής του είναι ο
Σπυρίδων Αλεξανδράκης, ευεργέτης της πόλης της Καλαµάτας, ο οποίος γεννήθηκε
το 1807 στον Κάµπο Αβίας της Μεσσηνιακής Μάνης και απεβίωσε στην Καλαµάτα το
1871. Στις 19 Οκτωβρίου 1870 συνέταξε διαθήκη µε την οποία κατέστησε το
Αλεξανδράκειο Κληροδότηµα ως Πτωχοκοµείο. Με την υπ' αριθ. 343/ 10-5-1943
Πράξη του Συµβουλίου των Εκτελεστών της διαθήκης εγκρίθηκε ο Οργανισµός
∆ιοικήσεως των Αλεξανδρακείων Κληροδοτηµάτων, επί Μητροπολίτου Μεσσηνίας
Πολυκάρπου (Συνοδινού). Το 1953 η Ακαδηµία Αθηνών απένειµε το Αργυρό
Μετάλλιο στο Αλεξανδράκειο Γηροκοµείο. Το έτος 1972 ανεγέρθη ο βυζαντινός Ναός
του Αγίου Σπυρίδωνος του Γηροκοµείου. Κατά τους σεισµούς του έτους 1986 το
κτίριο του Γηροκοµείου καταστράφηκε ολοσχερώς. Τον Σεπτέµβριο του 1993
θεµελιώθηκε και τον Μάρτιο του 1999 εγκαινιάσθηκε το νέο κτίριο του
Αλεξανδρακείου Γηροκοµείου, από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστοµο
(Θέµελη). Αξίζει να σηµειωθεί πως το Αλεξανδράκειο Γηροκοµείο δεν
χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό αλλά καλύπτει εξ ιδίων εσόδων τις
ανάγκες του, αποτελεί δε πρότυπο Ίδρυµα προνοίας και παροχής υπηρεσιών στην
Τρίτη ηλικία, µε ίδιο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
2.4.4.9. Άσυλο Ανιάτων
Το Άσυλο Ανιάτων « Η Στέγη της Εκκλησίας» βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 333
στην Καλαµάτα. Ιδρυτής του ιδρύµατος είναι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας
Χρυσόστοµος ∆ασκαλάκης. Ιδρύθηκε µε Πράξη της 10ης Μαρτίου 1957. Η στέγαση
του Ιδρύµατος έγινε κατ' αρχήν στα κελιά της διαλελυµένης Ιεράς Μονής Γενεθλίου
του Προδρόµου (Γαρδικίου) της κοινότητας Άµφειας. Η Ιερά Μητρόπολη αγόρασε,
κατά το έτος 1970, οικόπεδο 32 στρεµµάτων, και ανεγέρθηκε µεγάλο κτιριακό
συγκρότηµα στην περιοχή Γιαννιτσάνικα της Καλαµάτας, από τον Μητροπολίτη
Μεσσηνίας Χρυσόστοµο (Θέµελη). Ήδη ετοιµάζεται επέκταση αυτού, εκπονήθηκε
µελέτη και έχει προχωρήσει η ανέγερση νέας πτέρυγας (η οποία όµως δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµη). Νοτιοανατολικά του ιδρύµατος, το έτος 1982, ανεγέρθη Ναός
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προς τιµήν του Γενεθλίου του Τιµίου Προδρόµου. Σήµερα φιλοξενεί 75 άτοµα.
2.4.4.10.
Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαµάτας είναι µια αποκεντρωµένη µονάδα παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας. Λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2007 ως
ανοιχτή κοινοτική υπηρεσία ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του ΕΣΥ. ∆ιοικητικά υπάγεται
στο Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν σε
ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, συµβουλευτική, ατοµική και
οικογενειακή ψυχοθεραπεία, οµάδες υποστήριξης ειδικού πληθυσµού (π.χ. οµάδες
γονέων), λογοθεραπεία, προληπτική αγωγή ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνική
παρέµβαση, κατ’ οίκον επισκέψεις, δικτύωση – συνεργασία µε άλλους φορείς της
κοινότητας και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσµού σε θέµατα ψυχικής
υγείας.
Το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αποτελείται από µία ψυχίατρο, µία
ψυχολόγο, µία λογοθεραπεύτρια, δύο νοσηλεύτριες, µία επισκέπτρια υγείας, µία
κοινωνική λειτουργό και δύο διοικητικούς υπαλλήλους.
2.4.4.11.
Πρόγραµµα “Ψυχαργώς”
Το Πρόγραµµα Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης µε την ονοµασία "Ψυχαργώς" είναι ένα
εθνικό σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε
µετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόµενη ασυλικού τύπου περίθαλψη,
όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα, στην κοινοτική φροντίδα.
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν αποτελεσµατικά δίκτυα κοινοτικών δοµών και
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε κάθε άτοµο µε προβλήµατα ψυχικής υγείας να
βρίσκει απαντήσεις στα προβλήµατά του, στον τόπο που ζει και εργάζεται, µέσα στην
κοινότητα και όχι στο ασυλικού τύπου, αναποτελεσµατικό Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, µε
τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στιγµατισµού, περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.
Με βάση αυτούς τους στόχους το Πρόγραµµα "Ψυχαργώς" δηµιουργεί δοµές
αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, ∆ιαµερίσµατα) για τον αποϊδρυµατισµό των
χρονίων ασυλικών ασθενών που ζούσαν στα Ψυχιατρεία και ταυτόχρονα κοινοτικές
δοµές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Ψυχιατρικά Τµήµατα στα Γενικά
Νοσοκοµεία, Κέντρα Ηµέρας, Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.α.)
Για τα παιδιά και τους έφηβους έχουν σχεδιαστεί αρκετές δοµές κοινοτικής φροντίδας
και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και βεβαίως αφορούν τα άτοµα µε προβλήµατα
ψυχικών διαταραχών και όχι εν γένει τα άτοµα µε αναπηρίες, εκτός αν αυτά
αναπτύσσουν παράλληλα και δευτερογενώς και ψυχικές διαταραχές.
Το ως άνω πρόγραµµα φιλοξενείται σε ένα βαρέως τύπου λυόµενο, στον περίβολο
του παλιού νοσοκοµείου Καλαµάτας.
2.4.4.12.
Β' Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (ΘΑΛΠΟΣ Ι)
Είναι Οικοτροφείο Μακράς Παραµονής και Υψηλού Βαθµού Προστασίας για ασθενείς
µε νοητική υστέρηση, δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και οργανικά
ψυχοσύνδροµα. Οι ένοικοι (15 άτοµα), φιλοξενούνται για θεραπεία και υποστήριξη µε
σκοπό να διασφαλιστεί η παραµονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των
σχέσεών τους µε τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Οι παρεχόµενες
υπηρεσίες προς τους ενοίκους είναι: ψυχιατρική και νοσηλευτική φροντίδα και
φαρµακευτική αγωγή, εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και
κοινωνικοποίησης, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ενοίκων και των
οικογενειών τους, δηµιουργική απασχόληση ανάλογα µε την ηλικία και τις
δυνατότητές τους. Επιπλέον η διεπιστηµονική οµάδα του Οικοτροφείου διοργανώνει
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και υλοποιεί προγράµµατα στην τοπική κοινότητα µε στόχο την εµψύχωση,
συµβουλευτική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόµων µε
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για
την καταπολέµηση του κοινωνικού στίγµατος και των προκαταλήψεων που
σχετίζονται µε τη ψυχική νόσο και την ενίσχυση της τοπική οικονοµίας.
2.4.4.13.
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
Το ΚΕΘΕΑ είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής
επανένταξης στη χώρα µας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις
οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής
Κοινότητας, το 1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες
αναµονής: στο δρόµο, στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σε µονάδες σε όλη την
Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε
άλλες µορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.
Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, µε έδρα την Καλαµάτα, λειτουργεί από το 2009 µε στόχο να
καλύψει τις ανάγκες των εξαρτηµένων χρηστών ναρκωτικών και των οικογενειών
τους στη νότια Πελοπόννησο. Είναι θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής και
απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρώτη επαφή µε το πρόγραµµα γίνεται στα
Συµβουλευτικά του Κέντρα, στην Καλαµάτα και το Ναύπλιο, τα οποία παρέχουν
υπηρεσίες ενηµέρωσης, συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους
χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους, αλλά και ενηµέρωση σε όποιον
ενδιαφέρεται για τα θέµατα της εξάρτησης από ναρκωτικά και της απεξάρτησης.
Παράλληλα προετοιµάζoυν όποιον το επιθυµεί για ένταξη στη
Θεραπευτική
Κοινότητα ΚΥΤΤΑΡΟ.
Η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΥΤΤΑΡΟ, όπου γίνεται η κύρια φάση θεραπείας,
βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη της Καλαµάτας και είναι δυναµικότητας 35
θέσεων. Η λειτουργία της στηρίζεται στην ενεργητική συµµετοχή των µελών της.
Μέσα σε κλίµα συναισθηµατικής ασφάλειας και αλληλοβοήθειας τα µέλη
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και µαθαίνουν νέους τρόπους διαχείρισης των
δυσκολιών. Συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές,
περιβαλλοντικές κ.ά.), καλλιεργούν προσωπικά ενδιαφέροντα, έχουν την ευκαιρία να
καλύψουν εκπαιδευτικά κενά, έρχονται σε επαφή µε την τοπική κοινότητα και
προετοιµάζονται για την κοινωνική τους επανένταξη.
Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώνα, στον οποίο µπορούν να
διαµείνουν όσοι ολοκληρώνουν τη Θεραπευτική Κοινότητα έως ότου να βρουν
δουλειά. Στη φάση αυτή στόχος είναι η οµαλή ένταξη του ατόµου στην κοινωνία.
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση καθώς
και στην πρόληψη της υποτροπής.
Οι οικογένειες των χρηστών ναρκωτικών µπορούν να απευθύνονται στο Πρόγραµµα
Οικογενειακής Υποστήριξης, ακόµα και αν το εξαρτηµένο µέλος τους δεν είναι
ενταγµένο σε θεραπεία. Στο πρόγραµµα πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά σεµινάρια
για τους γονείς, συγγενείς και φίλους, καθώς και ατοµικές και οµαδικές συναντήσεις
συµβουλευτικής και υποστήριξης.
Στην Καλαµάτα λειτουργεί επίσης Πολυδύναµο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο που
παρέχει υπηρεσίες σε άτοµα που είναι εξαρτηµένα από παράνοµες ουσίες και
αλκοόλ και συγχρόνως αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας (διπλή
διάγνωση). Επίσης, απευθύνεται σε εξαρτηµένους από τα τυχερά παιχνίδια και το
∆ιαδίκτυο.
2.4.4.14.

Κέντρο Ηµέρας Παιδιών & Εφήβων µε Αυτισµό Ν. Μεσσηνίας
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Το Κέντρο Ηµέρας Παιδιών & Εφήβων µε Αυτισµό Ν. Μεσσηνίας λειτουργεί στις
Εργατικές Κατοικίες Ασύλου.
Σκοπός της λειτουργίας του είναι η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής
φροντίδας παιδιών και εφήβων στη κοινότητα, η αντιµετώπιση των παθολογικών
συµπεριφορών και των προβληµάτων της λειτουργικότητάς τους και η ενίσχυση της
σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης και της κοινωνικής προσαρµογής
και ένταξής τους ή επανένταξης σε σχολικό ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και η
στήριξη των οικογενειών τους. Το κέντρο ηµέρας συµβάλλει στη µέριµνα για την
πρόληψη της υποτροπής και παρέχει θεραπεία και εκπαίδευση σε παιδιά και
έφηβους µε αυτισµό καθώς και συµβουλευτική υποστήριξη σε αυτά και τις οικογένειες
τους.
Απευθύνεται σε :
- παιδιά και εφήβους, άτοµα που είναι ενταγµένα σε σχολικό πλαίσιο και χρειάζονται
παράλληλες θεραπευτικές παρεµβάσεις τις οποίες δεν παρέχει το σχολείο καθώς και
συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών τους.
- παιδιά και εφήβους οι οποίοι έχουν δυσκολίες ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα
για τον λόγω αυτό θα παρακολουθούν ειδικό θεραπευτικό – εκπαιδευτικό πρόγραµµα
προκειµένου να επιτευχθεί η ένταξη – επανένταξη τους και παράλληλα θα
υποστηρίζονται συµβουλευτικά οι οικογένειες τους.
Το θεραπευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει ατοµικές και οµαδικές θεραπευτικές και
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις: παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική
υποστήριξη, ατοµική και οµαδική ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγικές
παρεµβάσεις, υποβοήθηση της επικοινωνίας, λογοθεραπεία, αγωγή του λόγου,
ψυχοκινητική, θεραπεία συµπεριφοράς, ειδική αγωγή – ψυχοπαιδαγωγική,
ψυχαγωγικά προγράµµατα και δραστηριότητες στην κοινότητα. Παράλληλα, το
κέντρο προσφέρει συµβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των ατόµων µε
αυτισµό όχι µονό αυτών που παρακολουθούν το πρόγραµµα του κέντρου ηµέρας και
λειτουργεί και ως κέντρο πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης επαγγελµατιών και
προσωπικού ψυχικής υγείας και οι οποίοι εργάζονται η θα εργαστούν στους τοµείς
ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης. Το κέντρο προάγει τη µελέτη του αυτισµού και
υλοποιεί προγράµµατα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, αγωγής κοινότητας και
καταπολέµησης του στίγµατος.
Οι Υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
- Ειδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης σε
ατοµικές και κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξης για τα παιδιά, τους εφήβους µε
∆Α∆ – αυτισµό και τις οικογένειές τους.
Συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση οικογενειών σε κρίση. Λειτουργική
διασύνδεση µε οικογένειες που έχουν αυξηµένες ανάγκες και εκπαίδευση των µελών
της οικογένειας.
Κέντρο πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης επαγγελµατιών.
Μελέτες, προγράµµατα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, αγωγής κοινότητας.
Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Παρέµβαση στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων.
Παρεµβάσεις στην κοινότητα µε στόχο την ευαισθητοποίηση.
Οργάνωση ενός δικτύου συνεργαζόµενων φορέων και φυσικών προσώπων.
Λειτουργική διασύνδεση µε άλλους φορείς των Τοµέων Υγείας, Παιδείας, Ειδικής
Αγωγής και Επαγγελµατικής Αποκατάστασης ατόµων µε ∆ιάχυτες
Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές.
Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Ειδικό Εκπαιδευτή / Γυµναστή.
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2.4.4.15.
Ξενώνας “Η Κιβωτός”
Ο ξενώνας βρίσκεται στο Παλαιό Νοσοκοµείο και σύµφωνα µε το Φ.ΕΚ σύστασής
του µε αρ.1887/Β/14-9-2007 είναι χώρος µακράς διάρκειας παραµονής και υψηλού
βαθµού υποστήριξης. Η δυναµικότητά του δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 άτοµα.
Παρέχει φιλοξενία σε ενήλικα άτοµα µε ψυχικές διαταραχές και σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό
περιβάλλον.
Σκοπός της δοµής είναι η πλήρη κοινωνική επανένταξη των φιλοξενούµενων.
Υπεύθυνος φορέας είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας.

2.4.5. Υγεία
Η Υγεία είναι ο παράγοντας που µετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόµα και την
πνευµατική κατάσταση ενός ζώντος οργανισµού.
Σύµφωνα µε τον ορισµό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (1946) η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωµατικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».
Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται µόνο από την ιατρική, αλλά και από
άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονοµία, η εργασία κ.α.
Το πώς ορίζεται βέβαια η υγεία και η ασθένεια ως κοινωνική αναπαράσταση ίσως να
διαφέρει ανάλογα µε τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και πεποιθήσεις, την
εκπαίδευση και την παιδεία αλλά και τις θρησκευτικές αντιλήψεις (για τη ζωή, το
θάνατο, την αµαρτία, την τιµωρία, το µίασµα), καθώς και τις αντιλήψεις για το σώµα
(για τα όρια του, την καθαριότητα, την εικόνα του, το φύλο του) που υπάρχουν σε
κάθε κοινωνία. Είναι γνωστό ακόµα ότι ο τεράστιος αριθµός παραγόντων που
επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ενός πληθυσµού βρίσκονται σε άµεση
συσχέτιση µε την κοινωνική αναπαράσταση που έχει ο πληθυσµός για την υγεία του.
Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία,
συνθήκες εργασίας ρύπανση περιβάλλοντος) παράγοντες συνθηκών ζωής
(διατροφή, κάπνισµα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών, συµπεριφορά), παράγοντες
σχετιζόµενοι µε το σύστηµα και τις υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης
υγείας επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση
του διπόλου υγείας-ασθένειας.
2.4.5.1. ∆οµές υγείας
2.4.5.1.1. Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3477/Β/31-12-2012, σκοπός του Γενικού Νοσοκοµείου
Καλαµάτας είναι: η παροχή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας στο
πληθυσµό ευθύνης της ∆ιοίκησης της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδος καθώς και σε ασθενείς που
παραπέµπονται από άλλες Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιµα σε κάθε
πολίτη ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση,
σύµφωνα µε τους κανόνες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
∆ιάρθρωση ιατρικής υπηρεσίας : Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Καλαµάτας
αποτελεί ∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τοµείς, στους οποίους λειτουργούν
Τµήµατα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και ∆ιατοµεακά και
λοιπά Τµήµατα, ως εξής:
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Τοµείς
Παθολογικός Τοµέας µε δυναµικότητα 162 κλινών
Χειρουργικός Τοµέας µε δυναµικότητα 122 κλινών
Εργαστηριακός Τοµέας
Τοµέας Ψυχικής Υγείας µε δυναµικότητα 10 κλινών
∆ιατοµεακά τµήµατα µε δυναµικότητα (51) κλινών
Τµήµα Βραχείας Νοσηλείας
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
Αυτοτελές Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ− ΦΙΑΠ)
Λοιπά τµήµατα
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής
Στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας λειτουργούν τέσσερα (4) Περιφερειακά Ιατρεία, και
είναι τα εξής:
- Άριος (υπάγεται στο Κ.Υ. Μεσσήνης)
- Αριοχωρίου (υπάγεται στο Κ.Υ. Μεσσήνης)
- Αρτεµισίας (υπάγεται στο Κ.Υ. Μεσσήνης)
- Αρφαρών (υπάγεται στο Κ.Υ. Μελιγαλά)

2.4.5.1.2. ∆ηµοτικό Ιατρείο
Σηµαντική επίσης είναι και η λειτουργία ∆ηµοτικού Ιατρείου στην πόλη της
Καλαµάτας από την Κοινωφελή Eπιχείρηση του ∆ήµου «ΦΑΡΙΣ» στην οδό
Σανταρόζα & Παπανικολή.
Το ∆ηµοτικό Ιατρείο έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους
και ασφαλισµένους στον Ο.Γ.Α. δηµότες.
Λειτουργεί ως συµβουλευτικό κέντρο προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθµιας
περίθαλψης, στο πλαίσιο κοινωνικών παροχών για την αναβάθµιση της υγείας και
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Καθηµερινά οι δικαιούχοι δηµότες µπορούν να
κάνουν µέτρηση αρτηριακής πίεσης, µετρήσεις σακχάρου, οποιαδήποτε αλλαγή και
περιποίηση τραυµάτων, πρώτες βοήθειες, γενική εξέταση ασθενούς και συµβουλές
περίθαλψης & θεραπείας. Επιπρόσθετα το ∆ηµοτικό Ιατρείο υποστηρίζει συµπολίτες
σε κοινωνικά θέµατα και µε τη συνεργασία του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι»,
επιλαµβάνεται των διαφόρων περιστατικών.
2.4.5.1.3. Κοινωνικό Φαρµακείο
Το Κοινωνικό Φαρµακείο βρίσκεται στην Παραλία, δίπλα στο ∆ηµοτικό Ιατρείο και
λειτουργεί µε την ευθύνη του Φαρµακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας και την
υποστήριξη του ∆ήµου.
Σκοπός του είναι η κάλυψη απόρων, ανασφάλιστων και αναξιοπαθούντων
συµπολιτών. Τα φάρµακα συγκεντρώνονται σε Φαρµακεία, στο ∆ηµοτικό
Παντοπωλείο, στο ∆ηµοτικό Ιατρείο και στο Κοινωνικό Ιατρείο, παραδίδονται στο
Κοινωνικό Φαρµακείο που κάνει και τη διαχείριση και στη συνέχεια προσφέρονται
δωρεάν σε συµπολίτες µας που τα έχουν ανάγκη.
Η πιστοποίηση, της ανάγκης για χορήγηση δωρεάν φαρµάκων σε συµπολίτες, γίνεται
από την Πρόνοια, την οµάδα του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου, τους κοινωνικούς
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λειτουργούς του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι, το Σύλλογο Φαρµακοποιών, τον
Ιατρικό Σύλλογο και από τους γιατρούς του Κοινωνικού και του ∆ηµοτικού Ιατρείου.
2.4.5.1.4. Κοινωνικό Ιατρείο
Το κοινωνικό ιατρείο δηµιουργήθηκε για να στηρίζει αδύνατους και ανασφάλιστους
πολίτες και λειτουργεί µε την ευθύνη της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας, του Ιατρικού
Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και της Ένωσης Νοσηλευτών/
Νοσηλευτριών Μεσσηνίας.
Η κοινωνική αυτή δοµή λειτουργεί από την άνοιξη του 2012 και παρέχει
πρωτοβάθµια περίθαλψη σε ανασφάλιστα άτοµα και σε όσους δεν έχουν πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας, λόγω οικονοµικής αδυναµίας. Φιλοξενείται σε χώρο του
παλαιού νοσοκοµείου της πόλης και συγκεκριµένα στο κτίριο της Νοσηλευτικής
Σχολής. Τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό ιατρείο προσφέρουν εθελοντικά ιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως παθολόγοι, χειρουργοί, παιδίατροι, οδοντίατροι κλπ.

2.4.5.1.5. Ιδιωτικές κλινικές και κέντρα
Στην πόλη της Καλαµάτας λειτουργούν οι κάτωθι ιδιωτικές κλινικές:
1. «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Οφθαλµολογική, στην οδό Αριστοδήµου 65 η οποία
προσφέρει: πλήρη οφθαλµολογικό έλεγχο, µέτρηση πίεσης οπτικά πεδία γλαύκωµα.
εγχειρήσεις- Laser, έµµεση οφθαλµοσκόπηση, παχυµετρήσεις.
2. ΜΕΣΣΗΝΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ “ΛΗΤΩ” Μικτή Χειρουργική Κλινική, Πινδάρου 5.
Το Μεσσήνιον Θεραπευτήριον Λητώ είναι µια ιδιωτική µικτή - χειρουργική κλινική
δυναµικότητας τριάντα κλινών, που παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας καθώς
στελεχώνεται µε ιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό.
3. Ιατρικό Κέντρο «∆ΙΑΠΛΑΣΗ», Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, στη Β΄
παρ. Αρτέµιδος.
Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «∆ΙΑΠΛΑΣΗ» Μεσσηνίας
δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά περιστατικά ασθενών µε
κινητικά και λειτουργικά προβλήµατα, λόγω σοβαρής ασθένειας ή τραυµατισµού,
µετά την έξοδο τους από το νοσοκοµείο. Παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης µε
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διαθέτει υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και
εξειδικευµένο προσωπικό µε συνεχή µετεκπαίδευση. Το κέντρο δέχεται ασθενείς
εσωτερικούς νοσηλευόµενους και εξωτερικούς για θεραπεία.

2.4.6. Εκπαίδευση
2.4.6.1. Υποδοµές Εκπαίδευσης
Στο ∆ήµο Καλαµάτας λειτουργεί µεγάλος αριθµός υποδοµών εκπαίδευσης και των
τριών εκπαιδευτικών βαθµίδων. Είναι χαρακτηριστικό πως το σύνολο των
εκπαιδευτικών υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ανέρχονται σε 103. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι
υποδοµές εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια του ∆ήµου ανά ∆ηµοτική Ενότητα.

2.4.6.1.1. Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
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Πίνακας 35 : Υποδοµές Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Καλαµάτας
- Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Υποδοµές / ∆ηµ.
Σύνολο
Ενότητα

∆.Ε.
Καλαµάτας

∆.Ε.
Άριος

∆.Ε.
Αρφαρών

∆.Ε.
Θουρίας

Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση

69

61

2

3

3

Νηπιαγωγεία (όλες
38
οι κατηγορίες)

34

1

1

2

Νηπιαγωγεία

29

1

1

2

33

Ειδικά Νηπιαγωγεία 1

1

Ιδιωτικά
Νηπιαγωγεία

4

4

∆ηµοτικά Σχολεία
31
(όλες οι κατηγορίες)

27

1

2

1

∆ηµοτικά Σχολεία

29

25

1

2

1

Ειδικά ∆ηµοτικά
Σχολεία

1

1

Ιδιωτικά ∆ηµοτικά
Σχολεία

1

1

Σηµείωση :
Σε 2 νηπιαγωγεία λειτουργούν τµήµατα ένταξης.
Σε 12 δηµοτικά σχολεία ακολουθείται το ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα.
Σε 8 δηµοτικά σχολεία λειτουργούν τµήµατα ένταξης και σε 1 τµήµα
κωφών/βαρήκοων.
Σε 3 δηµοτικά σχολεία λειτουργούν τµήµατα τσιγγανοπαίδων και σε 1 δηµοτικό
σχολείο λειτουργεί τάξη υποδοχής.
Τα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι εξαθέσια εώς δωδεκαθέσια, ενώ
υπάρχει ένα τριθέσιο στην τοπική κοινότητα Πλατέος και ένα τετραθέσιο στη
δηµοτική ενότητα Άριος.
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2.4.6.1.2. ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Πίνακας 36 : Υποδοµές Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Καλαµάτας
- ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
∆ηµ.
∆.Ε.
∆.Ε.
Σύνολο
Καλαµάτας
Άριος

Υποδοµές /
Ενότητα
∆ευτεροβάθµια
32
28
Εκπαίδευση
Γυµνάσια (όλες οι
13
11
κατηγορίες)
Γυµνάσια
10
8
Εσπερινά Γυµνάσια 1
1
Μουσικά Γυµνάσια
1
1
Ιδιωτικά Γυµνάσια
1
1
Λύκεια (όλες οι
19
17
κατηγορίες)
Γενικά Λύκεια
8
6
Μουσικά Λύκεια
1
1
Εσπερινά Γενικά
1
1
Λύκεια
Επαγγελµατικά
4
4
Λύκεια (ΕΠΑΛ)
Σχολικά
Εργ/κά
1
1
Κέντρα (ΣΕΚ)
Εργαστήρια Ειδικής
Επ/κής Εκπ/δευσης
1
1
& Κατάρτισης
(ΕΕΕΕΚ)
Ιδιωτικά Λύκεια
1
1
ΙΕΚ
1
1
Ιδιωτικά ΙΕΚ
1
1
Σχολεία
∆εύτερης
2
2
Ευκαιρίας
∆ηµόσιο Σχολείο
1
1
∆εύτερης Ευκαιρίας
Ιερατικό Σχολείο
1
1
∆εύτερης Ευκαιρίας
Σηµείωση :
Λειτουργεί λυκειακή τάξη κωφών/βαρήκοων

∆.Ε.
Αρφαρών

∆.Ε.
Θουρίας

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1
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2.4.6.1.3. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Πίνακας 37 : Υποδοµές Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Καλαµάτας
- Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Υποδοµές / ∆ηµ.
∆.Ε.
Σύνολο
Ενότητα
Καλαµάτας
Τριτοβάθµια
2
2
Εκπαίδευση
Πανεπιστήµιο
1
1
ΑΤΕΙ
1
1

∆.Ε.
Άριος

∆.Ε.
Αρφαρών

∆.Ε.
Θουρίας

2.4.6.2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
2.4.6.2.1. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Στην Καλαµάτα λειτουργεί η Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισµικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε µε το Π.∆.
13/2000. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο
ολοκληρωµένων Σχολών στις πρωτεύουσες των Νοµών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισµικών Σπουδών που έχει έδρα
στην Καλαµάτα στεγάζεται σε πέτρινο νεοκλασικό κτίριο που διαµορφώθηκε
ανάλογα, στο Ανατολικό Κέντρο της πόλης µέσα στο παλιό στρατόπεδο και
αποτελείται από δύο τµήµατα : Το Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης
Πολιτισµικών Αγαθών και το Τµήµα Φιλολογίας.
Το πρώτο Τµήµα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 και το
δεύτερο από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06.
Οι ενεργοί φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και διαχείρισης
Πολιτισµικών Αγαθών είναι 791 και οι εισαχθέντες φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος
2015 – 2016 είναι 143.
Οι ενεργοί φοιτητές του Τµήµατος Φιλολογίας είναι 599 και οι εισαχθέντες φοιτητές
για το ακαδηµαϊκό έτος 2015 – 2016 είναι 173.
Ο αριθµός των εισαχθέντων φοιτητών ανά έτος εγγραφής δίνεται στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 38: Εισαχθέντες φοιτητές ανά ακαδηµαϊκό έτος στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου
Τµήµα Ιστορίας,
Έτος εγγραφής
Αρχαιολογίας & ∆ιαχείρισης Τµήµα Φιλολογίας
Πολιτισµικών Αγαθών
2003 – 2004
60
2004 – 2005
60
2005 – 2006
73
45
2006 – 2007
73
56
2007 – 2008
97
87
2008 – 2009
133
102
2009 - 2010
126
100
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Έτος εγγραφής
2010 – 2011
2011- 2012
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
Εισακτέοι 2015- 2016

Τµήµα Ιστορίας,
Αρχαιολογίας & ∆ιαχείρισης
Πολιτισµικών Αγαθών
134
102
141
169
128
143

Τµήµα Φιλολογίας
121
78
126
141
156
173

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών:
Στο τµήµα Φιλολογίας λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
Σπουδών.
1. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική
Φιλολογία» , Κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012)
και έχουν προκηρυχθεί 50 θέσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
2.∆ιαπανεπιστηµιακό και ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε
τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία» (Φ.Ε.Κ.1597/Β/11-8-2008 & 1841/Β/12.09.2008), που
οργανώνουν τα τµήµατα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστήµιου Αθηνών. Για το εν λόγω Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν
προκηρυχθεί για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2016,50 θέσεις.
3. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Cultural Heritage Materials and
Technologies» (Φ.Ε.Κ. 1100/Β/11-6-2015), το οποίο λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό
έτος 2015-2016 και υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Έχουν εγγραφεί και
παρακολουθούν 19 φοιτητές εκ των οποίων οι 2 είναι αλλοδαποί.
4. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «∆ιαχείριση και ανάδειξη
πολιτισµικών αγαθών και περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 2008/Β/31-7-2014), το οποίο
λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. Έχει δοθεί παράταση στην υποβολή
των αιτήσεων έως 31/12/2015. Σύµφωνα µε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ο
αριθµός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 50.
5. ∆ιακρατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων
εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για τη διαχείριση προβληµάτων σε
µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις
οικογένειές τους» (Φ.Ε.Κ. 1126/Β/10-4-2012 & 1707/Β/16-5-2012). Το οργανώνουν
τα τµήµατα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών
Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και η σχολή Ψυχολογίας του
Πανεπιστηµίου του Τορίνο στην Ιταλία. Προκηρύχθηκαν θέσεις µεταπτυχιακών
φοιτητών για τα ακαδηµαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014. Έχουν αποφοιτήσει µέχρι
σήµερα 45 άτοµα και αναµένεται να αποφοιτήσουν άλλοι 51.

2.4.6.2.2. Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Το ΤΕΙ Καλαµάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του µε βάση το Π∆ 94/1988 ως παράρτηµα
του ΤΕΙ Πάτρας. Με το Π∆ 502 / 1989 / ΦΕΚ215 /3.10.1989 /τ.Α΄ καταργήθηκε το
παράρτηµα Καλαµάτας του ΤΕΙ Πάτρας και ιδρύθηκε το ΤΕΙ Καλαµάτας.
Στην πόλη της Καλαµάτας έχουν έδρα τρεις σχολές:
Α) Σχολή Τεχνολογία Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής, µε τα
κάτωθι τµήµατα:
-Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων.
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-Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων.
Β) Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, µε τα κάτωθι τµήµατα:
-Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών.
-Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.
Γ) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, µε το κάτωθι τµήµα:
-Τµήµα Λογοθεραπείας
Το τµήµα Λογοθεραπείας καταργήθηκε µε το Σχέδιο Αθηνά και λειτουργεί έως το
2018.
Οι εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος βρίσκονται στο 6ο χλµ. της εθνικής οδού
Καλαµάτας-Αθήνας. Το εκπαιδευτικό συγκρότηµα είναι κατά το ήµισυ διώροφο µε
δοµηµένη επιφάνεια 16.000 τ.µ. Πέραν αυτού, αρδευόµενο αγρόκτηµα 40.000 τ.µ.
ιδιοκτησίας της Μονής Μεγίστης Λαύρας χρησιµοποιείται για ασκήσεις των
σπουδαστών του ΤΕΙ στον αγρό, µε µακροχρόνια σύµβαση ενοικίασης που έχει
υπογραφεί από το Α.ΤΕΙ µε τη Μονή.
Αυτή τη στιγµή στο ΤΕΙ Καλαµάτας είναι εγγεγραµµένοι 4.464
φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.

φοιτητές, όπως

Πίνακας 39 : Εισακτέοι φοιτητές ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 και ενεργοί
Σχολές και τµήµατα

φοιτητές.
Εισακτέοι
2015-2016

Σχολή Τεχνολογία Γεωπονίας και
Τεχνολογίας
Τροφίµων
και
∆ιατροφής
Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων
151
Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων
129
Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και 299
Οργανισµών
Τµήµα
Λογιστικής
και 167
Χρηµατοοικονοµικής

Ενεργοί Φοιτητές

751
601
2000
839

Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και
Πρόνοιας
Τµήµα Λογοθεραπείας

-

273

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών
1. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «Επιχειρηµατικότητα και
∆ιακυβέρνηση» (Φ.Ε.Κ. 1100/Β/11-6-2015), το οποίο οργανώνουν και λειτουργούν τα
τµήµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου από το χειµερινό
εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016.
2. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά/Master of
Science (M.Sc.) in Finance» (Φ.Ε.Κ. 1399/Β/7-7-2015), το οποίο οργανώνει το τµήµα
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και
Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
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2.4.6.3. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πελοποννήσου, ιδρύθηκε µε το Π.∆. 143
(ΦΕΚ 123/Α’/20-06-01), είναι αυτοδιοικούµενο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.), µε έδρα την Καλαµάτα και είναι συνδεδεµένο µε το Ανώτατο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλαµάτας.
Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι θέσεις του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
και του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας σε σχέση µε την πόλη της Καλαµάτας.
Εικόνα 4 : Θέσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
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2.4.6.4. Αποτύπωση της χωροθέτησης των σχολικών µονάδων της Τ.Κ.
Καλαµάτας.
Ακολουθούν τέσσερις (4) εικόνες που δηµιουργήθηκαν µε χρήση του προγράµµατος
Google Earth όπου δίνονται οι θέσεις όλων των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής της Καλαµάτας. Σηµειώνονται µόνο
τα σχολεία αυτής της περιοχής γιατί, στις υπόλοιπες κοινότητες του ∆ήµου
Καλαµάτας είτε δεν υπάρχουν σχολικές µονάδες (όπως φαίνεται και στον παραπάνω
πίνακα) είτε ο αριθµός τους είναι πολύ µικρός (δεν ξεπερνάει τις 2 σχολικές µονάδες).
Στην πρώτη εικόνα δίνονται οι θέσεις των νηπιαγωγείων, στη δεύτερη των δηµοτικών
σχολείων, στην τρίτη των γυµνασίων και στην τέταρτη των λυκείων. Με κόκκινο
δείκτη δίνονται οι θέσεις των δηµόσιων σχολείων και µε κίτρινο των ιδιωτικών. Με
γαλάζιο δείκτη έχουν σηµειωθεί οι θέσεις των ειδικών σχολείων και των υποδοµών
∆ια Βίου Μάθησης (π.χ. ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΕΕΕΕΚ, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας,
Ειδικά, Μουσικά, Εσπερινά κλπ.).
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Εικόνα 5 : Θέσεις νηπιαγωγείων Καλαµάτας
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Εικόνα 6 : Θέσεις δηµοτικών σχολείων Καλαµάτας
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Εικόνα 7 : Θέσεις γυµνασίων Καλαµάτας
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Εικόνα 8 : Θέσεις λυκείων και υποδοµών ∆ια Βίου Μάθησης Καλαµάτας
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2.4.6.5. Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Καλαµάτας
Στον καλλικρατικό ∆ήµο Καλαµάτας µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (άρθρο
103) λειτουργούν πλέον δύο Σχολικές Επιτροπές :
Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καλαµάτας και
η Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καλαµάτας
(Φ.Ε.Κ. 1901/ Β΄/30-8-2011).
Σκοπός των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
είναι :
-Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιµων υλικών κ.λπ.) των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης αντίστοιχα.
-Η αµοιβή των καθαριστριών.
-Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και
του κάθε είδους εξοπλισµού τους.
-Η εισήγηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό των σχολείων από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων
µε επιπλέον είδη εξοπλισµού και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
-Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών
κυλικείων.
-Η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών µονάδων.
Οι πόροι των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολικών επιτροπών προέρχονται
από :
1. την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
2. την τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,
3. τους προσόδους της σχολικής περιουσίας,
4. τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
5. τις κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες και
6. κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

2.4.6.6. Ιδιωτική Εκπαίδευση
Εκτός των τεσσάρων (4) ιδιωτικών νηπιαγωγείων και του ενός (1) ιδιωτικού
δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, στην
πόλη της Καλαµάτας λειτουργούν 75 ιδιωτικά φροντιστήρια εκµάθησης ξένων
γλωσσών. Επιπλέον λειτουργούν 51 ιδιωτικά φροντιστήρια, 6 ιδιωτικές σχολές
µουσικής και 7 ιδιωτικές σχολές εκµάθησης χορού.
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2.4.7. Πολιτισµός
Η πολιτική του πολιτισµού, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα για το ∆ήµο
Καλαµάτας, ασκείται µέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας
«ΦΑΡΙΣ».
2.4.7.1. «ΦΑΡΙΣ»
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» είναι ο επίσηµος φορέας
της πολιτικής του ∆ήµου, στους τοµείς του Πολιτισµού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
της Κατάρτισης και Προώπησης στην Απασχόληση.
Συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 71713/14316/19-11-2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄2434/1-12-2008) σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ως αποτέλεσµα συγχώνευσης των πρώην αµιγών
επιχειρήσεων του ∆ήµου Καλαµάτας µε τις επωνυµίες:
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.)
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ)
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)
∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆ΕΤΑΚ)
Εν συνεχεία απορρόφησε την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Θουρίας (ΚΕ∆ΗΘ)
µε την υπ’ αριθµ.88/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (ΦΕΚ
β΄1059/30-5-2011) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Η επιχείρηση είναι προγραµµατικά συµβεβληµένη µε το Υπουργείο Πολιτισµού και το
∆ήµο Καλαµάτας.
Σκοποί της επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς
και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή συνδέονται µε τις αρµοδιότητες που
ασκεί ο ∆ήµος και που αναφέρονται στους τοµείς του πολιτισµού, της κοινωνικής
αλληλεγγύης, της κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση.
Υποστηρίζονται δραστηριότητες στους εξής τοµείς:
Στο χορό µε τη λειτουργία του ∆ιεθνούς Κέντρου Χορού (∆Ι.ΚΕ.ΧΟ), του οποίου
κορυφαία δραστηριότητα είναι η διοργάνωση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού
Καλαµάτας.
Στην Καλλιτεχνική Παιδεία, µε τη λειτουργία των Σχολών: ∆ηµοτικό Ωδείο, Σχολή
Χορού και Εικαστικό Εργαστήρι.
Στο Θέατρο µε τη συνέχιση της δραστηριότητας του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις µε διοργάνωση σπουδαίων ποιοτικών εκδηλώσεων
Στην Καλλιτεχνική δηµιουργία µε διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων στη ∆ηµοτική
Πινακοθήκη και άλλων θεµατικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στους χώρους
πολιτισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

2.4.7.2. Πολιτιστικές Υποδοµές
Ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει αρκετό αριθµό υποδοµών – χώρων αφιερωµένων στον
πολιτισµό, οι οποίοι είναι οι εξής:
2.4.7.2.1. Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας
Το Μουσείο βρίσκεται στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας, κοντά στον
ναό των Αγίων Αποστόλων. Εγκαινιάστηκε το 2009 και στις αίθουσες του εκτίθενται
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σηµαντικές αρχαιότητες από ολόκληρη τη Μεσσηνία, που χρονολογούνται από τους
Προϊστορικούς έως και τους Βυζαντινούς χρόνους. Σε ειδικό χώρο του Μουσείου
λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και φιλοξενούνται διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις της πόλης. Στο κτίριο στεγάζεται και το γραφείο Τουριστικής προβολής
του ∆ήµου Καλαµάτας.
2.4.7.2.2. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαµάτας
Ιδρύθηκε από τον τοπικό Σύλλογο προς ∆ιάδοση των Γραµµάτων, µε σκοπό τη
συγκέντρωση αρχειακού υλικού και αντικειµένων που αφορούν την Επανάσταση του
1821, καθώς και τη διάσωση και προβολή των αντικειµένων του νεότερου πολιτισµού
της ευρύτερης περιοχής. Το µουσείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973 στο
αρχοντικό Κυριακού (παραδοσιακό κτήριο των αρχών του 19ου αιώνα).
Επαναλειτούργησε το 2002, όταν αποκαταστάθηκαν οι βλάβες που είχε υποστεί το
κτίριο από το καταστροφικό σεισµό του 1986.
2.4.7.2.3. Στρατιωτικό Μουσείο Καλαµάτας
Το Μουσείο λειτουργεί από το 2006 σε κτήριο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό
από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, δίπλα στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Στόχος
του είναι η παρουσίαση της νεότερης ελληνικής ιστορίας από την Επανάσταση του
1821 ως τις ηµέρες µας, µέσα από κείµενα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

2.4.7.2.4. Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Η πινακοθήκη ιδρύθηκε το 1962, µε πρωτοβουλία της Λαϊκής Βιβλιοθήκης
Καλαµάτας και του ζωγράφου Κώστα Γιαννουκόπουλου. Στεγάζεται σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου. Η συλλογή, η οποία
απαριθµεί περισσότερα από 430 έργα, αποτελείται από πίνακες ζωγραφικής, σχέδια,
χαρακτικά, κατασκευές και γλυπτά σηµαντικότατων Ελλήνων ζωγράφων του 20ου
αιώνα, καθώς και από έργα ντόπιων καλλιτεχνών.
2.4.7.2.5. ∆ηµοτική Πινακοθήκη Καλαµάτας «Α. ΤΑΣΣΟΣ»
Η πινακοθήκη ανήκει στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» και
στεγάζεται από το 2002 σε ανακαινισµένο νεοκλασικό κτήριο στο ιστορικό κέντρο της
πόλης. Φιλοξενεί έργα που δωρίστηκαν από εικαστικούς δηµιουργούς µετά από τον
καταστροφικό σεισµό της Καλαµάτας το 1986, για την ανοικοδόµηση της πόλης, αλλά
στη συνέχεια επιλέχτηκε τα έργα αυτά να φυλαχτούν και να αποτελέσουν πυρήνα
συλλογής εικαστικών δηµιουργιών. Το 2007 πήρε το όνοµα του χαράκτη Α. Τάσσου,
που καταγόταν από τη Μεσσηνία, λόγω της δωρεάς µεγάλου αριθµού χαρακτικών
από τη συλλογή του. Είναι ένας χώρος τέχνης που αντανακλά τα εικαστικά δρώµενα
της δεκαετίας του 1980 στη ζωγραφική, τη γλυπτική, την κεραµική και τη χαρακτική.
2.4.7.2.6. Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας
Ιδρύθηκε το 1933 από 46 διανοούµενους της πόλης και είναι µια από τις µεγαλύτερες
βιβλιοθήκες της ελληνικής περιφέρειας. Έχει αναπτύξει πλούσια και πολύπλευρη
πολιτιστική δραστηριότητα και έχει τιµηθεί µε το πρώτο βραβείο της Ακαδηµίας
Αθηνών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερους από 85.000 τόµους βιβλίων και
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στεγάζεται στο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας.
2.4.7.2.7. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαµάτας
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004, έχοντας µορφωτικούς,
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και ήδη διαθέτει
περίπου 7.400 τίτλους βιβλίων και στεγάζεται σε κτήριο στην Πλατεία Υπαπαντής.
2.4.7.2.8. ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»
Στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της πόλης, που κτίστηκε το
1910 – 1911. Στο κτίριο συστεγάζονται η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
και η Λαϊκή Βιβλιοθήκη. ∆ιαθέτει αµφιθέατρο που χρησιµοποιείται ως αίθουσα
θεάτρου και κινηµατογράφου πολυλειτουργικού χαρακτήρα 450 θέσεων, η οποία
συνδυαζόµενη µε αίθουσα διαλέξεων, αυξάνει στις 565 θέσεις.
2.4.7.2.9. Κεντρική και Νέα Σκηνή Θεάτρου
Από την ίδρυση του (1984) το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας,
διατηρούσε τις δυο σκηνές παρουσιάζοντας θεατρικά έργα από την ελληνική και
παγκόσµια δραµατουργία, καθώς και παραστάσεις για παιδιά. Η ίδρυση του
∆ΗΠΕΘΕΚ συντέλεσε καθοριστικά στην ανάπτυξη και την αναβάθµιση τόσο του
θεατρικού, όσο και του πολιτιστικού επιπέδου της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Η Κεντρική Σκηνή στεγάζεται στο διαµορφωµένο παλιό εργοστάσιο της Ηλεκτρικής
Εταιρείας, ενώ η Νέα Σκηνή στο αµφιθέατρο του κτιρίου της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.
Σήµερα, οι δυο σκηνές λειτουργούν κάτω από την αιγίδα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ».
2.4.7.2.10. ∆ηµοτικό Ωδείο
Λειτουργεί από το 1985 και στεγάζεται σε παραδοσιακό κτήριο του 19ου αιώνα, νότια
του Κάστρου. Είναι ειδικά διαµορφωµένο και πλήρως εξοπλισµένο για τις ανάγκες
ενός σύγχρονου ωδείου. ∆ιαθέτει 18 αίθουσες για πιάνο, βιολί, πνευστά, κρουστά,
κιθάρα, τραγούδι λυρικής και δραµατικής τέχνης, αίθουσα συναυλιών και εξυπηρετεί
πάνω από 500 µαθητές κάθε χρόνο. Το ∆ηµοτικό Ωδείο δραστηριοποιείται στο χώρο
της επιµόρφωσης µε σεµινάρια, διαλέξεις, συναυλίες και εργαστήρια, που
απευθύνονται τόσο στο ευρύτερο κοινό, όσο και στους µαθητές του, ενώ παράλληλα
δίνει έµφαση σε διάφορα είδη µουσικής. Στην αίθουσα συναυλιών του λειτουργεί το
«Καλλιτεχνικό Καφενείο», όπου γνωστοί καλλιτέχνες από όλη τη χώρα και το
εξωτερικό παρουσιάζουν τις δηµιουργίες τους σε έναν ¨ζεστό¨ χώρο, χωρίς την
επισηµότητα που απαιτούν οι µεγάλοι χώροι κλασσικών συναυλιών. Επίσης, κάθε
χρόνο διοργανώνει µαθητικές παραστάσεις και ποικίλες µουσικές εκδηλώσεις σε όλη
την πόλη. Σήµερα, λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ».
2.4.7.2.11. ∆ηµοτικό Εικαστικό Σχολείο
Λειτουργεί από το 1985 και στεγάζεται σε παραδοσιακό κτήριο, στην παραλιακή
ζώνη της πόλης, στην οδό Ναυαρίνου. Στόχο έχει να µυήσει τα παιδιά και τους
µεγάλους στις εικαστικές τέχνες λειτουργώντας τµήµατα ζωγραφικής, γλυπτικής,
χαρακτικής, κεραµικής και να δηµιουργήσει συνθήκες πρόσφορές για την ανάπτυξη
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της καλλιτεχνικής έκφρασης. Επίσης, διοργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις
(παραστάσεις δρόµου, λαϊκά δρώµενα, κατασκευές σε δηµόσιους χώρους) και
εκθέσεις, που φέρνουν το κοινό της πόλης σε επαφή µε την εικαστική δηµιουργία.
Σήµερα, λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ».
2.4.7.2.12. ∆ηµοτική Σχολή Χορού - ∆ιεθνές Κέντρο Χορού
Στεγάζονται σε ένα εκλεκτικιστικό διώροφο κτήριο (Ζουµπούλειο) του 1905. Η
∆ηµοτική Σχολή Χορού ιδρύθηκε το 1985, όπου µαζί µε το ∆ηµοτικό Ωδείο και το
Εικαστικό Σχολείο, µέσω της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Καλαµάτας (∆ΕΠΑΚ), στόχευαν σε µια δυναµική παρέµβαση, από τη µεριά του
∆ήµου, στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης της Καλαµάτας και της ευρύτερης
περιοχής, µε την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος πολιτιστικής
ανάπτυξης. Η Σχολή είναι εξοπλισµένη µε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και µε
διδακτικό προσωπικό καλλιτέχνες του χορού, που συµµετέχουν σε οµάδες χορού της
χώρας. ∆ιαθέτει το ερασιτεχνικό τµήµα, όπου µπορούν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά
και οι ενήλικες και το προεπαγγελµατικό τµήµα, όπου φοιτούν τα παιδιά που θέλουν
να σπουδάσουν χορό για να ενταχθούν σε Ανώτερες Επαγγελµατικές Σχολές της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το 1992 η Σχολή συνεργάζεται µε την Βασιλική
Ακαδηµία Χορού του Λονδίνου. Θεωρείται πρότυπη Σχολή στο είδος της, αφού οι
µαθητές της αποσπούν υψηλές βαθµολογίες στις εξετάσεις τόσο της Βασιλικής
Ακαδηµίας Χορού του Λονδίνου, όσο και άλλων επαγγελµατικών σχολών χορού, ενώ
στην συνέχεια εργάζονται ως επιτυχηµένοι επαγγελµατίες. Σήµερα, λειτουργεί κάτω
από την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». Το 1995
η πόλη της Καλαµάτας εντάχθηκε στο Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων µε
αντικείµενο την προώθηση του χορού. Η ένταξη αυτή είχε σαν αποτέλεσµα τη
δηµιουργία του ∆ιεθνούς Κέντρου Χορού που δραστηριοποιείται στους τοµείς της
έρευνας, της επικοινωνίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης – δηµιουργίας. Στις
καλλιτεχνικές του δραστηριότητες περιλαµβάνονται χορευτικές εκδηλώσεις, η
ενίσχυση και η προβολή της σύγχρονης ελληνικής χορευτικής παραγωγής, η
διάσωση και η καταγραφή της ελληνικής χορευτικής δηµιουργίας. Ένας από τους
σηµαντικότερους τοµείς του ∆ΙΚΕΧΟ είναι οι διεθνείς συνεργασίες του µε φορείς και
οµάδες, που έχουν σαν αποτέλεσµα σηµαντικοί καλλιτέχνες να παρουσιάζουν το
έργο τους στην Καλαµάτα, µέσω συνεργασιών µε τα µορφωτικά τµήµατα ξένων
πρεσβειών στη χώρα µας, καθώς και µέσω ξένων Υπουργείων. Κορυφαία
δραστηριότητα του είναι το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας που διεξάγεται κάθε
Ιούλιο. Το Φεστιβάλ αποτελεί χορευτικό γεγονός εθνικής και διεθνούς εµβέλειας. Οι
εκδηλώσεις του είναι υψηλής ποιότητας και ευρείας γκάµας. Περιλαµβάνει την
παρουσίαση επίλεκτης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που σχετίζονται µε το χορό. Οι εκδηλώσεις του
αποτελούν προϊόν ενδελεχούς στοχευµένης έρευνας του χορευτικού γίγνεσθαι στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειµένου να διατηρεί την υψηλή του ποιότητα και να
παραµένει επικαιροποιηµένο και καινοτόµο. Η ευρεία απήχηση του φεστιβάλ, το έχει
καθιερώσει ως µία από τις σηµαντικότερες χορευτικές διοργανώσεις της Ευρώπης.

2.4.7.2.13. Αµφιθέατρο Κάστρου
Στο νότιο άκρο του Κάστρου της Καλαµάτας έχει κατασκευαστεί µικρό θέατρο, 700
θέσεων (περίπου), που στο χώρο του φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι, θεατρικές
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παραστάσεις, µουσικές συναυλίες, χορευτικές εκδηλώσεις, οι παραστάσεις του
∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας, κ.α.
2.4.7.2.14. Μέγαρο Χορού Καλαµάτας
Η κατασκευή του χρηµατοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από το
Ε.Σ.Π.Α. , προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του ∆ιεθνούς Κέντρου Χορού για
παραστάσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατά την διάρκεια του ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ Χορού αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης, έχει την
δυνατότητα να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις πρόζας και λυρικού θεάτρου,
µεγάλου µεγέθους παραγωγές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να λειτουργήσει
ως Συνεδριακό Κέντρο. Στους χώρους του µπορούν να παρουσιαστούν και άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης (µουσικά σύνολα, κινηµατογράφος, διαλέξεις,
οµιλίες, εκθέσεις κ.λ.π.).
2.4.7.2.15. Μουσείο Σιδηροδρόµων στο ∆ηµοτικό Πάρκο ΟΣΕ
Το ∆ηµοτικό Πάρκο του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος καλύπτει έκταση 54
στρεµµάτων και είναι το πρώτο θεµατικό πάρκο που ιδρύθηκε στη χώρα µας και το
οποίο λειτουργεί από το 1986. Το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ (Βαγόνια, µηχανές κ.λ.π.)
έχει διαταχθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηµατίζονται συρµοί που µπορούν να
µετακινηθούν µέσα στο πάρκο. Στο χώρο έχουν συντηρηθεί επίσης το παλαιό
διώροφο κτήριο του σταθµαρχείου, οι τέσσερις πλατφόρµες επιβίβασης, ο
υδατόπυργος και η µεταλλική γέφυρα πεζών µήκους 28 µ. Στα βαγόνια των συρµών
φιλοξενούνται και δραστηριότητες των πολιτιστικών φορέων της πόλης. Στον
ελεύθερο χώρο του πάρκου υπάρχουν γήπεδα, παιδική χαρά και ένας αµφιθεατρικός
χώρος όπου διοργανώνονται ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
2.4.7.2.16. ∆ηµοτικό Αναψυκτήριο
∆ηµιουργήθηκε από το ∆ήµο Καλαµάτας το 1982 σε χώρο που χρησίµευε
προηγούµενα για στάθµευση φορτηγών, δίπλα στο ∆ηµαρχείο της πόλης και επάνω
στο διευθετηµένο – καλυµµένο ποταµό Νέδοντα. Σήµερα λειτουργεί ως χώρος
ψυχαγωγίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η βασική πολιτιστική υποδοµή
Πίνακας 40 : Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Μονάδα
Ταχυδροµική διεύθυνση
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας
Ιστορικό Κέντρο Καλαµάτας
Ιστορικό
και
Λαογραφικό
Μουσείο
Αγίου Ιωάννου 12 & Κυριακού
Καλαµάτας
Στρατιωτικό Μουσείο Καλαµάτας
Μητροπολίτου Μελετίου 10
∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο
Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Αριστοµένους 33
∆ηµοτική Πινακοθήκη Καλαµάτας «Α.
Παπάζογλου 5
ΤΑΣΣΟΣ»
∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας
Αριστοµένους 33
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαµάτας
Πλατεία Υπαπαντής
∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας Αριστοµένους 33
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Μονάδα
«Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»
Κεντρική Σκηνή Θεάτρου
Νέα Σκηνή Θεάτρου
∆ηµοτικό Ωδείο
∆ηµοτικό Εικαστικό Σχολείο
∆ηµοτική Σχολή Χορού
∆ιεθνές Κέντρο Χορού

Ταχυδροµική διεύθυνση
∆ηµοσθένους 2
Αµφιθέατρο ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής
Υπαπαντής 25
Πλατεία Βιλεαρδουίνου
Ναβαρίνου 8
Ζουµπούλειο Μέγαρο
Π. Καίσαρη 6 & Αναγνωσταρά
Ζουµπλούλειο Μέγαρο
Π. Καίσαρη 6 & Αναγνωσταρά
Κάστρο Καλαµάτας
Αρτέµιδος
Πάρκο ΟΣΕ
Νέδοντος

Αµφιθέατρο Κάστρου
Μέγαρο Χορού Καλαµάτας
Μουσείο Σιδηροδρόµων
∆ηµοτικό Αναψυκτήριο
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
3ο Καλαµατιανό Καρναβάλι
∆ιεθνές
Φεστιβάλ
Χορωδιών
(INTER
CULTURE)
Πηγή: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ

2.4.7.3. ∆ιεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
2021 - KALAMATA: 21.
2.4.7.3.1. Ο Θεσµός
Είναι ο πιο γνωστός, προβεβληµένος και φιλόδοξος ευρωπαϊκός θεσµός πολιτισµού
που ξεκίνησε το 1985 µε πρωτοβουλία της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισµού,
Μελίνας Μερκούρη.
Οι γενικοί στόχοι της δράσης είναι:
1. Η διασφάλιση και η προώθηση της πολυµορφίας των πολιτισµών στην Ευρώπη
και η επισήµανση των κοινών στοιχείων τους.
2. Η τόνωση του αισθήµατος των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτισµικό
χώρο.
3. Η ένταξη της συµβολής του πολιτισµού στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των
πόλεων σύµφωνα µε τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητές τους.
Ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης απονέµεται κάθε χρόνο σε µια
πόλη από δύο κράτη µέλη, όπως αναφέρονται στο χρονοδιάγραµµα που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της Απόφασης 445/2014/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Απριλίου 2014, “για την θέσπιση δράσης
της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020
έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθµ. 1622/2006/Ε.Κ”. Για το 2021,
τα δύο κράτη µέλη που θα φιλοξενήσουν το θεσµό, είναι η Ελλάδα και η Ρουµανία.
Μετά την Αθήνα (1985 ), την Θεσσαλονίκη (1997) και την Πάτρα (2006) η χώρα µας
έχει και πάλι τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον τίτλο το 2021. Στην επιλεγείσα πόλη,
απονέµεται ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και χρηµατικό
βραβείο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, προς τιµήν της Μελίνας Μερκούρη.
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2.4.7.3.2. O διαγωνισµός και τα κριτήρια επιλογής της υποψήφιας πόλης
Η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων σχετικά µε την δράση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021”, εκδόθηκε από το Υπουργείο
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων &
Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέχει την διαδικασία και τους όρους συµµετοχής.
Η διαδικασία επιλογής της ελληνικής πόλης που θα φιλοξενήσει τον τίτλο της
Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, διακρίνεται σε δύο φάσεις:
1η φάση, µέχρι τέλους Νοεµβρίου 2015: κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας και
επίσηµη παρουσία του στην επιτροπή αξιολόγησης από όλες τις υποψήφιες
ελληνικές πόλεις. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται µε την προεπιλογή των
επικρατέστερων πόλεων.
2η φάση, µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου 2016: η κάθε προεπιλεγείσα πόλη καταθέτει εκ
νέου φάκελο υποψηφιότητας, αναπροσαρµοσµένο στις συστάσεις της επιτροπής
αξιολόγησης, ο οποίος και παρουσιάζεται στην επιτροπή, η οποία και αποφασίζει την
πόλη που θα οριστεί ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021.
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας είναι:
Η συµβολή του τίτλου στην µακροπρόθεσµη πολιτιστική στρατηγική της πόλης.
Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράµµατος.
Το πολιτιστικό και το καλλιτεχνικό περιεχόµενο του προγράµµατος.
Η ικανότητα υλοποίησης.
Η προσέγγιση.
Η διαχείριση.
2.4.7.3.3.Η Υποψηφιότητα του ∆ήµου Καλαµάτας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 504/2013 απόφασή του,
εγκρίνει κατ’ αρχήν, την υποβολή φακέλου διεκδίκησης της ανακήρυξης της
Καλαµάτας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021.
Στη συνέχεια, µε την 409/2014 Α.∆.Σ. εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» και του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας
«Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», για τη συµµετοχή στη διαδικασία «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».
Επίσης, µε την 9/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η υπογραφή
µνηµονίων συνεργασίας του ∆ήµου Καλαµάτας µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου και το Επιµελητήριο
Μεσσηνίας, σχετικά µε τη συµµετοχή των φορέων αυτών στην υποστήριξη της
υποψηφιότητας της Καλαµάτας για Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2021.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του εγχειρήµατος αυτού
και την ανάγκη συµπόρευσης όλων των δυνάµεων προς την επίτευξη των στόχων
του, µε την 307/2015 Απόφασή του, ενέκρινε τη σύσταση ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παρακολούθησης Υποψηφιότητας, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε
∆ηµοτική Παράταξη. Στην Επιτροπή συµµετέχει ο Εκτελεστικό ∆ιευθυντής του
Γραφείου Υποψηφιότητας, καθώς και άλλα στελέχη ή συνεργάτες του Γραφείου όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο.
2.4.7.3.3.1 Γραφείο Υποψηφιότητας

Μέσω της Προγραµµατικής Σύµβασης (Α.∆.Σ. 409/2014), ιδρύθηκε το Γραφείο
Υποψηφιότητας, υπό την διαχείριση της ΦΑΡΙΣ, το οποίο στεγάζεται στο ∆ηµοτικό
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Πνευµατικό Κέντρο και ανέλαβε να:
∆ηµιουργήσει όλα τα απαραίτητα έργα για την διεκδίκηση του τίτλου.
∆ηµιουργήσει τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες και τα κριτήρια του
διαγωνισµού, για την διεκδίκηση του τίτλου.
∆ηµιουργήσει την κεντρική ιδέα, τις θεµατικές και το πρόγραµµα της υποψηφιότητας.
∆ηµιουργήσει τις δοµές και τις διαδικασίες για την οργάνωση και στήριξη της
υποψηφιότητας, καθώς και για την υλοποίηση της διοργάνωσης.
Οργανώσει και προωθήσει τη συµµετοχή καλλιτεχνών, πολιτών και επαγγελµατιών,
τόσο στον σχεδιασµό, όσο και στο πλάνο υλοποίησης της διοργάνωσης.
Προωθήσει την υποψηφιότητα στην πόλη, στην ευρύτερη περιοχή, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω κατάλληλων καναλιών και µεθόδων.
∆ηµιουργήσει πρόγραµµα υποστήριξης και χορηγίας, για την υποψηφιότητα και την
υλοποίηση της διοργάνωσης.
Συντάξει τον Φάκελο Υποψηφιότητας σύµφωνα µε τους κανόνες και να παρέχει όλα
τα απαιτούµενα τεκµήρια.
Παρουσιάσει
τον
Φάκελο
Υποψηφιότητας
(συµπεριλαµβανοµένων
των
προτεινόµενων δεσµεύσεων) στα εκλεγµένα όργανα προς έγκριση και υιοθέτηση.
∆ηµιουργήσει συνεργασίες και συνέργειες για την υλοποίηση των στόχων του.
Προτείνει πολιτικές και στρατηγικές προς υιοθέτηση από τα εκλεγµένα σώµατα.
Προτείνει συνεργασίες, δοµές και διαδικασίες για την υποστήριξη της υποψηφιότητας
προς υιοθέτηση από τα εκλεγµένα σώµατα.
Ενηµερώνει και να κατατοπίζει σχετικά τα εκλεγµένα σώµατα και τους αρµόδιους
φορείς σχετικά µε τις διαδικασίες της υποψηφιότητας, τα διαθέσιµα στοιχεία και το
προσυπολογιζόµενο κόστος.
Το Γραφείο Υποψηφιότητας στελεχώνεται από τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή, τον
Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή, τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Προβολής και σε επιµέρους
λειτουργίες (π.χ. οικονοµική διαχείριση) στηρίζεται κατά περίπτωση, τόσο από το
προσωπικό της ΦΑΡΙΣ, όσο και από το προσωπικό του ∆ήµου Καλαµάτας.
2.4.7.3.3.2 Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασµού

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την 589/2014 απόφασή του, ενέκρινε τη
σύσταση Επιτροπής Πολιτιστικού Σχεδιασµού, καθώς και τον κανονισµό λειτουργίας
της.
Η Επιτροπή έχει ως σκοπό την εποπτεία των διαδικασιών σύνταξης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας για
την δεκαετία 2016 – 2025, καθώς και την εποπτεία των ενεργειών για τη σύνταξη και
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης 2021.
Αντικείµενο της είναι η δηµιουργία της Πολιτιστικής Στρατηγικής για τα έτη 20162025, η οποία θα αποτυπώνεται σε Άξονες και ∆ράσεις του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος και θα περιλαµβάνει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας για το 2021, ως εργαλείο επίτευξης των στόχων της.
Στο πλαίσιο αυτό:
- Οργάνωσε δηµόσια διαβούλευση δηµιουργώντας Θεµατικές Οµάδες Έργου, για την
καταγραφή και επιστηµονική επεξεργασία των απόψεων που εξέφρασαν φορείς,
σύλλογοι και πολίτες.
- Αξιολόγησε τις υπάρχουσες πολιτιστικές δοµές και υποδοµές.
- Προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς και συλλόγους.
- Θα προσδιορίσει το κόστος υλοποίησης κάθε πρότασης, καθώς και τις πηγές
χρηµατοδότησής της.
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- Θα προτείνει µεθόδους διοίκησης και διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Το παραγόµενο έργο της θα είναι ένα πλήρες Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που θα
αναλύει σε Άξονες, Μέτρα και ∆ράσεις, κοστολογηµένες προτάσεις που θα
εξυπηρετούν τον κοινό στόχο.

2.4.7.3.3.3 Οµάδες Εργασίας

Η λειτουργία των οµάδων εργασίας έχει ως στόχο την υποστήριξη των εργασιών της
Επιτροπής Πολιτιστικού Σχεδιασµού, για τη σύνταξη ολοκληρωµένης πρότασης
Πολιτιστικής Στρατηγικής, µε τη βοήθεια και την τεχνογνωσία του Γραφείου
Υποψηφιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν οκτώ (8) οµάδες εργασίας, µε συνολικά εκατόν
πενήντα (150) συµµετέχοντες, οι οποίοι συµµετείχαν εθελοντικά. Η κάθε οµάδα
εργασίας εργάστηκε πάνω σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες και άξονες, εντόπισε
και ανέλυσε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές της πόλης
και κατέληξε σε συγκεκριµένες προτάσεις.
Οι οµάδες εργασίας είχαν την εξής θεµατολογία:
Εικαστικά.
Παραστατικές τέχνες.
Κινηµατογράφος – Video Art.
Γράµµατα – λόγος.
Μουσική.
Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες.
Ταυτότητα Τόπου.
Υποδοµές.

2.4.7.3.4. Μανιφέστο KALAMATA: 21
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 308/2015 Απόφασή του, υιοθέτησε, στα πλαίσια της
διεκδίκησης από την Καλαµάτα του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021, το µανιφέστο KALAMATA: 21, το οποίο έχει ως εξής :
Μανιφέστο KALAMATA:21
Η Καλαµάτα διεκδικεί αποφασιστικά τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας για το 2021. Στόχος του KALAMATA:21, είναι η αφύπνιση της
συλλογικότητας, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών στη διαδικασία
µετεξέλιξης της πόλης από µικρή πόλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας σε πόλη του
κόσµου. Να αποτελέσει η Καλαµάτα ευρωπαϊκό παράδειγµα αποκεντρωµένης
πολιτιστικής ανάπτυξης και να µετασχηµατιστεί σε κέντρο δηµιουργικής παραγωγής.
Το KALAMATA:21, µε άξονα τον πολιτισµό υπερασπίζεται την ισότητα, την
διαφάνεια, την εντιµότητα, και καλεί κοντά του όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου
φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και
σεξουαλικών προτιµήσεων. Αρχές µας είναι η προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών
του αλληλοσεβασµού, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Η προσβασιµότητα
στον πολιτισµό, η προστασία του τόπου από την άναρχη αστική και οικονοµική
ανάπτυξη, η ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η αυθεντικότητα, η
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και η ευαισθητοποίηση ενός µεγαλύτερου
κοινού στην καλλιτεχνική ποιότητα αποτελούν κεντρικές κατευθύνσεις της Καλαµάτας
ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Εργαζόµαστε για την ενδυνάµωση της
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παιδείας καθώς και για την ανάδειξη αντισυµβατικών
και καινοτόµων καλλιτεχνικών προτάσεων.
Το όραµα για την Καλαµάτα είναι η ιστορία µιας πόλης που ανοίχτηκε στην Ευρώπη
µέσα από µια Επανάσταση, πέρασε έναν καταστρεπτικό σεισµό και αναγεννήθηκε
και σήµερα στην σκοτεινή αυτή περίοδο της οικονοµικής κρίσης, η ίδια πόλη
κινητοποιείται ξανά για να υπερασπιστεί τον πολιτισµό µε την ευρεία έννοια. Τον
πολιτισµό πέρα από τις τέχνες και πέρα από τα σύνορα.
Είναι µια πόλη µέσα στη φύση του ελληνικού νότου, µια πόλη που αναδύεται, που
ανατέλλει, που ανέρχεται, που κινητοποιείται, που εγείρεται.
Kalamata is Rising
Σηµειώνεται ότι, το καλλιτεχνικό πρόγραµµα έχει ετοιµαστεί και συµπεριλαµβάνει
εκδηλώσεις και έργα που καλύπτουν όλο το φάσµα των τεχνών, ενώ ιδιαίτερο βάρος
έχει δοθεί στη συµµετοχή των νέων, στην προσβασιµότητα, στις νέες τεχνολογίες και
στη µοντέρνα καλλιτεχνική δηµιουργία.

2.4.7.3.5. Σχέδιο οργάνωσης, χρηµατοδότησης και δηµιουργίας υποδοµών για την
φιλοξενία του τίτλου
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την υπ’ αριθµό 509/2015 απόφασή του,
ενέκρινε το σχέδιο οργάνωσης, χρηµατοδότησης και δηµιουργίας υποδοµών για την
φιλοξενία του τίτλου «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021» για τα έτη 2017 –
2025.
Έχοντας υπ’ όψη τους κανόνες που διέπουν τον θεσµό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, τους κανόνες διεκδίκησης του τίτλου και την αιτιολογική έκθεση του
Γραφείου Υποψηφιότητας, συνοπτικά το σχέδιο περιλαµβάνει τα εξής:
Μοντέλο Υλοποίησης και ∆ιοικητική Οργάνωση
Θα δηµιουργηθεί φορέας διαχείρισης στον οποίο θα συµµετέχουν οι εξής:
Α. Το Υπουργείο Πολιτισµού, ακολουθώντας τις καλές πρακτικές του θεσµού, τις
απαιτήσεις της Επιτροπής Επιλογής και τις υπάρχουσες πρακτικές δράσης σε
αντίστοιχες διοργανώσεις στην «ΠΑΤΡΑ 2006 – Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα» (Ν.3322/2005, ΦΕΚ 58/Α/7-3-2005) και «Αθήνα 2004» (Ν.2598/1998,
ΦΕΚ 66/Α/1998), πρέπει να δηµιουργήσει ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.) µε τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε) σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Καλαµάτας για τη διαχείριση της φιλοξενίας του θεσµού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας.
Β. Το παραπάνω Ν.Π.Ι.∆. θα πρέπει να ιδρυθεί µε ειδικό νόµο κατόπιν εισήγησης του
Υπουργείου Πολιτισµού και σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλαµάτας.
Γ. Βασικό χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι ότι το Ν.Π.Ι.∆. θα διέπεται από
ευεργετικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την ευελιξία των δράσεων, τη διαφάνεια
καθώς και την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση και υποστήριξη των δράσεων του.
Σκοπός
Α. Ο σκοπός του Οργανισµού θα είναι να σχεδιάσει, να οργανώσει και να εκτελέσει
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εφαρµόσει το έργο «KALAMATA:21 ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021», σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλέψεις (δεσµεύσεις) του Φακέλου Υποψηφιότητας
µε τον οποίο και απέκτησε τον Τίτλο.
Β. Μετά το έτος 2022, έτος υποχρεωτικής αξιολόγησης, ο Οργανισµός θα αναλάβει
να διατηρήσει την «κληρονοµιά» του Τίτλου για τρία χρόνια (31.12.2025).
Όργανα διοίκησης του Οργανισµού θα είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη
Εκτελεστική Επιτροπή και θα στελεχώνεται από ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Εκτελεστικό
∆ιευθυντή, Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή και µε βασικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Προϋπολογισµός και Χρηµατοδότηση
Λειτουργικές ∆απάνες 2017 – 2022
Αφορούν την περίοδο 2017 (έτος ανάθεσης) έως και το 2022 (έτος υποχρεωτικής
αξιολόγησης). Επίσης προβλέπονται και έξοδα των ετών «κληρονοµιάς» του
προγράµµατος (2023 – 2025).
∆απάνες 2017-2022
Καλλιτεχνικό
Πρόγραµµα
Προώθηση
και
Μάρκετινγκ
Μισθοί
και
έξοδα
διαχείρισης
Σύνολο

Ποσό
12.000.000 €

Σε %
60%

4.000.000 €

20%

4.000.000 €

20%

20.000.000 €

100,00%

∆απάνες 2023-2025
Καλλιτεχνικό
Πρόγραµµα
Προώθηση
και
Μάρκετινγκ
Μισθοί
και
έξοδα
διαχείρισης
Σύνολο

Ποσό
450.000 €

Σε %
43%

200.000 €

19%

400.000 €

38%

1.050.000 €

100,00%

Πηγές Χρηµατοδότησης
Την ευθύνη της χρηµατοδότησης της υλοποίησης του τίτλου της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας την έχει καταρχήν ο ∆ήµος που φιλοξενεί τη διοργάνωση.
Η Κεντρική Κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει έµπρακτα την διοργάνωση
αναλαµβάνοντας σηµαντικό κόστος, όπως άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν µε
αντίστοιχες διοργανώσεις.
Εάν δεν υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη από την Κεντρική Κυβέρνηση και ο ∆ήµος
Καλαµάτας δεν δύναται να καλύψει τα έξοδα για την σωστή υλοποίηση του
προγράµµατος, ο ∆ήµος Καλαµάτας δύναται να ακυρώσει την υλοποίηση του έργου.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, άλλοι ∆ήµοι, ιδιώτες χρηµατοδότες αλλά και
χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να συνεισφέρουν
στη διοργάνωση.
Προϋπολογισµός και Χρηµατοδότηση
1. Οι υποδοµές που ακολουθούν, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του
προγράµµατος του KALAMATA:21 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως
για τη φιλοξενία του θεσµού:
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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• Ανακαίνιση σινεµά Ηλέκτρα,
• Ανακαίνιση και ανάπτυξη Σιδηροδροµικού Σταθµού Καλαµάτας,
• Ανακαίνιση και αναβάθµιση εξοπλισµού ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου
Καλαµάτας,
• Ανακαίνιση κτηρίου ∆ΕΗ
• ∆ηµιουργία Νέας Πινακοθήκης,
2. Οι παρακάτω υποδοµές θα χρησιµοποιηθούν ως έχουν µε µικρές προσαρµογές:
• Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας – Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή
• Αµφιθέατρο ΟΑΕ∆
• Ν.Ο.Κ. (Ναυτικός Όµιλος Καλαµάτας)
• Μέγαρο Χορού
• Αίθουσα συναυλιών Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας
• Στρατιωτικό Μουσείο
• Λαογραφικό Μουσείο
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Μουσείο Φορεσιάς
3. Οι παρακάτω υποδοµές θα πρέπει να ανακαινιστούν/ ολοκληρωθούν για την
υποστήριξη των δράσεων της διοργάνωσης
• Περιβάλλοντας Χώρος Μεγάρου Χορού
• Εξοπλισµός Μεγάρου Χορού
• ∆ηµοτικό Ωδείο
• ∆ηµοτική Πινακοθήκη
• Εικαστικό Εργαστήρι
• ∆ηµοτική Σχολή Χορού
• Περιβάλλων χώρος Κάστρου
• Γυµναστήριο Πολυκλαδικού Σχολείου
4. Οι παρακάτω υποδοµές θα ήταν θεµιτό να έχουν ολοκληρωθεί ως το έτος
φιλοξενίας του τίτλου, αλλά η µη ολοκλήρωσή τους δεν επηρεάζει τη διοργάνωση. Η
ένταξή τους όµως στον Φάκελο Υποψηφιότητας µπορεί να προσφέρει επιπλέον
κίνητρα για την άµεση υλοποίηση τους.
• Ανοιχτό αµφιθέατρο (∆ήµος Καλαµάτας)
• Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
• Γαλλικό Ινστιτούτο – Μουσείο Πόλης
• Ανακαίνιση Αχίλλειον (∆ήµος Καλαµάτας)
• Μεσογειακή Πόλη (Επιµελητήριο Μεσσηνίας/ Περιφέρεια Πελοποννήσου)
• Αποθήκες ΑΣΟ λιµανιού Καλαµάτας

2.4.7.4. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Με σκοπό την ανάδειξη και τη διατήρηση της τοπικής πολιτισµικής ταυτότητας της
περιοχής, διοργανώνονται τόσο από το ∆ήµο Καλαµάτας, όσο και από τους τοπικούς
πολιτιστικούς συλλόγους, πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν
καθιερωθεί και διοργανώνονται κάθε χρόνο. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας.
Θεατρικές παραστάσεις από το ∆ηµοτικό Θέατρο.
Ετήσιες εκθέσεις της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης και του Εικαστικού Σχολείου.
Συναυλίες της Σύγχρονης Ορχήστρας Νέων του ∆ηµοτικού Ωδείου.
Χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές εκδηλώσεις των καλλιτεχνικών σχολών της
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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ΦΑΡΙΣ.
Φεστιβάλ κιθάρας.
Καλλιτεχνικά καφενεία.
Εκδηλώσεις «Ανοιχτό ωδείο» (συναυλίες και παρουσιάσεις).
Σειρά ρεσιτάλ της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.
Βραδιά Αριστούχων ∆ηµοτικού Ωδείου.
Καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια των Καλλιτεχνικών Σχολών της ΦΑΡΙΣ.
Εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα.
Εκδηλώσεις για την Υπαπαντή.
Εκδηλώσεις για την 23η Μαρτίου.
Εκδηλώσεις για τις Απόκριες.
Βραβείο ποίησης εις µνήµην «Μ. Πολυδούρη».
Βραβείο κοινωνικοπολιτικού δοκιµίου εις µνήµην «Π. Φωτέα».
Πολιτιστικό καλοκαίρι.
Video Art Festival Μηδέν
Ανθοκοµική Έκθεση.
Έκθεση Άρτος – Οίνος – Έλαιο.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό και Φεστιβάλ Χορωδιών που
διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2015 και συγκεκριµένα:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την 230/2014, απόφασή του ενέκρινε την
διοργάνωση ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών τον Οκτώβριο του 2015 στην Καλαµάτα,
καθώς και την υπογραφή συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του
Πολιτιστικού Οργανισµού INTERKULTUR. Οι τελικοί όροι του Συµφωνητικού µεταξύ
του ∆ήµου και της INTERKULTUR Management Gmbh, εγκρίθηκαν µε την 292/2014
Α.∆.Σ.
Η INTERKULTUR Management Gmbh είναι γερµανική εταιρεία υπεύθυνη για την
διοργάνωση παγκοσµίως ∆ιεθνών Χορωδιών διαγωνισµών και µουσικών φεστιβάλ.
Το αντικείµενο της συµφωνίας, αφορούσε τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, την
υλοποίηση, την χρηµατοδότηση και την συνεργασία των εταίρων, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην Καλαµάτα από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2015. Το
κύριο περιεχόµενο της εκδήλωσης ήταν οι διαγωνισµοί µε διεθνείς προδιαγραφές, µε
βάση το αναγνωρισµένο Μusica Mundi σύστηµα αξιολόγησης.
Ο “∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαµάτας 2015” ήταν το πρώτο
καλλιτεχνικό γεγονός το οποίο η INTERKULTUR διοργάνωσε στην Ελλάδα,
τοποθετώντας την Καλαµάτα στον χάρτη των µεγαλύτερων ανάλογων εκδηλώσεων,
αφού φιλοξενήθηκαν 39 χορωδίες (21 ελληνικές και 18 από άλλες χώρες ) µε αρκετές
από αυτές να είναι Καλαµατιανές. Οι συµµετέχοντες χορωδοί ήταν 1500 .
Οι χώρες προέλευσης των χορωδιών ήταν οι εξής : Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Βραζιλία, Ελβετία, Εσθονία, Ισραήλ, Κίνα, Κονγκό, Λιθουανία, Νορβηγία, Ουγγαρία,
Ρωσία, Τσεχία και Ελλάδα.
Κατά την διάρκεια του πενθήµερου Φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν
στην Τέντα ( τελετή έναρξης και λήξης), στο Μέγαρο Χορού (Gala, συναυλίες,
διαγωνισµοί), στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ (διαγωνισµοί) στον Ιερό Ναό των Παµµέγιστων
Ταξιαρχών (θρησκευτική µουσική) και στην κεντρική πλατεία Βασ.Γεωργίου
(συναυλίες).
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν µε µουσική παρέλαση των συµµετεχόντων σε δρόµους της
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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πόλης, στην οποία έλαβαν µέρος και πέντε Φιλαρµονικές (Μεσσήνης, Κυπαρισσίας,
Φιλιατρών, Γαργαλιάνων και Καλαµάτας).
Η µεγάλη συµµετοχή του κόσµου στις εκδηλώσεις και η πλήρης ικανοποίηση των
συµµετεχόντων από την διοργάνωση, την φιλοξενία και τις οµορφιές της περιοχής,
αποτελούν “θεµέλιο λίθο” για την διοργάνωση του 2ου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού και
Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαµάτας 2017, ο οποίος ήδη προγραµµατίζεται να διεξαχθεί
από 11 έως 15 Οκτωβρίου 2017, µετά από σχετική απόφαση που θα ληφθεί από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας.

2.4.7.5. Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Στο ∆ήµο Καλαµάτας 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, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ είναι:
Πίνακας 41 : Σύλλογοι, οργανώσεις και µη κυβερνητικοί φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του πολιτισµού
Πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις και µη κυβερνητικοί φορείς
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαµάτας
Σύλλογος προς διάδοση των γραµµάτων
Φιλαρµονική ∆ήµου Καλαµάτας
Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαµάτας»
Μουσικός Σύλλογος «Ορφέας»
Ένωση Φίλων Μουσικής «Αρµονία»
Μουσικοφιλολογικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Ακρίτας»
Λύκειο Ελληνίδων (παράρτηµα Καλαµάτας)
Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας
Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας
Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο
Σύλλογος Ιστορικού Κέντρου
Σύλλογος Κυριών Καλαµάτας
Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Μεσσηνίας
Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Σύλλογος Αθλητικού Χορού «ΞΕΝΙΑ»
Σύλλογος «ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ»
Σύλλογος Νεδουσαίων
Χορευτικός Όµιλος Λεύκιππος
Σύλλογος Γυναικών Μάνης
Σύλλογος Κρητών
Ένωση Μικρασιατών
Σύλλογος Γερµανόφωνων Γυναικών
Γυναίκες από τη Γεωργία
Φωτογραφική Λέσχη Καλαµάτας
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Πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις και µη κυβερνητικοί φορείς
Κέντρο Νέων
Σύλλογος παραδοσιακής µουσικής
Σύλλογος Μεσσήνιων Συγγραφέων
∆ιαλεκτικός Όµιλος
Πολιτιστικός Αντίλογος
Πειραµατική σκηνή Καλαµάτας
Θεατρική διαδροµή
Θεατρικό Σχήµα «ΣΥΝ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ»
Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας – Θεατρική Οµάδα «ΜΕΘΕΞΙΣ»
Μορφωτικός Σύλλογος – Θεατρική Οµάδα «ΩΚΥΤΟΠΟ»
Σώµα Ελλήνων Προσκόπων
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πολιτιστικός οργανισµός «Οι δρόµοι της Ελιάς»
Φίλοι Μεσσηνιακού Κόλπου
Λέσχη lions
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού
Κέντρο Ενηµέρωσης, Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης για Ψυχοδραστικές
Ουσίες
Σύλλογος «Ιθάκη»
Σύλλογος Γυναικών Σπερχογείας «Η Αγία Κυριακή»
Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Αµφειείς»
Πολιτιστικός Σύλλογος Λεϊκων
Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίων
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγρίλου «Ο Αναγνωσταράς»
Πολιτιστικός Σύλλογος Πηδήµατος
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγρίλου «Αθανάσιος ∆αγρέ»
Πολιτιστικός Σύλλογος οι Αµφιείς

2.4.8. Αθλητισµός
Ο ∆ήµος Καλαµάτας αποτελεί κέντρο σηµαντικών αθλητικών διοργανώσεων και έχει,
για το λόγο αυτό, προβεί στην δηµιουργία πολλών αθλητικών υποδοµών, οι οποίες
συνεχώς βελτιώνονται και εκσυγχρονίζονται. 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
∆ηµοτική 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 ∆ηµοτική Αρχή αποτελεί “η αποκέντρωση των αθλητικών
δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές του νέου ∆ήµου, η ανάπτυξη του µαζικούλαϊκού 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 Καλλικράτης, ο νέος ∆ήµος Καλαµάτας
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διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο σύγχρονων και οργανωµένων αθλητικών
εγκαταστάσεων που είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σωµατικής άσκησης και
ψυχαγωγίας των κατοίκων κάθε ηλικίας αυτού. Το δίκτυο αυτό περιλαµβάνει:
Γήπεδα ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κλειστά γυµναστήρια, εθνικά στάδια,
αθλητικά κέντρα και κολυµβητήρια.
Συγκεντρωτικός πίνακας µε τις αθλητικές υποδοµές συνολικά στον Καλλικρατικό
∆ήµο παρουσιάζεται παρακάτω:
Πίνακας 42 : Αθλητικές υποδοµές στη ∆.Ε. Καλαµάτας
Αθλητικοί Χώροι
Πλήθος / έκταση (τ.µ.)
Γήπεδα Ποδοσφαίρου-Μπάσκετ-Βόλεϊ-Τένις 11 / 60.345,00
Κλειστά γυµναστήρια

2 / 4.650,00

Κολυµβητήρια

1 / 3.962,00

∆ηµοτικό Στάδιο

1 / 38.769,00

Αθλητικά κέντρα

1 / 6.800,00

Λοιποί αθλητικοί χώροι

13 / 5.100,00

Αποκεντρωτικά λειτουργούν στον Καλλικρατικό ∆ήµο, εκτός της ∆.Κ. Καλαµάτας οι
κάτωθι αθλητικοί χώροι :
Πίνακας 43 : Αθλητικές υποδοµές στις ∆.Ε. Άριος, Αρφαρών και Θουρίας
Τοπική Κοινότητα
Αθλητική Υποδοµή
Ασπρόχωµα

Γήπεδο ποδοσφαίρου

Αντικάλαµος

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 x 5

Άρις

Γήπεδο ποδοσφαίρου

Θουρία

Γήπεδο ποδοσφαίρου µε αποδυτήρια, ανοιχτό
γήπεδο µπάσκετ, κλειστό προπονητήριο και
γυµναστήριο, 2 γήπεδα τένις

Αρφαρά

Γήπεδο ποδοσφαίρου

Άµφεια

Γήπεδο ποδοσφαίρου

Σπερχογεία

Γήπεδο ποδοσφαίρου

Επιπροσθέτως, στο ∆ήµο Καλαµάτας δραστηριοποιούνται Αθλητικοί Φορείς και
Σωµατεία διαφόρων αντικειµένων. Αναλυτικότερα:

Είδος Σωµατείου

Πίνακας 44 : Αθλητικοί φορείς και σωµατεία
Αριθµός
Αριθµός Αθλητών
Σωµατείων

Ποδοσφαίρου

33

1500 (500 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)

Μπάσκετ

13

500 (500 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)

Βόλεϊ

6

250(400 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)

Στίβος

3

150 (600 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)

Κολύµβηση

3

200(600 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)
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Γυµναστική

4

150 (300 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)

Ιστιοπλοΐα

3

150 (100 παιδιά στο Πρόγραµµα εκµάθησης)

Πολεµικές τέχνες 1

30

Τένις

100

1

Στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας οργανώνονται πολλές αθλητικές εκδηλώσεις,
υπό την αιγίδα του ∆ήµου ή των σωµατείων της περιοχής, µε µεγάλη ανταπόκριση.
Συγκεκριµένα οι αθλητικές διοργανώσεις που πραγµατοποιούνται στον ∆ήµο
Καλαµάτας είναι οι παρακάτω :
∆ιεθνής Συνάντηση Στίβου “Τα Παπαφλέσσεια”
∆ιεθνές µήτινγκ ρυθµικής αγωνιστικής γυµναστικής “Κύπελλο Καλαµάτας”
∆ιεθνή Συνάντηση Συλλόγων ρυθµικής αγωνιστικής γυµναστικής
Γύρος της Καλαµάτας
Παγκόσµιο - Πανελλήνιο πρωτάθληµα ελεύθερης κατάδυσης
Ποδηλατικός γύρος της Καλαµάτας
Πανελλήνιο πρωτάθληµα jet ski
∆ιεθνής κολυµβητικός διάπλους (20 ν. µιλίων)
Πανελλήνια πρωταθλήµατα και διασυλλογικοί αγώνες ιστιοπλοΐας
Αγώνες καρτ
Πανελλήνιοι αγώνες σιρκουί ποδηλασίας
Αγώνες mountain bike
Πανελλήνια πρωταθλήµατα σκοποβολής
Επίσης πραγµατοποιούνται διασυλλογικοί αγώνες στίβου, κολύµβησης, γυµναστικής,
ποδηλασίας, τένις, τουρνουά µπάσκετ και βόλεϊ και όλα τα πρωταθλήµατα
ποδοσφαίρου.

2.5. Θεµατικός Τοµέας : Τοπική Οικονοµία & Απασχόληση
2.5.1. Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός – Ανεργία
2.5.1.1. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανά ∆ηµοτική Ενότητα
Στους πίνακες που ακολουθούν, δίνονται στοιχεία για τον οικονοµικά ενεργό
πληθυσµό και τον µη ενεργό πληθυσµό, κατά επίπεδο εκπαίδευσης για κάθε ∆ήµο
της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε βάση τα στατιστικά στοιχεία απογραφής 2011.

Πίνακας 45 : Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Περιγραφή
τόπου

Σύνολο
µόνιµο

Σύνολ

Κάτοχοι

Πτυχιούχοι
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µόνιµης
διαµονής

υ
ο
πληθυσ
µού

διδακτορικ
ού
ή
µεταπτυχι
ακού
τίτλου
/
Πτυχιούχοι
Παν/µίου Πολυτεχνεί
ου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελµα
τικών και
ισοτίµων
σχολών

µεταδευτεροβ
άθµιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Κολέγια
κλπ.)
/
Απόφοιτοι
Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικ
ού,
Επαγγελµατικ
ού κλπ.)

τριταξίου
περίπτω
Γυµνασίου ση(1)
και
πτυχιούχοι
Επαγγελµα
τικών
Σχολών

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟ
ΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩ
Ν
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

10.816.
286

4.586.
636

1.368.667

1.822.704

673.547

721.718

577.90
3

233.9
86

50.198

89.041

42.803

51.944

7.805

13.153

5.583

6.787

47.254

33.32
8
19.83
7

5.420

8.141

2.945

3.331

10.341

3.895

848

1.415

657

975

10.109

2.677

333

892

596

856

10.687

3.735

685

1.653

760

637

8.294

3.184

519

1.052

625

988

97.044

40.71
6

8.576

15.394

7.502

9.244

33.356

14.32
7

3.762

5.739

2.313

2.513

42.022

17.60
5

3.464

6.710

3.204

4.227

8.115

3.108

453

987

645

1.023

86.685
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∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆Α
Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ
ΒΟΧΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟ
Υ - ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤ
ΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ
Σ
∆ΗΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Σ ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣ
ΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΥΡΩΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣ
ΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σ
∆ΗΜΟΣ

13.551

5.676

897

1.958

1.340

1.481

145.08
2
58.192

59.87
2
24.42
7

13.381

23.766

10.630

12.095

5.919

9.862

4.163

4.483

19.027

8.016

1.680

3.073

1.444

1.819

21.221

8.450

2.038

3.702

1.340

1.370

6.483

2.592

409

931

539

713

17.365

6.776

1.508

2.699

1.145

1.424

22.794

9.611

1.827

3.499

1.999

2.286

6.643

12.512

6.862

9.706

3.508

5.485

2.280

2.627

35.259

35.72
3
13.90
0

13.005

4.821

824

1.857

1.101

1.039

1.041

433

76

183

77

97

17.891

7.998

897

2.331

1.781

2.989

21.942

8.571

1.338

2.656

1.623

2.954

159.95
4

64.34
7

13.793

24.216

12.226

14.112

69.849
6.945

29.74
9
2.439

8.955
419

12.292
870

4.330
637

4.172
513

89.138
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∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

23.482

8.397

1.203

2.981

1.776

2.437

11.228

3.632

532

1.484

798

818

21.077

7.925
12.20
5

1.024

2.694

1.873

2.334

1.660

3.895

2.812

3.838

27.373

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Περιλαµβάνεται ο πληθυσµός που: α) Αποφοίτησε από το ∆ηµοτικό β) εγκατέλειψε
το ∆ηµοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γ) ολοκλήρωσε την προσχολική
αγωγή, δ) δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ε) γεννήθηκε µετά την 1/1/2005
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει στον ∆ήµο Καλαµάτας από το σύνολο του
µόνιµου πληθυσµού που ανέρχεται σε 69.849 οικονοµικά ενεργοί είναι οι 29.749
ποσοστό 42,59% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 159.954
άτοµα και οινονοµικά ενεργοί 64.347 ,ποσοστό 40,23% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 577.903 και οικονοµικά ενεργοί 233.986 ,ποσοστό 40,49%).
Από αυτούς:
α) 8.955 (ποσοστό 30,10% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) είναι κάτοχοι
διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου,πτυχιούχοι Παναπιστηµίου,ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ καΙ
ανωτέρων επαγγελµατικών και ισοτιµών σχολών (αντίστοιχα για την Περιφέρειακή
Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 21,43,% και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
21,45%),
β) 12.292 (ποσοστό 41,32% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) είναι πτυχιούχοι
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ κτλ) και απόφοιτοι λυκείου(αντίστοιχα για την
Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 37,63% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 38,05%). ,
γ) 4.330 (ποσοστό 14,56% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) είναι απόφοιτοι
τριτάξιου γυµνασίου και πτυχιούχοι επαγγελµατικών σχολών(αντίστοιχα για την
Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό
19,00% και για την Περιφέριεα
Πελοποννήσου 18,29%),
δ) 4.172 (ποσοστό 14,02% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού). Σε αυτους
περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις να: α) Αποφοίτησε από το ∆ηµοτικό β) εγκατέλειψε
το ∆ηµοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γ) ολοκλήρωσε την προσχολική
αγωγή, δ) δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ε) γεννήθηκε µετά την 1/1/2005
(αντίστοιχα για την Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 40,23% και για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου 22,20%).
Πίνακας 46: Οικονοµικά µη Ενεργός Πληθυσµός κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Περιγραφή
Σύνολο
τόπου
µόνιµο Σύνολ Κάτοχοι
Πτυχιούχοι
Απόφοιτοι Άλλη

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

159

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

µόνιµης
διαµονής

υ
ο
πληθυσ
µού

διδακτορικ
ού
ή
µεταπτυχι
ακού
τίτλου
/
Πτυχιούχοι
Παν/µίου Πολυτεχνεί
ου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελµα
τικών και
ισοτίµων
σχολών

µεταδευτεροβ
άθµιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Κολέγια
κλπ.)
/
Απόφοιτοι
Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικ
ού,
Επαγγελµατικ
ού κλπ.)

τριταξίου
περίπτω
Γυµνασίου ση(1)
και
πτυχιούχοι
Επαγγελµα
τικών
Σχολών

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟ
ΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩ
Ν
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

10.816.
286

6.229.
650

440.420

1.211.771

754.943

3.822.51
6

577.90
3

343.9
17

17.977

56.126

45.116

224.698

2.552

8.289

6.939

35.577

47.254

53.35
7
27.41
7

1.579

5.057

3.781

17.000

10.341

6.446

329

817

771

4.529

10.109

7.432

192

693

823

5.724

10.687

6.952

234

998

992

4.728

8.294

5.110

218

724

572

3.596

97.044

56.32
8

2.722

8.329

6.677

38.600

33.356

19.02
9

1.306

3.379

2.162

12.182

42.022

24.41
7

938

3.288

2.943

17.248

8.115

5.007

177

645

563

3.622

86.685
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∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆Α
Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ
ΒΟΧΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟ
Υ - ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤ
ΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ
Σ
∆ΗΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Σ ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣ
ΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΥΡΩΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣ
ΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σ
∆ΗΜΟΣ

13.551

7.875

301

1.017

1.009

5.548

145.08
2
58.192

85.21
0
33.76
5

4.699

14.782

11.183

54.546

1.976

6.225

4.283

21.281

19.027

11.01
1

579

1.856

1.383

7.193

21.221

12.77
1

882

2.358

1.799

7.732

6.483

3.891

101

439

512

2.839

587

1.924

1.495

6.583

574

1.980

1.711

8.918

2.506

8.285

6.875

35.749

1.175

3.942

2.808

13.434

17.365
22.794

10.58
9
13.18
3

35.259

53.41
5
21.35
9

13.005

8.184

526

1.449

1.276

4.933

1.041

608

30

96

57

425

17.891

9.893

259

1.169

1.206

7.259

21.942

13.37
1

516

1.629

1.528

9.698

159.95
4

95.60
7

5.498

16.441

13.442

60.226

69.849
6.945

40.10
0
4.506

2.881
414

8.197
800

5.504
669

23.518
2.623

89.138
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∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

23.482

15.08
5

664

2.096

2.064

10.261

11.228

7.596

277

1.412

1.168

4.739

567

1.827

1.877

8.881

695

2.109

2.160

10.204

21.077
27.373

13.15
2
15.16
8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στον ∆ήµο Καλαµάτας από το σύνολο του
µόνιµου πληθυσµού που ανέρχεται σε 69.849 οικονοµικά µη ενεργοί είναι οι 40.100
ποσοστό 57,40% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 159.954
άτοµα και οινονοµικά µη ενεργοί 95.607 ,ποσοστό 59,77% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 577.903 και οικονοµικά µη ενεργοί 343.917 ,ποσοστό 59,51%).
Από αυτούς:
α) 2.881 (ποσοστό 7,18% του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού) είναι κάτοχοι
διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου,πτυχιούχοι Παναπιστηµίου,ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ καΙ
ανωτέρων επαγγελµατικών και ισοτιµών σχολών (αντίστοιχα για την Περιφέρειακή
Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 5,75% και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 5,22%),
β) 8.197 (ποσοστό 20,44% του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού) είναι πτυχιούχοι
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ κτλ) και απόφοιτοι λυκείου(αντίστοιχα για την
Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 17,19% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 16,31%). ,
γ) 5.504 (ποσοστό 13,72% του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού) είναι απόφοιτοι
τριτάξιου γυµνασίου και πτυχιούχοι επαγγελµατικών σχολών(αντίστοιχα για την
Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 14,05% και για την Περιφέριεα
Πελοποννήσου 13,11%),
δ) 23.518 (ποσοστό 58,64% του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού). Σε αυτους
περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις να: α) Αποφοίτησε από το ∆ηµοτικό β) εγκατέλειψε
το ∆ηµοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γ) ολοκλήρωσε την προσχολική
αγωγή, δ) δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ε) γεννήθηκε µετά την 1/1/2005
(αντίστοιχα για την Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 62,99% και για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου 65,33%).
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός παρουσιάζει µε βάση τον τόπο προσφοράς της
εργασίας στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 47: Απασχολούµενοι κατά τόπο εργασίας
Τόπος εργασίας
Στον
Σε άλλο
∆ήµο
δήµο ή
Περιγραφή
τόπου
µόνιµης
της
σε
Σύνολο
διαµονής
µόνιµη χώρα
ς
εξωτερι
διαµον κού
ή
ής
σε
µη
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µόνιµο
µέρος

3.727.6
33
196.76
1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
28.236

2.298.1 1.429.4
83
50
161.16
2
35.599
24.125

4.111

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

17.068

14.891

2.177

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

3.214

2.512

702

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

2.172

1.719

453

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

3.097

2.742

355

∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2.685
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
34.165

2.261

424

28.370

5.795

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

12.045

9.832

2.213

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

14.605

11.969

2.636

∆ΗΜΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

2.713

2.238

475

∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
4.802
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
49.454

4.331

471

35.892

13.562

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

14.731

5.234

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
6.672
∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
6.751

4.071

2.601

4.793

1.958

∆ΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

2.280

1.917

363

5.718

4.285

1.433

8.068

6.095

1.973

31.014

27.920

3.094

11.879
4.073

10.803
3.657

1.076
416

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

19.965

-

ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
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στο
σύνολ
ο
61,65
%
81,91
%
85,44
%
87,25
%
78,16
%
79,14
%
88,54
%
84,21
%
83,04
%
81,63
%
81,95
%
82,49
%
90,19
%
72,58
%
73,78
%
61,02
%
71,00
%
84,08
%
74,94
%
75,55
%
90,02
%
90,94
%
89,79

µόνιµο
µέρος
% στο
σύνολο
38,35%
18,09%
14,56%
12,75%
21,84%
20,86%
11,46%
15,79%
16,96%
18,37%
18,05%
17,51%
9,81%
27,42%
26,22%
38,98%
29,00%
15,92%
25,06%
24,45%
9,98%
9,06%
10,21%
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

366

268

98

∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

7.192

6.523

669

∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.504
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
53.892

6.669

835

44.855

9.037

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

23.967

20.665

3.302

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

2.160

1.658

502

∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

7.050

5.156

1.894

∆ΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

2.996

2.069

927

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

6.981

6.238

743

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

10.738

9.069

1.669

%
73,22
%
90,70
%
88,87
%
83,23
%
86,22
%
76,76
%
73,13
%
69,06
%
89,36
%
84,46
%

26,78%
9,30%
11,13%
16,77%
13,78%
23,24%
26,87%
30,94%
10,64%
15,54%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι στον ∆ήµο Καλαµάτας
α) από το σύνολο των απασχολουµένων 23.967, απασχολούνται εντός των ορίων
του ∆ήµου της µόνιµής διαµονής τους οι 20.665 ποσοστό 86,22% (αντίστοιχα για
την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στο ∆ήµο
της µόνιµης διαµονής 44.855, ποσοστό 83,23%, και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και απασχολούµενοι στο ∆ήµο της µόνιµης διαµονής
και 161.162 άτοµα ,ποσοστό 81,91%).
β) από το σύνολο των απασχολουµένων 23.967, οι απασχολούµενοι σε άλλο ∆ήµο ή
χώρα εξωτερικού ή σε µη µόνιµο µέρος είναι 3.302 ποσοστό 13,78% (αντίστοιχα για
την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι σε άλλο
∆ήµο ή χώρα εξωτερικού ή σε µη µόνιµο µέρος 9.037 ποσοστό 16,77% και για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και απασχολούµενοι σε άλλο ∆ήµο ή
χώρα εξωτερικού ή σε µη µόνιµο µέρος 35.599 άτοµα ποσοστό 18,09%).
Από το σύνολο των απασχολούµενων η κατανοµή ανά κλάδο οικοµονικής
δραστηριότητας σε επίπεδο ∆ήµου,Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας
Πελοποννήσου παρουσίαζονται στους κατωτέρω πίνακες:
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372.20
9
50.439
5.070
2.299
815
675
254
1.027

3.727.63
3

196.761

28.236

17.068

3.214

2.172

3.097
2.685

Σύνολο

ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
406
289

300

397

1.576

2.968

16.714

254.08
1

414
325

186

442

2.594

3.961

28.605

651.73
9

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ

Περιγραφή τόπου
µόνιµης διαµονής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Πίνακας 48: Κλάδοι Οικονοµικής ∆ραστηριότητας

84
124

78

112

787

1.185

7.399

165

184
203

206

221

1.021

1.835

14.778

291.58
9

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
192.87
1

35
27

28

43

299

432

3.543

102.19
2

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
216
129

172

244

1.797

2.558

15.220

359.77
9

134
110

83

241

1.362

1.930

12.545

125
80

75

131

1.505

1.916

9.244

236.83
1

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
294.35
9

1.245
371

369

568

3.828

6.381

38.274

971.98
3

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ

8.223
2.283
3.917
1.110
913
10.520
2.567
2.007

297
1.112
1.813
2.724
12.090

34.165

12.045

14.605

2.713

4.802

49.454

19.965

6.672

6.751
2.280

5.718

8.068

31.014

2.422

710

497

497
88

499

1.601

3.892

907

215

1.075

749

2.946

3.808

1.178

798

1.105
253

1.065

3.396

7.795

682

292

2.572

1.814

5.360
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ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
1.097

237

182

329
77

259

970

2.054

199

98

506

399

1.202

166

2.042

493

379

884
77

369

1.349

3.551

664

199

839

1.465

3.167

390

155

70

204
36

123

488

1.076

147

37

324

262

770
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1.901

456

455

568
116

425

1.616

3.636

162

147

936

1.253

2.498

1.753

422

378

389
99

385

1.378

3.051

240

128

955

975

2.298

1.313

257

197

250
67

197

989

1.957

81

74

656

574

1.385

4.198

1.436

949

2.228
355

1.343

5.611

11.922

807

413

2.825

2.271

6.316

2.865
1.349
84
4.494
3.298
14.536
1.746
742
2.762
991
3.140
5.155

11.879

4.073

366
7.192

7.504

53.892

23.967

2.160

7.050

2.996

6.981

10.738

774

592

305

499

274

2.042

4.486

645

37
337

392

1.011

1.110

712

373

931

196

4.359

7.681

796

34
637

517

1.824
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∆ΗΜΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ
252

183

125

247

45

1.009

1.861

355

60
151

160

371

167

728

636

181

470

339

1.829

4.183

536

101
247

440

718

109

68

52

98

59

489

875

68

7
84

49

182
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493

344

257

518

102

2.913

4.627

312

13
228

315

1.033

422

225

98

263

85

2.420

3.513

356

11
219

197

970

369

153

102

255

59

1.735

2.673

283

5
150

131

744

1.326

928

512

1.007

259

5.425

9.457

855

14
645

523

2.161

6,82%
8,49%
10,51%
9,23%
12,35%
13,81%
13,11%
10,76%

25,63%

17,96%
13,47%

25,36%
31,08%

8,20%

38,25%

ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

9,99%

12,10%

13,37%

13,75%
8,56%

14,03%
15,20%

14,54%

17,48%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
4,62%

2,71%

3,48%
3,59%

4,20%
4,61%

3,76%

5,17%
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Περιγραφή
τόπου
µόνιµης διαµονής
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7,56%

5,94%

6,88%
9,48%

6,50%
5,98%

7,51%

7,82%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πίνακας 49: Κλάδοι Οικονοµικής ∆ραστηριότητας ως % επί του συνόλου

1,01%

1,13%

1,34%
1,29%

1,53%
1,75%

1,80%

2,74%

4,80%

6,97%

7,59%
7,92%

9,06%
10,53%

7,74%

9,65%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΜΥΝΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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4,10%

4,33%

7,50%
3,82%

6,84%
7,98%

6,38%

2,98%

4,04%

4,08%
3,45%

6,79%
8,82%

4,70%

6,35%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
7,90%

13,82%

40,20%

17,67%
16,99%

22,60%
22,43%

19,45%

26,08%

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ

8,62%
6,22%
7,36%
7,92%
18,89%
7,87%
8,02%
7,48%
7,36%
3,86%
8,69%
8,80%
7,81%
8,51%
9,62%
10,11%
4,69%
8,60%

24,07%
18,95%

26,82%
40,91%
19,01%

21,27%
12,86%

30,08%

4,40%
48,77%

31,71%
33,76%

38,98%
24,12%

33,12%

22,95%
62,49%

43,95%

10,61%

9,29%
8,86%

12,69%

12,28%
15,35%

13,96%
14,60%

16,37%
11,10%

15,96%

15,76%
17,01%

17,61%
10,76%
14,20%

15,69%
15,06%

4,73%

16,39%
2,10%

3,93%

3,54%
3,12%

3,18%
2,94%

4,87%
3,38%

3,88%

4,15%
4,86%

3,46%
3,61%
4,14%

3,52%
3,31%
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

169

7,14%

27,60%
3,43%

10,80%

6,58%
6,04%

6,63%
6,11%

13,09%
3,38%

5,53%

7,18%
6,76%

5,74%
7,34%
13,83%

9,27%
12,16%

0,91%

1,91%
1,17%

1,20%

1,26%
1,53%

1,22%
1,92%

3,02%
1,58%

1,84%

2,18%
2,44%

2,22%
1,36%
3,06%

2,25%
2,18%

4,16%

3,55%
3,17%

7,73%

6,13%
8,70%

7,96%
5,65%

8,41%
5,09%

6,37%

7,35%
8,09%

6,41%
5,42%
3,37%

7,31%
10,40%
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4,74%

3,01%
3,05%

4,84%

5,65%
8,17%

6,61%
5,23%

5,76%
4,34%

5,77%

6,17%
6,90%

6,54%
4,72%
5,00%

6,73%
8,09%

3,77%

1,37%
2,09%

3,22%

4,23%
6,26%

3,45%
3,19%

3,70%
2,94%

2,95%

3,96%
4,95%

4,49%
2,73%
1,69%

4,05%
4,77%

11,39%

3,83%
8,97%

12,84%

13,54%
18,19%

16,60%
17,80%

33,00%
15,57%

20,13%

24,11%
28,10%

19,34%
15,22%
16,81%

18,49%
18,85%

8,32%
8,52%
12,69%
7,08%
10,18%
8,48%
7,21%

26,97%
7,29%

34,35%
39,18%
33,08%

44,98%
48,01%

10,20%
10,34%

9,07%
13,21%
12,45%

14,25%
18,19%

2,62%
2,35%

2,08%
3,50%
4,17%

3,45%
4,21%
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
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9,11%
6,78%

15,69%
6,67%
6,04%

7,76%
7,63%

0,97%
1,02%

2,73%
1,39%
1,74%

1,62%
2,04%

4,93%
4,59%

4,72%
7,35%
8,58%

8,59%
12,15%
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3,22%
3,93%

3,94%
3,73%
3,27%

6,52%
10,10%

2,19%
3,44%

2,73%
3,62%
3,40%

4,96%
7,24%

13,29%
12,35%

11,99%
14,28%
17,09%

17,55%
22,64%

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι στον ∆ήµο Καλαµάτας:
α) από το σύνολο των απασχολυµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας είναι 1.746 ποσοστό 7,92% (αντίστοιχα για την
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο
γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας 14.536 ,ποσοστό 26,97%, και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και απασχολούµενοι στο ∆ήµο της µόνιµης διαµονής
και 50.439 άτοµα ,ποσοστό 25,63%).
β) από το σύνολο των απασχολυµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
κατασκευών είναι 2.042 ποσοστό 8,52% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα
Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο κατασκευών 4.486
ποσοστό 8,32%
και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και
απασχολούµενοι στον κλάδο κατασκευών 16.714 άτοµα ποσοστό 8,49%).
γ) από το σύνολο των απασχολυµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
χονδρικό και λιανικό εµπόριο – επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και
µοτοσυκλετών είναι 4.359 ποσοστό 18,19% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα
Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο χονδρικό και λιανικό
εµπόριο – επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών 7.681 ποσοστό
14,25% και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και απασχολούµενοι
στον κλάδο χονδρικό και λιανικό εµπόριο – επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και
µοτοσυκλετών 28.605 άτοµα ποσοστό 14,54%).
δ) από το σύνολο των απασχολούµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
µεταφορά και αποθήκευση είναι 1.009 άτοµα ποσοστό 4,21% (αντίστοιχα για την
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο
µεταφορά και αποθήκευση
1.861 ποσοστό 3,45% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο µεταφορά και
αποθήκευση 7.399 άτοµα ποσοστό 3,76%).
ε) από το σύνολο των απασχολούµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλήµατος και υπηρεσιών εστίασης είναι
1.829 άτοµα ποσοστό 7,63% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας
53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλήµατος και υπηρεσιών εστίασης 4.183 ποσοστό 7,76% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλήµατος και υπηρεσιών εστίασης 14.778 άτοµα ποσοστό
7,51%).
στ) από το σύνολο των απασχολυµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 489 άτοµα ποσοστό 2,04%
(αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και
απασχολούµενοι στον κλάδο διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 875
ποσοστό 1,62%
και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και
απασχολούµενοι στον κλάδο διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 3.543
άτοµα ποσοστό 1,80%).
ζ) από το σύνολο των απασχολυµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
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δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
δηµόσια διοίκηση και άµυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση είναι 2.913 άτοµα
ποσοστό 12,15% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα
και απασχολούµενοι στον κλάδο δηµόσια διοίκηση και άµυνα – υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση 4.627 ποσοστό 8,59% και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
196.761 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο δηµόσια διοίκηση και άµυνα –
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 15.220 άτοµα ποσοστό 7,74%).
η) από το σύνολο των απασχολουµενων σε όλους τους κλαδους της οικονοµικής
δραστηριότητας 23.967 άτοµα που ανέρχεται σε απασχολούµενους στον κλάδο
εκπαίδευση είναι 2.420 άτοµα ποσοστό 10,10% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή
ενότητα Μεσσηνίας 53.892 άτοµα και απασχολούµενοι στον κλάδο εκπαίδευσης
3.513 ποσοστό 6,52% και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 196.761 άτοµα και
απασχολούµενοι στον κλάδο εκπαίδευσης 12.545 άτοµα ποσοστό 6,38%).
Τα στατιστικά στοιχεία για την κατανοµή µε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά
των ανέργων/ανεργίας µε βάση την απογραφή 2011 έχουν ως εξής:
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 50: Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Κάτοχοι
διδακτορικο
ύ
ή
µεταπτυχιακ
ού τίτλου /
Πτυχιούχοι
Παν/µίου Πολυτεχνείο
υ,
ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελµατι
κών
και
ισότιµων
σχολών

Πτυχιούχοι
µεταδευτεροβά
θµιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Κολλέγια
κλπ.)
/
Απόφοιτοι
Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού
,
Επαγγελµατικο
ύ κλπ.)

Απόφοιτοι
τριτάξιου
Γυµνασίου
και
πτυχιούχοι
Επαγγελµατι
κών Σχολών

Άλλη
περίπτωσ
η(1)

859.0
03

180.590

375.748

146.740

155.925

37.22
5

7.255

16.110

6.549

7.311

5.092

1.121

2.334

808

829

2.769

679

1.303

403

384

681

143

302

112

124

Περιγραφή
Σύνολ
τόπου µόνιµης
ο
διαµονής

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
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∆ΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ
ΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ
ΒΟΧΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡ
ΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ

505

85

201

111

108

638

115

310

101

112

499

99

218

81

101

6.551

1.211

2.814

1.230

1.296

2.282

487

1.031

410

354

3.000

518

1.249

567

666

395

86

176

62

71

874

120

358

191

205

10.41
8

2.011

4.483

1.844

2.080

4.462

881

1.889

808

884

1.344

245

550

221

328

1.699

288

749

300

362

312

75

133

54

50

1.058

244

492

154

168

1.543

278

670

307

288

4.709

939

2.053

780

937

2.021

448

904

336

333

748

131

348

147

122

67

17

34

7

9
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Υ
∆ΗΜΟΣ
ΕΥΡΩΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

806

137

341

128

200

1.067

206

426

162

273

10.45
5

1.973

4.426

1.887

2.169

5.782

1.195

2.529

970

1.088

279

46

119

71

43

1.347

232

485

260

370

636

98

286

124

128

944

160

424

185

175

1.467

242

583

277

365

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 51: Άνεργοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης ως % επί του συνόλου
Κάτοχοι
διδακτορικού
ή
µεταπτυχιακο
ύ τίτλου
/
Πτυχιούχοι
Παν/µίου
Περιγραφή
Πολυτεχνείου,
τόπου µόνιµης
ΑΤΕΙ,
διαµονής
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελµατικ
ών
και
ισότιµων
σχολών
%
στο σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
21,02%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ 19,49%

Πτυχιούχοι
µεταδευτεροβάθµ
ιας εκπαίδευσης
(ΙΕΚ,
Κολλέγια
κλπ.) / Απόφοιτοι
Λυκείου (Γενικού,
Εκκλησιαστικού,
Επαγγελµατικού
κλπ.)
%
στο
σύνολο

Απόφοιτοι
τριτάξιου
Γυµνασίου και
πτυχιούχοι
Επαγγελµατικ
ών Σχολών %
στο σύνολο

Άλλη
περίπτωση(1)
%
στο
σύνολο

43,74%

17,08%

18,15%

43,28%

17,59%

19,64%

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

174

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

ΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ
∆ΗΜΟΣ
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ
- ΒΟΧΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΝΕΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Υ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

22,01%

45,84%

15,87%

16,28%

24,52%

47,06%

14,55%

13,87%

21,00%

44,35%

16,45%

18,21%

16,83%

39,80%

21,98%

21,39%

18,03%

48,59%

15,83%

17,55%

19,84%

43,69%

16,23%

20,24%

18,49%

42,96%

18,78%

19,78%

21,34%

45,18%

17,97%

15,51%

17,27%

41,63%

18,90%

22,20%

21,77%

44,56%

15,70%

17,97%

13,73%

40,96%

21,85%

23,46%

19,30%

43,03%

17,70%

19,97%

19,74%

42,34%

18,11%

19,81%

18,23%

40,92%

16,44%

24,40%

16,95%

44,08%

17,66%

21,31%

24,04%

42,63%

17,31%

16,03%

23,06%

46,50%

14,56%

15,88%

18,02%

43,42%

19,90%

18,66%
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΥΡΩΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ
- ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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19,94%

43,60%

16,56%

19,90%

22,17%

44,73%

16,63%

16,48%

17,51%

46,52%

19,65%

16,31%

25,37%

50,75%

10,45%

13,43%

17,00%

42,31%

15,88%

24,81%

19,31%

39,93%

15,18%

25,59%

18,87%

42,33%

18,05%

20,75%

20,67%

43,74%

16,78%

18,82%

16,49%

42,65%

25,45%

15,41%

17,22%

36,01%

19,30%

27,47%

15,41%

44,97%

19,50%

20,13%

16,95%

44,92%

19,60%

18,54%

16,50%

39,74%

18,88%

24,88%

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι στον ∆ήµο Καλαµάτας:
α) από το σύνολο του άνεργου πληθυσµού που ανέρχεται σε 5.782 άνεργοι κάτοχοι
διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου /Πτυχιούχοι Παν/µίου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελµατικών και ισότιµων σχολών είναι οι 1.195 ποσοστό
20,67% (αντίστοιχα για την Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 10.455 άτοµα και
άνεργοι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου /Πτυχιούχοι Παν/µίου
Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελµατικών και ισότιµων σχολών
1.973, ποσοστό 18,87% και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 37.225 και άνεργοι
κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου /Πτυχιούχοι Παν/µίου Πολυτεχνείου,
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελµατικών και ισότιµων σχολών 7.255 ,ποσοστό
19,49%).
β)
2.529 (ποσοστό 43,74% του άνεργου
πληθυσµού) είναι πτυχιούχοι
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ κτλ) και απόφοιτοι λυκείου(αντίστοιχα για την
Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 42,33% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 43,28%). ,
γ) 1.887 (ποσοστό 16,78% του άνεργου πληθυσµού) είναι απόφοιτοι τριτάξιου
γυµνασίου και πτυχιούχοι επαγγελµατικών σχολών(αντίστοιχα για την Περιφέρειακή
Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 18,05% και για την Περιφέριεα Πελοποννήσου
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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17,59%),
δ) 1.088 (ποσοστό 18,82% του άνεργου πληθυσµού). Σε αυτους περιλαµβάνονται οι
περιπτώσεις να: α) Αποφοίτησε από το ∆ηµοτικό β) εγκατέλειψε το ∆ηµοτικό αλλά
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γ) ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή, δ) δεν
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ε) γεννήθηκε µετά την 1/1/2005 (αντίστοιχα για την
Περιφέρειακή Ενότητα Μεσσηνίας ποσοστό 20,75% και για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου 19,64%).
Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην Π. Ε. Μεσσηνίας, την περίοδο 2005-2011
Με δεδοµένο ότι δεν υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία
ανά ∆ήµο και ∆ηµοτική Ενότητα από την απογραφή του 2011, παραθέτουµε
ενδεικτικά τους πίνακες µε την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας την περίοδο 20052011 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από όπου προκύπτει και η ανεργία στην Π.Ε.
Μεσσηνίας.
Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που εµφανίζει τα ποσοστά ανεργίας στις 5
Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκύπτουν τα κάτωθι:
Πίνακας 52: Ποσοστά ανεργίας στις Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Γεωγραφική
Περιφέρεια
Πελοπόννησος

ΝΟΜΟΣ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9,8
10,2
7,8
7
8,9

7,7
12,2
6,2
4,9
7,9

7,1
11,3
6,1
6
7,7

7,1
10,6
7,6
5,4
6,1

8,8
10,6
9,4
5,1
6,8

8,8
13,9
12,3
7,3
8,0

11,4
15,4
17,2
11,3
14,3

9,9

8,9

8,3

7,6

9,5

12,5

17,7

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

∆ιάγραµµα 3: Ποσοστά ανεργίας στις Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ποσοστό Ανεργίας στο Νοµό
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Το ποσοστό ανεργίας σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το έτος 2009 βαίνει
συνεχώς αυξανόµενο και φυσικά είναι αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης που
περνάει η χώρα µας. Από τους δείκτες της ανεργίας που µας δίνει η Στατιστική
Υπηρεσία σε επίπεδο χώρας προκύπτει ότι µέσα σε ένα χρόνο (Αύγουστος 2011 –
Αύγουστος 2012) ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6,7 ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται
στο 24,4%.
Από τη σύγκριση του ποσοστού ανεργίας στις διάφορες Περιφερειακές Ενότητες
παρατηρούµε ότι η Π.Ε. Μεσσηνίας διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τις θέσεις εργασίας.
Το διάστηµα 2009 – 2011 το µικρότερο ποσοστό ανεργίας το είχε η Λακωνία και
ακολουθούσε η Μεσσηνία. Όµως το 2011 µικρότερα ποσοστά ανεργίας εµφανίζει και
η Αργολίδα και η Μεσσηνία καταλαµβάνει πλέον την τρίτη θέση στη σειρά κατάταξης
αυξάνοντας το ποσοστό της σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας.
Συµπεράσµατα:
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το αυξανόµενο ποσοστό ανεργίας θα πρέπει ο
∆ήµος να προβεί στις κατάλληλες πολιτικές προώθησης της ανάπτυξης της τοπικής
οικονοµίας που θα συµβάλλουν στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στους
τρεις τοµείς της οικονοµίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή).

2.5.1.2. Οικονοµική διάρθρωση – ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το ύψος του παραγόµενου κατά κεφαλήν ΑΕΠ
σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων (Νοµών) για την
περίοδο 2000-2012 καθώς και το ποσοστό συµβολής αυτών στη διαµόρφωση του
περιφερειακού και του εθνικού ΑΕΠ.
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

9.804

10.602 11.387 12.115 12.837 12.649 13.645 14.804 14.900 15.101 14.095 13.233 12.672

12.226 13.148 13.112 14.147 14.269 14.679 15.660 16.539 17.657 16.840 15.686 14.993 14.131

12.199 12.731 13.527 15.081 16.013 16.411 18.684 19.534 19.022 20.068 18.719 16.801 15.456

11.081 12.510 13.898 14.812 14.894 15.758 17.523 18.783 19.437 19.255 17.997 16.256 14.858

10.846 11.732 12.288 13.339 13.760 14.272 15.652 16.651 17.056 17.018 15.970 14.928 13.870

12.983 13.878 14.774 16.207 17.458 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 17.507

2000
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9.322 10.088 10.396 11.434 11.868 12.713 13.935 14.887 15.184 15.212 14.542 13.996 12.851
Σηµείωση: Χρησιµοποιήθηκε ο υπολογιζόµενος πληθυσµός στις 30/6 κάθε έτους, εκτιµηµένος βάση της
* Προσωρινά στοιχεία. απογραφής πληθυσµού του 2011.

Μεσσηνία

Λακωνία

Κορινθία

Αρκαδία

Αργολίδα

Πελοπόννησος

Περιφέρειες και νοµοί
Σύνολο Ελλάδος
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Το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νοµό (σε € και σε
τρέχουσες τιµές), διαµορφώθηκε την τελευταία πενταετία και µέχρι το έτος που
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία (2012) είναι:το 2007 σε 14.887 µε το ποσοστό αύξησης
από το 2006 να ανέρχεται στο 6,83%, το 2008 σε 15.184 µε το ποσοστό αύξησης
από το 2007 να ανέρχεται στο 1,99%, το 2009 σε 15.212 µε το ποσοστό αύξησης
από το 2008 να ανέρχεται στο 0,42%, το 2010 σε 14.542 µε το ποσοστό µείωσης
από το 2009 να ανέρχεται στο 4,40%, το 2011 σε 13.996 µε το ποσοστό µείωσης
από το 2010 να ανέρχεται στο 3,75%, το 2012 σε 12.851 µε ποσοστό µείωσης από
το 2011 να ανέρχεται στο 8,18.
∆ιάγραµµα 4: ΑΕΠ Νοµού Μεσσηνίας
ΑΕΠ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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2007

2008
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84,54 83,18 82,31 78,82 79,49 79,96 79,83 78,81 80,18 78,74
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
106,6 113,1 111,0 108,2 110,4 111,9 112,8 113,9 113,1 112,6
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0%
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2%
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9%
108,5 110,0 113,0 116,3 114,9 119,3 117,3 111,5 117,9 117,2
1%
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6%
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112,0 106,7 106,0 103,7 102,8 100,0 99,33 103,5 98,95 98,22
7%
0%
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%
2%
%
%
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%
%
%
%
%
%
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85,99 84,60 85,72 86,25 89,08 89,03 89,40 89,02 89,39 91,05
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Σηµείωση: Χρησιµοποιήθηκε ο υπολογιζόµενος πληθυσµός στις 30/6 κάθε
έτους, εκτιµηµένος βάση της απογραφής πληθυσµού του 2011.
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* Προσωρινά στοιχεία.
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∆ιάγραµµα 5: ΑΕΠ Νοµού Μεσσηνίας ως %

ΑΕΠ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ % ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%
2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

Το κατά κεφαλή ακαθαριστο προιόν στο Νοµό Μεσσηνίας (σε € και σε τρέχουσες
τιµές) διαµορφώθηκε την τελευταία πενταετία και µέχρι το έτος που υπάρχουν
διαθέσιµα στοιχεία (2012) είναι:το 2007 σε 14.887 και ποσοστό 89,40%, το 2008 σε
15.184 και ποσοστό 89,02%, το 2008 σε 15.184 και ποσοστό 89,02%, το 2009 σε
15.212 και ποσοστό 89,39%, το 2010 σε 14.542 και ποσοστό 91,05%, το 2011 σε
13.996 και ποσοστό 93,75% , το 2012 σε 12.851 και ποσοστό 92,66% αντίστοιχα σε
σχέση µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Σηµαντικά στοιχεία για την οικονοµική διάρθρωση δίνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
(απογραφή 2011) για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
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2002
8.092
739
188
97
133
151
169

2001

7.892
760
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98
149
141
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8.975
875
205
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182
155
209

2003
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94
153
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2004
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Περιφέρειες
2000
και νοµοί
Σύνολο
Ελλάδος
7.652
Πελοπόννησος 643
Αργολίδα
136
Αρκαδία
97
Κορινθία
138
Λακωνία
111
Μεσσηνία
161
* Προσωρινά
στοιχεία.
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ
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8.595
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134
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2005
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7.038
766
177
104
128
161
195

2006
7.078
683
157
95
123
129
177

2007
6.624
647
182
92
104
136
134

2008

Πίνακας 55: Γεωργία, δασοκοµία, αλιεία
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∆ιάγραµµα 6: Ακαθάριστη Προστιθέµενη αξία

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤ. €) ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΑΣΟΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΙΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία
στο σύνολο των κλάδων της γεωργίας,
δασοκοµίας και αλιείας (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο νοµό Μεσσηνίας
το 2000 είναι 161 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε 643, το 2001 είναι 210 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 760, το 2002 είναι 169 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 8.092, το 2003 είναι 209 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 875, το
2004 είναι 192 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 764, το 2005 είναι 220 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 791, το 2006 είναι 195 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 766, το 2007 είναι 177 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 683, το
2008 είναι 134 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 647, το 2009 είναι 136 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 633, το 2010 είναι 154 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 621, το 2011 είναι 140 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 587,το
2012 είναι 160 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 617.
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Περιφέρειες
και
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
νοµοί
Σύνολο Ελλάδος 9.323 9.857 10.083 13.800 15.638 10.878 16.984 14.024 12.095 9.483 8.699 6.274 4.428
Πελοπόννησος
452 477 456 603 659 460 652 557 554 485 463 400 268
Αργολίδα
69 90 98
134 144 83
132 97
103 106 107 79
49
Αρκαδία
77 79 70
71
97
76
87
69
61
67 75 55
42
Κορινθία
134 153 134 188 189 141 208 206 196 129 103 100 66
Λακωνία
77 62 64
84
89
53
63
80
77
62 67 61
54
Μεσσηνία
94 94 91
127 140 106 162 105 116 121 111 107 57
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 56: Κατασκευές
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∆ιάγραµµα 7: Κατασκευές
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤ. €)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο στον κλάδο των κατασκευών στο
Νοµό Μεσσηνίας για το 2000 είναι 94 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 452, το
2001 είναι 94 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 477, το 2002 είναι 91 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 456, το 2003 είναι 127 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 603, το 2004 είναι 140 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 659, το
2005 είναι 106 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 460, το 2006 είναι 162 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 652, το 2007 είναι 105 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 557, το 2008 είναι 116 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 554, το
2009 είναι 121 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 485, το 2010 είναι 111 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 463, το 2011είναι 107 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 400, το 2012 είναι 57 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 268.
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Περιφέρειες και νοµοί 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Σύνολο Ελλάδος 34.45235.731 36.61541.116 44.21446.15847.782 52.12055.513 51.55448.347 42.51140.593
Πελοπόννησος
1.369 1.420 1.449 1.604 1.681 1.796 1.851 2.028 2.043 1.975 1.737 1.540 1.446
Αργολίδα
269 293 315 337 351 396 413 462 443 407 359 305 294
Αρκαδία
201 212 179 200 218 209 224 245 258 257 237 205 186
Κορινθία
380 390 378 426 447 487 498 516 573 536 467 419 386
Λακωνία
224 229 233 263 283 290 300 331 299 305 266 240 233
Μεσσηνία
295 295 343 377 382 414 416 474 470 470 407 371 347
* Προσωρινά στοιχεία.

Πίνακας 57: Εµπόριο, επισκευές, µεταφορές, εστίαση, καταλύµατα
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∆ιάγραµµα 8: Εµπόριο, επισκευές, µεταφορές, εστίαση, καταλύµατα
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤ. €)
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΤΛ ΓΙΑ Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο του κλάδου Χονδρικού και λιανικού
εµπορίου, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών, µεταφορών και
αποθήκευσης, δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών
εστίασης (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο νοµό Μεσσηνίας το 2000 είναι
295 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.369, το 2001 είναι 295 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.420, το 2002
είναι 343 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.449, το 2003 είναι 377 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.604,
το 2004 είναι 382 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.681, το 2005 είναι 414 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.796, το 2006 είναι 416 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.851, το 2007 είναι 474 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.028,
το 2008 είναι 470 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.043, το 2009 είναι 470 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.975, το 2010 είναι 407 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.737, το 2011 είναι 371 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
1.540,το 2012 είναι 347 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.446.
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Περιφέρειες και νοµοί 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Σύνολο Ελλάδος
14.777 15.718 17.167 18.374 19.858 21.468 21.211 25.871 29.343 30.497 36.389 34.967 33.413
Πελοπόννησος
608 647 706 756 817 881 878 1.075 1.222 1.280 1.526 1.471 1.408
Αργολίδα
87
93
102 109 117 127 128 157 179 189 227 219 209
Αρκαδία
94
100 109 117 126 136 135 164 185 193 229 221 211
Κορινθία
146 156 170 182 197 212 212 261 298 312 372 358 343
Λακωνία
87
92
101 108 116 126 124 152 172 180 215 207 198
Μεσσηνία
194 206 225 241 260 281 279 341 388 406 483 467 447
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 58: ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
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∆ιάγραµµα 9: Ενηµέρωση, επικοινωνία κ.λ.π. Ν. Μεσσηνίας
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤ. €)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο του κλάδου διαχείρησης ακίνητης
περιουσίας (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο νοµό Μεσσηνίας το 2000
είναι 194 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 608, το 2001 είναι 206 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 647, το 2002
είναι 225 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 706, το 2003 είναι 241 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 756, το
2004 είναι 260 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 817, το 2005 είναι 281 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 881, το 2006 είναι 279 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 878, το 2007 είναι 341 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.075, το
2008 είναι 388 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.222, το 2009 είναι 406 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.280, το 2010 είναι 483 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.526, το 2011 είναι 467 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
1.471,το 2012 είναι 447 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.408.
Πίνακας
59:
Επαγγελµατικές,
υποστηρικτικές,
διοικητικές
κ.λ.π.
δραστηριότητες
Περιφέρειες και 200 200 200 200 200
201 201
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1* 2*
νοµοί
0
1
2
3
4
6.05 6.56 7.77 8.95 9.64 10.3 11.9 13.3 13.5 13.5 10.6 9.39 8.40
Σύνολο Ελλάδος
1
5
6
5
4
61 72 48 71 03 79 3
8
Πελοπόννησος 148 163 192 212 228 247 290 302 327 345 253 242 214
Αργολίδα
32 36 54 47 51 61 75 76 79 86 61 57 50
Αρκαδία
25 23 26 33 34 29 36 35 39 40 26 26 23
Κορινθία
28 37 37 41 49 60 71 74 84 80 61 58 50
Λακωνία
26 28 30 32 33 35 36 38 42 50 37 34 30
Μεσσηνία
37 39 46 59 61 62 71 80 84 90 68 67 62
*
Προσωρινά
στοιχεία.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

190

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία
στο σύνολο του κλάδου επαγγελµατικών,
επιστηµονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, διοικητικών και υποστηρικτικών
δραδτηριοτήτων (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο νοµό Μεσσηνίας το
2000 είναι 37 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 148, το 2001 είναι 39 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 163, το 2002
είναι 46 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 192, το 2003 είναι 59 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 212, το
2004 είναι 61 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 228, το 2005 είναι 62 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 247, το 2006 είναι 71 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
290, το 2007 είναι 80 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 302, το 2008 είναι 84 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 327, το 2009 είναι 90 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 345, το 2010 είναι 68 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 253, το
2011 είναι 67 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 242, το 2012 είναι 62 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 214.
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Περιφέρειες και νοµοί 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Σύνολο Ελλάδος
20.67223.267 26.31728.259 32.02134.31036.315 39.35442.485 45.49842.435 40.33937.003
Πελοπόννησος
827 904 1.078 1.116 1.235 1.311 1.345 1.490 1.675 1.747 1.559 1.506 1.368
Αργολίδα
146 160 182 194 197 196 200 222 268 282 259 257 231
Αρκαδία
145 163 198 211 234 247 259 292 320 327 278 246 230
Κορινθία
195 210 259 263 288 301 308 339 377 407 362 358 322
Λακωνία
117 131 154 155 168 176 170 193 221 229 207 203 181
Μεσσηνία
224 240 286 292 348 392 408 444 488 502 453 443 404
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 60: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Εκπαίδευση, υγεία, µέριµνα
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Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο του κλάδου δηµόσιας διοίκησης και
άµυνας, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές µε
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική µέριµνα (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες
τιµές) στο νοµό Μεσσηνίας το 2000 είναι 224 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
827, το 2001 είναι 240 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 904, το 2002 είναι 286
και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.078, το 2003 είναι 292 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.116, το 2004 είναι 348 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.235,
το 2005 είναι 392 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.311, το 2006 είναι 408 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.345, το 2007 είναι 444 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.490, το 2008 είναι 488 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.675,
το 2009 είναι 502 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.747, το 2010 είναι 453 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.559, το 2011 είναι 443 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 1.506, το 2012 είναι 404 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.368.
Πίνακας 61: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κ.λ.π.

Περιφέρειες και νοµοί 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Σύνολο Ελλάδος
5.174 5.570 6.228 6.539 7.136 8.006 8.860 9.333 9.330 10.364 8.279 7.264 7.550
Πελοπόννησος
220 216 252 265 281 305 371 386 370 443 408 368 375
Αργολίδα
28 28 44 41 44 51 71 79 78 113 95 59
57
Αρκαδία
34 20 18 27 35 38 38 39 29 29
39 31
32
Κορινθία
62 66 72 62 71 73 99 91 95 126 132 128 120
Λακωνία
25 32 55 56 59 58 53 67 63 49
33 33
49
Μεσσηνία
71 70 64 79 72 85 110 110 105 126 109 117 117
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ
Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο του κλάδου τεχνών, διασκέδασης,
ψυχαγωγίας, άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, δραστηριοτήτων
νοικοκυριών ως εργοδοτών, µη διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων νοικοκυριών
που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριοτήτων
ετερόδικων οργανισµών και φορέων (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο
νοµό Μεσσηνίας το 2000 είναι 71 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 220, το 2001
είναι 70 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 216, το 2002 είναι 64 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 252, το 2003 είναι 79 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
265, το 2004 είναι 72 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 281, το 2005 είναι 85 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 305, το 2006 είναι 110 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 371, το 2007 είναι 110 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 386, το
2008 είναι 105 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 370, το 2009 είναι 126 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 443, το 2010 είναι 109 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 408, το 2011 είναι 117 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 368, το
2012 είναι 117 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 25.
Πίνακας 62: Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Περιφέρειες και νοµοί
Σύνολο Ελλάδος
Πελοπόννησος
Αργολίδα

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
5.903 5.332 5.905 6.661 8.261 8.564 9.093 9.201 9.402 9.819 9.347 8.762 8.293
141 125 141 157 189 199 218 214 216 224 212 212 163
24 22 23 29 32 33 35 38 39 41 34 36
26
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Αρκαδία
21
Κορινθία
35
Λακωνία
20
Μεσσηνία
41
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο του κλάδου χρηµατοπιστωτικών και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο νοµό
Μεσσηνίας το 2000 είναι 41 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 141, το 2001 είναι
34 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 125, το 2002 είναι 39 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 141, το 2003 είναι 44 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 157, το
2004 είναι 53 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 189, το 2005 είναι 59 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 199, το 2006 είναι 65 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
218, το 2007 είναι 61 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 214, το 2008 είναι 62 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 216, το 2009 είναι 60 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 224, το 2010 είναι 59 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 212, το
2011 είναι 54 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 212, το 2012 είναι 41και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 163.
Πίνακας 63: Ενηµέρωση και επικοινωνία

Περιφέρειες και νοµοί 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Σύνολο Ελλάδος
4.653 5.159 5.975 5.976 6.297 6.841 7.836 8.163 8.131 8.391 7.286 6.619 5.951
Πελοπόννησος
112 124 144 149 157 170 198 194 181 180 164 142 125
Αργολίδα
22 22 29 31 27 33 36 48 34 35 29 30
23
Αρκαδία
20 22 28 30 27 34 33 31 31 30 22 20
17
Κορινθία
28 32 42 39 44 47 60 51 55 56 57 52
41
Λακωνία
13 11 12 13 15 17 27 25 27 28 26 16
20
Μεσσηνία
29 37 32 36 43 39 42 39 34 31 29 24
24
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία
στο σύνολο του κλάδου ενηµέρωσης και
επικοινωνίας (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές) στο νοµό Μεσσηνίας το 2000
είναι 29 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 112, το 2001 είναι 37 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 124, το 2002
είναι 32 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 144, το 2003 είναι 36 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 149, το
2004 είναι 43 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 157, το 2005 είναι 39 και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 170, το 2006 είναι 42 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
198, το 2007 είναι 39 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 194, το 2008 είναι 34 και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 181, το 2009 είναι 31 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 180, το 2010 είναι 29 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 164, το
2011 είναι 24 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 142, το 2012 είναι 24και στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου 125.
Πίνακας 64: Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία
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Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά κλάδο (Σε εκατοµµύρια €. Σε τρέχουσες τιµές)
Συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία

Περιφέρειες και νοµοί

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

125.678 134.397 144.670 160.240 174.070 178.708 193.031 205.393
5.710 6.114 6.453 7.052 7.316 7.564 8.210 8.706
982 1.082 1.214 1.306 1.324 1.398 1.540 1.648
1.010 1.061 1.128 1.258 1.335 1.354 1.515 1.568
1.553 1.658 1.673 1.824 1.857 1.912 2.028 2.144
798
851
920
984 1.047 1.028 1.097 1.185
1.366 1.462 1.518 1.680 1.754 1.873 2.031 2.161

Σύνολο Ελλάδος
Πελοπόννησος
Αργολίδα
Αρκαδία
Κορινθία
Λακωνία
Μεσσηνία

2008

2009

2010

2011*

213.933 212.216 199.645 182.302 171.216
8.934 9.008 8.328 7.755 7.265
1.711 1.712 1.576 1.419 1.309
1.519 1.611 1.472 1.307 1.204
2.303 2.230 2.053 1.956 1.857
1.195 1.226 1.131 1.059 1.023
2.206 2.229 2.096 2.014 1.872

* Προσωρινά στοιχεία.

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ
∆ιάγραµµα 10: Συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία Ν. Μεσσηνίας

ΣΥΝΟΛΟΚΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ
ΕΚΑΤ. €) ΓΙΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2.500
2.000
1.500
1.000
500

20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
*
20
12
*

0

Η συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (σε εκατοµµύρια € σε τρέχουσες τιµές)
στο νοµό Μεσσηνίας το 2000 είναι 1.366 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 5.710,
το 2001 είναι 1.462 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 6.114, το 2002 είναι 1.518
και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 6.453, το 2003 είναι 1.680 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 7.052, το 2004 είναι 1.754 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 7.316,
το 2005 είναι 1.873 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 7.564, το 2006 είναι 2.031
και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 8.210, το 2007 είναι 2.161 και στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου 8.706, το 2008 είναι 2.206 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 8.934,
το 2009 είναι 2.229 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 9.008, το 2010 είναι 2.096
και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 8.328, το 2011 είναι 2.014 και στην Περιφέρεια
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Πελοποννήσου 7.755, το 2012 είναι 1.872 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 7.265.
Παρατηρήσεις

Για τα έτη 2000 - 2012 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζει αυξητική τάση.
Το 2009 που είναι το έτος εκδήλωσης της οικονοµικής κρίσης παρουσιάζει µείωση.
Τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο ΑΕΠ τη διατηρεί η Π.Ε.Αρκαδίας και ακολουθούν οι
Π.Ε.Αργολίδας,Κορινθίας, Λακωνίας και τελευταία η Π.Ε. Μεσσηνίας.
Παρατηρείται µείωση στη συµµετοχή του ΑΕΠ της Π.Ε. Κορινθίας στο ΑΕΠ της
Περιφέρειας, ενώ αντίθετα το ποσοστό συµµετοχής της Π.Ε. Μεσσηνίας βαίνει
αυξανόµενο.
Συµπεράσµατα
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για τόνωση της
ανάπτυξης τόσο στην περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και ειδικότερα στην Π.Ε.
Μεσσηνίας.

2.5.2. ∆ιαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης – Απασχόληση κατά
τοµέα
Οι απασχολούµενοι στο ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής
του 2011, ανέρχονται σε 29.749 άτοµα, συµµετέχοντας κατά 46,23% στις συνολικές
θέσεις απασχόλησης του Νοµού Μεσσηνίας, όταν η πληθυσµιακή συµµετοχή του
∆ήµου στο αντίστοιχο µέγεθος του Νοµού, ανέρχεται στο 43,67%. Παρατηρείται
δηλαδή µια ισοµερής αναλογία θέσεων απασχόλησης στο ∆ήµο Καλαµάτας, σε
σχέση µε τον αναλογούντα πληθυσµό, το οποίο οφείλεται κυρίως στη φυσιογνωµία
της πόλης, η οποία αποτελεί διοικητικό-οικονοµικό κέντρο, µε εµβέλεια που
υπερβαίνει τα όρια του Νοµού Μεσσηνίας.
Οι θέσεις απασχόλησης στο ∆ήµο παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις κατά τη δεκαετία
2001-2011, ως συνέπεια της αύξησης του εργατικού δυναµικού και της γενικότερης
πληθυσµιακής αύξησης. Η εξέλιξη στον αριθµό των απασχολουµένων συµβαδίζει,
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, µε την αντίστοιχη πληθυσµιακή εξέλιξη κατά την
περίοδο 2001-2011, καθώς στις περιοχές όπου ο πληθυσµός αυξάνει, αυξάνουν
ταυτόχρονα και οι θέσεις απασχόλησης και αντίστοιχα στις περιοχές µε πληθυσµιακή
µείωση, οι θέσεις απασχόλησης παρουσιάζουν µείωση.
Ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι ένας ∆ήµος µε έντονη την παρουσία του τριτογενή τοµέα, η
οποία διαχρονικά έχει γίνει εντονότερη. Ο τριτογενής τοµέας συµµετέχει κατά 66,01%
στο σύνολο της απασχόλησης του ∆ήµου (ενώ συµµετέχει κατά 50,15% στο Νοµό) .
Η δραστηριότητα της µεταποίησης και ο δευτερογενής τοµέας, παρουσιάζει κάποια
δυναµική, η οποία αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία της απασχόλησης καθώς οι
απασχολούµενοι στον τοµέα αντιπροσωπεύουν το 21,76% περίπου του συνόλου
των απασχολουµένων, έχοντας όµως σηµειώσει µείωση σε σχέση µε τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και του 2000. Παρόλα αυτά, είναι εντονότερη η παρουσία του
δευτερογενή τοµέα στο ∆ήµο Καλαµάτας, συγκριτικά µε το Νοµό Μεσσηνίας. Η
συµµετοχή του ∆ήµου στην αντίστοιχη απασχόληση, σε επίπεδο Νοµού,
διαµορφώνεται στο 22,57%, παραµένοντας σχεδόν σταθερή η παρουσία του ∆ήµου
στο Νοµό σε σχέση µε τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και µειωµένη κατά τις αρχές
της δεκαετίας το 2000, καθώς φαίνεται ότι γενικότερα ο δευτερογενής τοµέας και
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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ειδικότερα η µεταποίηση, παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, τόσο στο ∆ήµο όσο και στο
Νοµό.
Όσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα, αποτελεί το λιγότερο σηµαντικό τοµέα, µε
έντονες τάσεις περαιτέρω αποδυνάµωσης. Ο ∆ήµος ακολουθεί την τάση που
επικρατεί γενικότερα, τόσο στο Νοµό Μεσσηνίας, όσο και στο σύνολο της Χώρας, της
συρρίκνωσης του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος γίνεται όλο και περισσότερο
συµπληρωµατική δραστηριότητα, έναντι του τριτογενή. Οι θέσεις απασχόλησης στο
συγκεκριµένο τοµέα, αντιπροσωπεύουν το 7,29% περίπου της συνολικής
απασχόλησης του ∆ήµου, κατά το 2011. Οι απασχολούµενοι, ως απόλυτος αριθµός,
παρουσιάζουν µικρή µείωση σε σχέση µε το 2001 και η συµµετοχή τους στη
συνολική απασχόληση έχει επίσης µειωθεί, αιτιολογώντας την ενδυνάµωση του
τριτογενή τοµέα, καθώς φαίνεται ότι πλέον η απασχόληση στον τοµέα της παροχής
υπηρεσιών δεν είναι συµπληρωµατική, αλλά απορροφά εξ ολοκλήρου το δυναµικό
του αγροτικού τοµέα. Ως προς το Νοµό, οι απασχολούµενοι του πρωτογενή τοµέα
του ∆ήµου Καλαµάτας ενδυναµώνουν την παρουσία τους σε σχέση µε την
προηγούµενη δεκαετία, γεγονός που υποδηλώνει ότι στο Νοµό επικρατεί εντονότερα
η φθίνουσα πορεία του τοµέα, τουλάχιστον όσον αφορά το δυναµικό που
απασχολείται σε αυτόν.

2.5.2.1. Πρωτογενής Τοµέας
Ο «Καλλικρατικός» ∆ήµος Καλαµάτας, αν και έχει κυρίως αστικό χαρακτήρα,
προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και στον γεωργικό τοµέα. Αποκτώντας
σηµαντική αγροτική έκταση, η οποία συνδυάζει ορεινά (Ταΰγετος) και πεδινά
τµήµατα, µε δυο ποταµούς (Πάµισο, Άρι), εκ των οποίοι έχουν αξιοποιηθεί µε
εγγειοβελτιωτικά έργα, µε εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επιτρέπουν την καλλιέργεια
κηπευτικών ακόµα και τον χειµώνα (πχ πατάτα), µε περιοχές φυσικού κάλλους
ενταγµένες στο πρόγραµµα Natura, που φιλοξενούν πλούσια και σπάνια χλωρίδα. Ο
∆ήµος Καλαµάτας έχει όλα τα απαραίτητα πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη
σύγχρονων µεθόδων εντατικής καλλιέργειας ενώ ο συσχετισµός δραστηριοτήτων
αναψυχής µε παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας µπορεί να δώσει ώθηση στην
ανάπτυξη του αγροτουρισµού. Τέλος η αξιοποίηση της άγριας χλωρίδας του
Ταυγέτου µπορεί να µας προµηθεύσει µε γενετικό υλικό χρήσιµο στην βελτίωση
των καλλιεργούµενων φυτών και στην φαρµακευτική.
Η καλλιεργούµενη έκταση του ∆ήµου είναι 95.754 στρέµµατα. Κύρια καλλιέργεια στο
∆ήµο και σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητες είναι η ελαιοκαλλιέργεια, ο αριθµός
ελαιοδέντρων, τα στρέµµατα και η παραγωγή ελαιολάδου για την ελαιοκοµική
περίοδο 2013- 2014, ανά δηµοτική ενότητα και τοπική κοινότητα έχει ως εξής :
Πίνακας 65 : Ελαιοκαλλιέργεια

∆ηµοτική Ενότητα – Τοπική Αριθµός
Κοινότητα
ελαιοδέντρων

Στρέµµατα

∆ηµοτική ενότητα Άριος
Τ.Κ. Άριος
Τ.Κ. Άµµου
Τ.Κ. Αλωνίων
Τ.Κ. Ανεµοµύλου
Τ.Κ. Αριοχωρίου
Τ.Κ. Ασπροπουλιάς

13.163
5.590
1.632
1.790
951
2.119
1.081

214.600
91.130
26.600
29.190
15.510
34.550
17.630
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∆ηµοτική Ενότητα – Τοπική Αριθµός
Κοινότητα
ελαιοδέντρων
∆ηµοτική ενότητα Αρφαρών
Τ.Κ. Αρφαρών
Τ.Κ. Πηδήµατος
Τ.Κ. Αγίου Φλώρου
Τ.Κ. Πλατέος
Τ.Κ. Αγρίλου
Τ.Κ. Σταµατινού
Τ.Κ. Βρωµόβρυσης
Τ.Κ. Βελανιδιάς
∆ηµοτική ενότητα Θουρίας
Τ.Κ. Θουρίας
Τ.Κ. Αιθαίας
Τ.Κ. Ανθείας
Τ.Κ. Αµφειας
Τ.Κ. Μικροµάνης
∆ηµοτική ενότητα Καλαµάτας
∆.Κ. Καλαµάτας
Τ.Κ. Αντικαλάµου
Τ.Κ. Ασπροχώµατος
∆.Κ. Βέργας
Τ.Κ. Λαιΐκων
Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας
Τ.Κ. Σπερχογείας
Τ.Κ. Αλαγονίας
Τ.Κ. Αρτεµισίας
Τ.Κ. Λαδάς
Τ.Κ. Καρβελίου
Τ.Κ. Πηγές
Τ.Κ. Νέδουσας
Τ.Κ. Ελαιοχωρίου
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΥ
Πηγή: ∆ΑΟ & Κ
Πίνακας 66 : Πατάτα
Στρέµµατα
Παραγωγή (τόνοι)
Πηγή : ∆ΑΟ & Κ

248.312
88.770
23.860
29.880
42.620
28.721
5.959
13.002
15.500
198.790
41.940
27.360
43.820
54.110
31.560
573.331
175.960
18.690
38.660
65.460
62.060
31.930
35.960
18.908
15.276
11.269
19.423
9.312
4.235
66.188
1.235.033

Στρέµµατα
15.230
5.446
1.463
1.833
2.614
1.762
365
797
950
12.194
2.573
1.678
2.688
3.319
1.936
35.167
10.795
1.146
2.371
4.015
3.807
1.958
2.206
1.160
937
691
1.191
571
259
4.060
75.754

Παραγωγή ελαιοκοµική
περίοδος 2013-2014
(τόνοι)
620,8
221,9
59,7
74,7
106,6
71,8
14,9
32,5
38,8
497
104,9
68,4
109,6
135,3
78,9
1.433,3
439,9
46,7
96,7
163,7
155,2
79,8
89,9
47,3
38,2
28,2
48,6
23,3
10,6
165,5
3087,6

4.300
12.900

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα καλύπτουν έκταση, που ανήκει στον ∆ήµο Καλαµάτας,
32.000 στρεµµάτων και αποτελούν µια σηµαντική δυνατότητα οικονοµικής ανάπτυξης
του ∆ήµου. Η τοποθεσία «βάλτος» της τοπικής κοινότητας Σπερχογείας µπορεί να
καλλιεργηθεί µε κτηνοτροφικά φυτά για παραγωγή ζωοτροφών που θα υποστηρίξουν
την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
Πίνακας 67 : Εγγειοβελτιωτικά έργα
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Ανοικτό δίκτυο
Κλειστό δίκτυο
14 Κρατικές γεωτρήσεις
805 ιδιωτικές γεωτρήσεις
Αγροτικό Οδικό δίκτυο
Πρωτεύον στραγγιστικό δίκτυο
∆ευτερεύον στραγγιστικό δίκτυο
Πηγή: ∆ΑΟ & Κ

25.000 στρέµµατα
5.000 στρέµµατα
2.000 στρέµµατα
2.000 στρέµµατα
50 χιλιόµετρα
50 χιλιόµετρα
100 χιλιόµετρα

Στο ανοικτό δίκτυο δεν καλλιεργούνται τα 10.000 στρέµµατα ενώ στο κλειστό 3.500
στρέµµατα.
Επίσης αποτελεί σηµαντική δυνατότητα οικονοµικής ανάπτυξης η ύπαρξη του
ορεινού όγκου του Ταϋγέτου για την ανάπτυξη της ποιµενικής κτηνοτροφίας,
δεδοµένης της ελλειµµατικότητας σε ζωοκοµικά προϊόντα, µε ανάλογη µείωση της
ανεργίας του αστικού χώρου.
Κύρια καλλιέργεια στο ∆ήµο και σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητες
είναι η
ελαιοκαλλιέργεια και το παραγόµενο ελαιόλαδο είναι προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης.(ΠΟΠ). Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται διαφήµιση γιατί το προϊόν έχει
σχηµατίσει ένα "όνοµα" στην αγορά ενώ στο σύνολό του ανήκει στην κατηγορία του
έξτρα παρθένου και σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί
περιουσιακό στοιχείο του προϊόντος, δηλαδή των παραγωγών του, αποτελώντας
µια δυνατότητα του προϊόντος, µε την προϋπόθεση εφαρµογής ολοκληρωµένης
διαχείρισης ή βιολογικής γεωργίας, από τις οργανώσεις παραγωγών και της
αντίστοιχης πιστοποίησης.
Το ίδιο ισχύει και για την επιτραπέζια ελιά Καλαµάτας.
Η ζωική παραγωγή ανέρχεται 21.961 αιγοπρόβατα 556 βοοειδή, 94 χοιρινά, 195.00
µελισσοσµήνη.
Πίνακας 68 : Ζωική Παραγωγή

ΕΙ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

Αιγοπρόβατα
Βοοειδή
Χοίροι
Πηγή ∆ΑΟ&Κ

21961
556
94 χοιροµητέρες

Πίνακας 69 : Παραγωγή µελιού
Μελισσοσµήνη
Αριθµός απασχολουµένων
Μελι σε τόνους
Πηγή ∆ΑΟ&Κ

ΑΡΙΘΜ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
362
267
2

19500
318
285

2.5.2.1.1. ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµάτας

Η αγροτική παραγωγή στην δηµοτική ενότητα Καλαµάτας εκτείνεται από την
Σπερχογεία, Αντικάλαµο, Καλάµι, Ασπρόχωµα, Λέϊκα, περιφερειακά της πόλης της
Καλαµάτας, Ελαιοχώρι, Βέργα, Μικρή Μαντίνεια µε ελαιοκαλλιέργεια, και στην
περιοχή Μπουρνιά µε καλλιέργεια
4.300 στρεµµάτων πρώιµης ανοιξιάτικής
πατάτας. Όλη η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή της γεωργικής γης, λόγω
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εκτός σχεδίου δόµησης, που καθιστά την παραγωγή τροφίµων οικονοµικά
ασύµφορη. Λόγω της εκτός σχεδίου δόµησης η περιοχή διαθέτει το 90% των
γεωτρήσεων του ∆ήµου που στο σύνολό τους είναι 432 ,οι οποίες πέραν των
υδρευτικών αναγκών εξυπηρετούν και αρδευτικές σε έκταση 2.000 στρεµµάτων.
Η παραγωγή πατάτας γίνεται σε γη υψηλής παραγωγικότητας, είναι η πιο πρώιµη
στην Ευρώπη , εξάγεται σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και υφίσταται τον
ανταγωνισµό της Σικελικής, Αιγυπτιακής, Γαλλικής και Συριακής πατάτας. ∆ιατίθεται
σε χονδρική συσκευασία 25 κιλών και όχι σε οικογενειακή 3 κιλών. Χρειάζεται
πιστοποίηση και είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ως ΠΟΠ. Μετά την καλλιέργεια
πατάτας τα ίδια χωράφια σπέρνονται µε φασόλι για τις ανάγκες των αγορών
Καλαµάτας και Αθήνας και το οποίο χρειάζεται πιστοποίηση ή φιστίκι το οποίο
παραδίδεται σε µια υπολειτουργούσα βιοτεχνία επεξεργασίας του λόγω του έντονου
ανταγωνισµού από το φθηνό κινέζικο φιστίκι. Χρειάζεται πιστοποίηση.
Η παραγωγή εσπεριδοειδών τείνει να εκλείψει λόγω οικοπεδοποίησης της περιοχής
καλλιέργειάς τους και λόγω του ότι οι προσφερόµενες τιµές δεν καλύπτουν το κόστος
παραγωγής., ως εκ τούτου δεν γίνονται εργασίες και υποβαθµίζεται η ποιότητα, µε
αποτέλεσµα έλλειψη ενδιαφέροντος των
φορέων εµπορίας ή µεταποίησης.
Προτείνεται η µετατροπή τους σε βιολογική καλλιέργεια.
Η καλλιέργεια ρυζιού( σε έκταση 650 στρ) γίνεται από τρείς παραγωγούς και
υφίσταται τον ανταγωνισµό από το φθηνό κινέζικο και ινδικό ρύζι. Η καλλιέργεια
764 στρεµµάτων κηπευτικών για τοπική αγορά στην τοπική κοινότητα
Ασπροχώµατος χρειάζεται πιστοποίηση.
Επίσης ελαιοκαλλιέργεια είχαν οι τοπικές κοινότητες Αλαγονίας, Πηγές, Αρτεµισία,
Λαδάς Καρβέλι και Νέδουσα, που καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 2007 και
βρίσκεται σε διαδικασία ανασύστασης .Άλλες καλλιέργειες που συµπληρώνουν το
εισόδηµα των χωριών αυτών είναι τα κεράσια, τα καρύδια και τα κάστανα σε µικρές
ποσότητες για την τοπική αγορά της Καλαµάτας και για τα οποία απαιτείται
πιστοποίηση.
Η Ζωική παραγωγή ανέρχεται σε 10.972 αιγοπρόβατα,
215
βοοειδή, µε
δυνατότητες ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε στοιχεία απο το Λιµεναρχείο Καλαµάτας, υπάρχουν 130 επαγγελµατικές
άδειες σκαφών σε ισχύ , εγγεγραµµένες στα αρχεία της υπηρεσίας.
Η δασική παραγωγή στην περιοχή του Ταϋγέτου είναι αµελητέα.
2.5.2.1.2. ∆ηµοτική Ενότητα Άριος

Στον πρωτογενή τοµέα ασχολείται το 90% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και οι
καλλιέργειες είναι:
Ελαιοποιήσιµη ελιά 13163 στρέµµατα, εσπεριδοειδή 340,9 στρέµµατα και
166
στρέµµατα κηπευτικά για την τοπική αγορά(πηγή ∆ΑΟΚ )
Για τα καλλιεργούµενα εσπεριδοειδή οι τιµές είναι κάτω του κόστους παραγωγής µε
αποτέλεσµα να µην γίνονται καλλιεργητικές εργασίες και να έχουµε υποβάθµιση της
ποιότητας και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους φορείς εµπορίας ή
µεταποίησης. Προτείνεται η µετατροπή τους σε βιολογική καλλιέργεια.
Για τα κηπευτικά απαιτείται πιστοποίηση συµπεριλαµβανοµένης της θερµοκηπιακής
µονάδας. Υπάρχει µια(1) µονάδα παραγωγής καλλωπιστικών φυτών.
Η ζωική παραγωγή είναι
2017 αιγοπρόβατα και 10 βοοειδή µε δυνατότητες
ανάπτυξης.
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2.5.2.1.3. ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών

Στον πρωτογενή τοµέα ασχολείται το 90% των εργαζοµένων του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού και οι καλλιέργειες είναι:
Ελαιοποιήσιµη ελιά δένδρα 15230 , συκιές
125,2 στρέµµατα δενδρωδών
καλλιεργειών, 129 στρέµµατα αµπελώνες και κηπευτικά 42,8 στρέµµατα, για την
τοπική αγορά στις τοπικές κοινότητες Πηδήµατος και Αγίου Φλώρου. Η
ελαιοκαλλιέργεια του ορεινού όγκου είναι σε διαδικασία ανασύστασης λόγω της
πυρκαγιάς του 2007 Τα σύκα και τα κηπευτικά χρειάζονται πιστοποίηση στην
πρωτογενή παραγωγή (Αναπυξιακό πρόγραµµα Αρφαρών).
Στις τοπικές κοινότητες του ορεινού όγκου υπάρχει κτηνοτροφία, µε δυνατότητες
ανάπτυξης, η οποία ανέρχεται σε αιγοπρόβατα 6836 και 290 βοοειδή. Επίσης
υπάρχουν 2 µονάδες παραγωγής χοιρινού κρέατος µε 94 χοιροµητέρες
Επιπλέον υπάρχει 1 µονάδα οικογενειακής µορφής εκτροφής πέστροφας.
2.5.2.1.4. ∆ηµοτική Ενότητα Θουρίας

Στον πρωτογενή τοµέα ασχολούνται 303 εργαζόµενοι δηλαδή το 25% του οικονοµικά
ενεργού πληθυσµού ενώ το υπόλοιπο ασχολείται στον δευτερογενή και τριτογενή
τοµέα λόγω γειτνίασης µε την ∆.Ε. Καλαµάτας. Η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση
είναι 14.500 στρέµµατα.
Η αγροτική παραγωγή πλην της ελαιοκαλλιέργειας είναι 323,2 στρέµµατα αµπέλια,
επιτραπέζια για την τοπική αγορά τα οποία χρειάζονται πιστοποίηση και οινοποιίας
τα οποία αναδιαρθρώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ µε οινοποιήσιµες ποικιλίες που έχουν
ζήτηση στην αγορά. Η κατάργηση όµως της κοινής οργάνωσης αγορών στον τοµέα
του οίνου µε την οποία τα αποθέµατα οίνου οδηγούντο στην απόσταξη, µε
αποτέλεσµα τα υφιστάµενα αποθέµατα οίνου να δηµιουργούν µειωµένη ζήτηση και
πίεση στις τιµές των σταφυλιών.
Επίσης καλλιεργούνται 210 στρέµµατα πρώιµης αγκινάρας. Καθώς το κάθε φυτό
αγγινάρας παράγει περί τα 20-25 κεφάλια, εκτιµάται ότι η ετήσια παραγωγή φτάνει
τις 2.100.000 ανθοκεφαλές . Η παραγωγή αυτή διοχετεύεται σε Αθήνα, Αίγιο, Πάτρα,
Πύργο, Σπάρτη κλπ. Μεγάλο µέρος της παραγωγής αγοράζεται από τοπική εταιρία
που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, εµπορία και
διακίνηση της άγριας αγκινάρας µε έδρα τη Μικροµάνη. Οι αγκινάρες επεξεργάζονται
και συσκευάζονται κατεψυγµένες ή φρέσκιες µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε
πιστοποιηµένο εργαστήριο µε ISO 9001: 2000 και HACCP. H εταιρία εµπορεύεται το
προϊόν σε µεγάλα σούπερ µάρκετ στην Καλαµάτα και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης
γίνονται και εξαγωγές. Τα υπόλοιπα κηπευτικά καταλαµβάνουν έκταση
62,6
στρέµµατα και χρειάζονται πιστοποίηση.
Για τα 151,4 στρέµµατα καλλιεργούµενα µε εσπεριδοειδή οι τιµές είναι κάτω του
κόστους παραγωγής µε αποτέλεσµα να µην γίνονται καλλιεργητικές εργασίες και να
έχουµε υποβάθµιση της ποιότητας και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ενδιαφέρον από
τους φορείς εµπορίας ή µεταποίησης. Προτείνεται η µετατροπή τους σε βιολογική
καλλιέργεια.
Η ορεινή τοπική κοινότητα της Πολιανής διαθέτει 150 στέµµατα µε 2000 δέντρα που
παράγουν τα ονοµαστά οµώνυµα µήλα. Τα µήλα Πολιανής χαρακτηρίζονται από το
µικρό τους µέγεθος και το έντονο άρωµα που είναι αποτέλεσµα της ξερικής
καλλιέργειας. Οι κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι η Starking delicious µε
καρπό χρώµατος έντονο κόκκινο, µε σάρκα λευκοκίτρινη, συνεκτική, χυµώδη, γλυκιά
και αρωµατική και το Φιρίκι µε καρπό µετρίου µεγέθους, χρώµατος πρασινοκίτρινου
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µε κόκκινο επίχρισµα (όπου το βλέπει ο ήλιος) και σάρκα λευκοκίτρινη, συνεκτική,
πολύ γλυκιά και αρωµατική. Προτείνεται η µετατροπή τους σε βιολογικά και
ταυτόχρονη αναγνώριση τους ως ΠΟΠ.
Τα 50 στρέµµατα µε καρύδια της τοπικής κοινότητας Πολιανής χρειάζονται
πιστοποίηση.
Η ζωική παραγωγή ανέρχεται σε 2136 αιγοπρόβατα και 41 βοοειδή µε δυνατότητες
ανάπτυξης.

2.5.2.2. ∆ευτερογενής Τοµέας
Ο δευτερογενής τοµέας του ∆ήµου φαίνεται ότι κατέχει σηµαντική θέση στον
παραγωγικό και κοινωνικοοικονοµικό ιστό του ∆ήµου, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της απασχόλησης, αλλά και από τον αριθµό καταστηµάτων και
επιχειρήσεων που καταγράφονται στο ∆ήµο.
Όπως διαφαίνεται από τα διαθέσιµα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, ο
δευτερογενής τοµέας του ∆ήµου, εστιάζεται κατά κύριο λόγο στη µεταποιητική και
δευτερευόντως στην κατασκευαστική δραστηριότητα, η εξορυκτική δραστηριότητα
είναι πολύ µικρή, ενώ υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (φωτοβολταϊκών συστηµάτων) και ανακύκλωσης.
Όσον αφορά στις θέσεις απασχόλησης, παρατηρείται σηµαντική µείωση µεταξύ 2001
και 2011 σε απόλυτο αριθµό θέσεων, της τάξης του 15%, αλλά και ταυτόχρονη
αποδυνάµωση του τοµέα ως προς τη συµµετοχή του στο συνολικό αριθµό
απασχολουµένων του ∆ήµου, έναντι του τριτογενή τοµέα.
Παρόλα αυτά, ο δευτερογενής τοµέας εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος, σε αριθµό
απασχολουµένων, συγκεντρώνοντας µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 17,8% του
συνόλου των απασχολουµένων. Πρέπει να επισηµανθεί ότι, στις επιχειρήσεις του
τοµέα, κυρίως σε όσες σχετίζονται µε κατασκευαστική δραστηριότητα, εκτός από
τους ντόπιους, απασχολείται και σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών εργαζοµένων.
Με βάση τα στοιχεία του Eµπορικού - Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου για το έτος 2006
διαπιστώνεται ότι το 21% των, συνολικά εγγεγραµµένων στο Επιµελητήριο,
επιχειρήσεων του ∆ήµου, είναι επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα. Σε αυτές,
κυριαρχούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση, σε ποσοστό
66%, ενώ όλες σχεδόν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις
κατασκευές. Τέλος, υπάρχει µόνο µία επιχείρηση εξόρυξης.
Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του Επιµελητηρίου (2014) το ποσοστό των
επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα στο ∆ήµο Καλαµάτας αριθµητικά παραµένει
σχεδόν σταθερό στο 21,6%.
Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις κυριαρχούν σε ποσοστό 61,3%, οι κατασκευαστικές
επιχειρήσεις ακολουθούν µε 32,1% ενώ υπάρχουν και οι κοινωφελείς δραστηριότητες
του δευτερογενή τοµέα (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως και ανακύκλωση) µε
6,2%. Ένα πολύ µικρό ποσοστό µε 0,34% έχουν οι εξορυκτικές επιχειρήσεις.
Με βάση τα στοιχεία του Επιµελητηρίου, οι σηµαντικότεροι κλάδοι στους οποίους
εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις είναι :
Ο κλάδος της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, ο οποίος συγκεντρώνει το 32,1% του
συνόλου των µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου αξιοποιούν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται
στον ∆ήµο και στους άλλους ∆ήµους της Μεσσηνίας (όπως ελαιόλαδο, σταφίδα,
σύκα, ελιές, πατάτα) στα οποία δίδεται προστιθεµένη αξία και απασχολούνται
εργαζόµενοι της Καλαµάτας.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

202

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

Είναι µικρές για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις µε λίγα
κεφάλαια κίνησης.
Οι προκλήσεις όµως της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας αγοράς στον κλάδο των
τροφίµων δηµιουργούν την απαίτηση σε αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις για
ανταγωνιστικό περιβάλλον παραγωγής, ποιότητας και διάθεσης των προϊόντων τους.
Οι επιχειρήσεις που απαντώνται συχνότερα είναι επιχειρήσεις επεξεργασίας και
τυποποίησης ελαιόλαδου, ελιών, βιοτεχνίες παρασκευής αλλαντικών, τυροκοµεία,
βιοτεχνίες αποφλοίωσης / συσκευασίας ξηρών καρπών, εργαστήρια παρασκευής
άρτου και ζαχαροπλαστικής, οινοποιεία και ποτοποιεία.
Ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, όπου συγκεντρώνεται το 12,7%
των συνολικών µεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν, κυρίως,
επιχειρήσεις επεξεργασίας αλουµινίου και σιδήρου, κατασκευής κουφωµάτων,
κατασκευής προϊόντων από σίδηρο και επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων.
Η βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο και φελλό, που συγκεντρώνει το 7% του
συνόλου των µεταποιητικών επιχειρήσεων. Στον κλάδο αυτό, οι επιχειρήσεις που
κυριαρχούν είναι τα ξυλουργικά εργαστήρια και εργαστήρια κατασκευής ξύλινων
κουφωµάτων.
Ο κλάδος των εκδόσεων, εκτυπώσεων, στον οποίο συγκεντρώνεται σχεδόν το 9%
των
µεταποιητικών
επιχειρήσεων,
όπου
περιλαµβάνονται
τυπογραφεία,
φωτογραφεία κλπ
Η κατασκευή επίπλων, κοσµηµάτων, παιχνιδιών, όπου συγκεντρώνεται το 6,4% των
µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Οι υπόλοιπες µικρού πλήθους µεταποιητικές επιχειρήσεις του ∆ήµου
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, στην κατασκευή
ειδών ένδυσης, στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες, στην κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά υλικά, στην κατασκευή
µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού και κάποιους ακόµα κλάδους, µε πολύ µικρό
αριθµό επιχειρήσεων.
Πρέπει να επισηµανθεί η λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας «ΚΑΡΕΛΙΑ» στην
περιοχή της Καλαµάτας, η οποία κάνοντας ενεργητική τελειοποίηση καπνού, είναι
σηµαντική για τη συνολική οικονοµική φυσιογνωµία του, δεδοµένου του µεγέθους της
επιχείρησης (συνολική εγκατεστηµένη ισχύς 6.775 HP) και του αριθµού ατόµων που
απασχολούνται σε αυτήν (περίπου 500).
Όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα, σε αυτήν δραστηριοποιείται το
32,1% των επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα του ∆ήµου. Ο αριθµός
επιχειρήσεων υποδηλώνει ότι πρόκειται για µια σηµαντική δραστηριότητα για το
∆ήµο, η οποία συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην παραγωγή του ακαθάριστου
προϊόντος του τοµέα. Οι επιχειρήσεις του ∆ήµου που δραστηριοποιούνται στην
κατασκευή, έχουν ως αντικείµενο εργασίες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε
οικοδοµική δραστηριότητα.
Οι κοινωφελείς δραστηριότητες του δευτερογενή τοµέα µε ποσοστό 6,2%, αφορούν
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά (εταιρίες που αναπτύχθηκαν
κυρίως τα έτη 2009 – 2013) και εταιρίες ανακύκλωσης. Έχουν αρκετά µεγάλο
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για την περιοχή.
Ως προς τη χωρική κατανοµή των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα,
διαπιστώνεται ότι η κύρια συγκέντρωση παρατηρείται, όπως είναι αναµενόµενο, στην
Καλαµάτα και στα όµορα δηµοτικά διαµερίσµατα, το Ασπρόχωµα, τη Σπερχόγεια, τη
Θουρία και τη Βέργα, όπου συγκεντρώνεται το 97% των επιχειρήσεων του ∆ήµου.
∆ιαµορφώνεται έτσι ένας πόλος συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων στη
δυτική πλευρά του ∆ήµου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του υπάρχουν ελάχιστες ή
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και καθόλου επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα.
Το αριθµητικό ποσοστό επιχειρήσεων δευτερογενούς τοµέα της ∆ηµ. Κοινότητας
Καλαµάτας ως προς το σύνολο του ∆ήµου είναι 90,7%.
Τέλος, όσον αφορά στις οργανωµένες περιοχές υποδοχής βιοµηχανικών-βιοτεχνικών
επιχειρήσεων, στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας, υπάρχει µια ΒΙ.ΠΕ (ΕΤΒΑ) στην
περιοχή της Σπερχογείας, καθώς και ένα ΒΙΟ.ΠΑ.
Όσον αφορά τη ΒΙ.ΠΕ, από τις 22 µονάδες που υπάρχουν παρουσιάζονται σήµερα
10 ως λειτουργούσες.
Οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις εντός αυτής εξειδικεύονται στον κλάδο των τροφίµων
και ποτών, του χονδρικού εµπορίου τροφίµων και ποτών, στην κατασκευή ψυκτικών
θαλάµων, στις εκδόσεις / εκτυπώσεις, στην κατασκευή προϊόντων από ξύλο,
σιδηροκατασκευές, µηχανουργείο, µεταφορές.
Όσον αφορά το ΒΙΟΠΑ, φορέας διαχείρισής του είναι η Κτηµατική Καλαµάτας
∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία «∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.». Με βάση τα στοιχεία της Εταιρείας, το
ΒΙΟΠΑ εκτείνεται σε 52.000 τ.µ. και φιλοξενεί 62 επιχειρήσεις, φθάνοντας το 100%
της πληρότητάς του. Οι επιχειρήσεις αυτές εξειδικεύονται: τριάντα (30) στη
συντήρηση και επισκευή οχηµάτων
επτά (7) στον κλάδο του εµπορίου
τέσσερις (4) επιχειρήσεις, στον κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών
τρεις (3) επιχειρήσεις στον κλάδο των µεταφορών
δύο (2) στην κατασκευή επίπλων
δύο (2) στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
δύο (2) επιχειρήσεις στον κλάδο των εκδόσεων / εκτυπώσεων
δύο (2) µηχανουργεία
δύο (2) επιχειρήσεις πυροσβεστήρων ελέγχου & συντήρησης
µία (1) στον κλάδο της κατασκευής µεταλλικών προϊόντων
µία (1) επιχείρηση στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
µία (1) στην παροχή υπηρεσιών (πλύσιµο / στέγνωµα ρούχων)
ένα (1) ξυλουργείο
ένα (1) εργαστήριο συγκολλήσεων
µία (1) επιχείρηση κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού
µία (1) επιχείρηση παραγωγής χρωστικών υλών
µία (1) επιχείρηση συλλογής & διάθεσης προϊόντων ανακύκλωσης
Η βιοµηχανική κρίση στο Νοµό Μεσσηνίας άρχισε περίπου στις αρχές της δεκαετίας
του 1980. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα ο Νόµος στήριξε την ανάπτυξη του σε ένα
σχετικά περιορισµένο αριθµό µονάδων που ήταν προσανατολισµένες σε
παραδοσιακούς κλάδους βιοµηχανικής δραστηριότητας (π.χ. κλωστοϋφαντουργία). Η
κρίση που στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έπληξε τους κλάδους αυτούς, σε
συνδυασµό µε πολιτικές µαζικής ανασυγκρότησης ή εκποίησης προβληµατικών
επιχειρήσεων των κλάδων αυτών, επέφεραν µία γενικότερη αποδιοργάνωση της
παραγωγικής βάσης στο Νοµό. Άµεσες συνέπειες της κρίσης αυτής ήταν πολύ
υψηλά φαινόµενα της ανεργίας και η αποδιοργάνωση όχι µόνο του οικονοµικού αλλά
και του κοινωνικού ιστού.

2.5.2.2.1. Οικοδοµική ∆ραστηριότητα

Εξετάζοντας την οικοδοµική δραστηριότητα στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας,
αλλά και στο Νοµό Μεσσηνίας γενικότερα, µε βάση τα στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 2005 έως 2014, παρατηρούµε την φθίνουσα πορεία
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που ακολουθεί η συγκεκριµένη δραστηριότητα, τόσο στο ∆ήµο Καλαµάτας όσο και
στο Νοµό Μεσσηνίας, επακόλουθο της οικονοµικής κρίσης. Αυτό φαίνεται και από τα
ιστογράµµατα που ακολουθούν.
∆ιάγραµµα 11 : Αριθµός νέων οικοδοµών
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∆ιάγραµµα 12 : Όγκος νέων οικοδοµών και προσθηκών
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∆ιάγραµµα 13 : Αριθµός νέων κατοικιών
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Εξετάζοντας την οικοδοµική δραστηριότητα παρατηρούµε ότι λόγω του πληθυσµού
της η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό της
οικοδοµικής δραστηριότητας έναντι του Νοµού Μεσσηνίας για τα έτη 2005 έως 2014.
Η συµµετοχή όµως της πόλης της Καλαµάτας σε απόλυτα οικοδοµικά µεγέθη έναντι
του Νοµού Μεσσηνίας φαίνεται διαρκώς αυξανόµενη κατά την περίοδο της
µεγαλύτερης κρίσης (2009 - 2013). Αντίστοιχη µείωση παρουσιάζεται όµως κατά το
2014.
Αυτά φαίνονται στο ιστόγραµµα που ακολουθεί.
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∆ιάγραµµα 14: Οικοδοµική δραστηριότητα
Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο Ο ΙΚ Ο Δ Ο ΜΙΚ ΗΣ Δ Ρ ΑΣ Τ ΗΡ ΙΟ Τ ΗΤ ΑΣ (% )
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Προκειµένου να συγκρίνουµε τη δυναµική που έχει η οικοδοµική δραστηριότητα στην
∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας σε σύγκριση µε το ∆ήµο Καλαµάτας και το Νοµό,
κάνουµε την αναγωγή των µετρήσεων των οικοδοµικών στοιχείων ανά 1.000
κατοίκους.
Για τα έτη 2009 - 2014 (µε βάση τα στοιχεία του πληθυσµού απογραφής της ΕΣΥΕ
του 2011) φαίνεται ότι και στις 3 στατιστικές κατηγορίες η οικοδοµική δραστηριότητα
ανά 1000 κατοίκους µειώνεται.
Η ∆ηµ. Κοιν. Καλαµάτας όµως σε σχέση µε ∆ήµο Καλαµάτας και Νοµό Μεσσηνίας
και στις 3 στατιστικές κατηγορίες από τη χαµηλότερη θέση το 2009 βρίσκεται στην
ψηλότερη το 2013 και το 2014, παρουσιάζει δηλαδή τη µικρότερη σχετική µείωση.
Αυτά φαίνονται στα παρακάτω 3 διαγράµµατα.
∆ιάγραµµα 15 : ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ / 1000 κατοίκους
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∆ιάγραµµα 16 : ΟΙΚΟ∆. ΟΓΚΟΣ
6.000

5.000

4.000

ΜΕ Σ Σ ΗΝΙΑ _Ο Γ Κ Ο Σ _Μ3/1000κατ
3.000
Δ ΗΜΟ Σ
Κ Α Λ Α Μ_Ο Γ Κ Ο Σ _Μ3/1000κατ
2.000
Κ Α Λ Α ΜΑ ΤΑ _Ο Γ Κ Ο Σ _Μ3/1000κατ

1.000

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

∆ιάγραµµα 17 : ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ / 1000 κατοίκους
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Τα αριθµητικά στοιχεία των παραπάνω ιστογραµµάτων φαίνονται στους παρακάτω
συγκεντρωτικούς πίνακες.
Πίνακας 70 : Συγκεντρωτικός πίνακας οικοδοµικής δραστηριότητας
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΤΗ
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.157

1.060

979

908

699

587

541

319

202

163

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

362

309

252

221

184

158

186

149

96

58

∆HM.ΚOIN.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

283

210

167

138

118

88

134

123

92

56

ΠΟΣΟΣΤΟ :
∆.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
/ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24,46%

19,81%

17,06%

15,20%

16,88%

14,99%

24,77%

38,56%

45,54%

34,36%

ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (Μ3)
ΕΤΗ
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.266.808

1.621.717

1.004.018

1.257.302

873.626

647.184

706.537

314.349

268.445

205.141

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

588.092

485.286

379.286

404.261

330.757

236.947

318.298

208.801

150.084

85.203

∆HM.ΚOIN.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

495.003

390.329

258.145

291.102

227.850

169.696

212.828

182.629

147.541

82.519

ΠΟΣΟΣΤΟ :
∆.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
/ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

39,07%

24,07%

25,71%

23,15%

26,08%

26,22%

30,12%

58,10%

54,96%

40,23%
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΤΗ
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.835

2.400

1.944

1.702

1.365

1.129

1.035

576

392

329

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1.390

1.018

702

513

359

344

385

274

188

118

∆HM.ΚOIN.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1.278

872

562

394

273

235

305

234

179

115

ΠΟΣΟΣΤΟ :
∆.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
/ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

45,08%

36,33%

28,91%

23,15%

20,00%

20,81%

29,47%

40,63%

45,66%

Πίνακας 71 : Πίνακας οικοδοµικής δραστηριότητας / 1.000 κατοίκους
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / 1.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ / 1.000 κατοίκους
ΕΤΗ

ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ηµ. Κοιν.
Καλαµάτας

2009

2010

2011

2012

2013

2014

175.587

3,981

3,343

3,081

1,817

1,150

0,928

66.359

2,773

2,381

2,803

2,245

1,447

0,874

58.090

2,031

1,515

2,307

2,117

1,584

0,964

ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (Μ3) /
1.000 κατοίκους
ΕΤΗ

ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ηµ. Κοιν.
Καλαµάτας

2009

2010

2011

2012

2013

2014

175.587

4.975

3.686

4.024

1.790

1.529

1.168

66.359

4.984

3.571

4.797

3.147

2.262

1.284

58.090

3.922

2.921

3.664

3.144

2.540

1.421

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / 1.000 κατοίκους
ΕΤΗ

ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ηµ. Κοιν.
Καλαµάτας

2009

2010

2011

2012

2013

2014

175.587

7,774

6,430

5,895

3,280

2,233

1,874

66.359

5,410

5,184

5,802

4,129

2,833

1,778

58.090

4,700

4,045

5,250

4,028

3,081

1,980

2.5.2.3. Τριτογενής Τοµέας
Ο τοµέας της παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας καλύπτει τις καθηµερινές
ανάγκες των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει εξειδικευµένες εξυπηρετήσεις, ως
διοικητικό –οικονοµικό κέντρο, µε εµβέλεια που ξεπερνάει τα όρια του Νοµού.
Παράλληλα, η περιοχή του ∆ήµου, αποτελεί τουριστικό προορισµό, πολιτιστικής και
επαγγελµατικής κατεύθυνσης. Συγκεκριµένα, υπάρχει το δίπολο Καλαµάτας-Βέργας,
στο οποίο συγκεντρώνεται περίπου το 40% της τουριστικής κίνησης του Νοµού, µε
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βάση τη µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η µεν πόλη
της Καλαµάτας, ως προορισµός πολιτιστικού και επαγγελµατικού τουρισµού, η δε
Βέργα ως πόλος ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας. Ταυτόχρονα, η Καλαµάτα
αποτελεί δίοδο πρόσβασης σε τουριστικούς πόλους του Νοµού Μεσσηνίας, της
Καρδαµύλης - Στούπας, Πεταλιδίου – Κορώνης και Πύλου – Μεθώνης - Φοινικούντας
περιοχές οι οποίες αποτελούν κατεξοχήν προορισµούς διακοπών.
Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει, ο ∆ήµος παρέχει
εξυπηρετήσεις σε όλους τους τοµείς των υπηρεσιών, ήτοι διοικητικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, µεταφορών κλπ., καθώς και τουριστικές
εξυπηρετήσεις, λόγω της τουριστικής κίνησης, τόσο στην πόλη της Καλαµάτας αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή, η οποία συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Παράλληλα, η πολιτιστική φυσιογνωµία του ∆ήµου και η δράση που αναπτύσσεται
στον τοµέα αυτό, συµβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου του ως κέντρου παροχής
υπηρεσιών υπερτοπικής σηµασίας.
Με βάση τα στοιχεία της απασχόλησης, ο τριτογενής τοµέας του ∆ήµου έχει
σηµαντικά µεγαλύτερη βαρύτητα στο σύνολο της οικονοµίας του, συγκριτικά µε το
σύνολο του Νοµού. Η θέση του τριτογενή τοµέα στο ∆ήµο, έχει ενισχυθεί
αξιοσηµείωτα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2011, περισσότερο από ότι έχει
συµβεί, αντίστοιχα, στο Νοµό, γεγονός που συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, την
ενίσχυση της φυσιογνωµίας του ∆ήµου ως κέντρου παροχής υπηρεσιών.
Οι απασχολούµενοι στον τριτογενή τοµέα υπερτερούν έναντι των απασχολουµένων
των δύο άλλων παραγωγικών τοµέων, ως απόλυτος αριθµός θέσεων, και κατ’
ακολουθία ως συµµετοχή στο σύνολο των θέσεων απασχόλησης στο ∆ήµο.
Στην παροχή υπηρεσιών αξιοσηµείωτη παρουσία έχουν η εκπαίδευση,
τηλεπικοινωνίες, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενοικίαση µηχανηµάτων –
εξοπλισµού, υγεία, νοµικές λογιστικές υπηρεσίες, παροχή προστασίας και έρευνας,
τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα, διαφήµιση, επιστηµονικές δραστηριότητες,
χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες πληροφορική κλπ οι οποίες χρειάζονται
πιστοποίηση κατά ISO 9000 για την ποιότητα προκειµένου να ενισχυθεί η
εξωστρέφειά τους.
Στον κλάδο του εµπορίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως εµπορικές
δραστηριότητες δηλαδή τόσο το εµπόριο-συντήρηση οχηµάτων και η πώληση
καυσίµων, όσο και το χονδρικό και λιανικό εµπόριο οι οποίες χρειάζονται
πιστοποίηση κατά ISO 9000 για την ποιότητα (και ISO 22000 για την υγιεινή και
ασφάλεια τροφίµων για τον κλάδο τροφίµων) προκειµένου να ενισχυθεί η
εξωστρέφειά τους.
Στον κλάδο των ξενοδοχείων – εστιατορίων περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις
εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες), αλλά και αριθµός επιχειρήσεων
ενοικίασης δωµατίων οι οποίες χρειάζονται πιστοποίηση κατά ISO 9000 για την
ποιότητα και ISO 22000 για την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίµων προκειµένου να
ενισχυθεί η εξωστρέφειά τους.
Στον κλάδο των µεταφορών περιλαµβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες στις χερσαίες και πλωτές µεταφορές και τις συναφείς δραστηριότητες οι
οποίες χρειάζονται πιστοποίηση κατά ISO 9000 για την ποιότητα προκειµένου να
ενισχυθεί η εξωστρέφειά τους.
Ως προς τη χωρική οργάνωση των επιχειρήσεων, όπως είναι αναµενόµενο, η
µεγαλύτερη συγκέντρωση, παρατηρείται στη ∆.Ε.Καλαµάτας, ενώ στις υπόλοιπες
περιοχές του ∆ήµου εµφανίζονται ελάχιστες ή και καθόλου επιχειρήσεις του τριτογενή
τοµέα. Στις περιοχές αυτές, η κάλυψη των άµεσων / καθηµερινών αναγκών γίνεται
από τα γειτονικά δηµοτικά διαµερίσµατα, ενώ, οι λοιπές ανάγκες των κατοίκων, τόσο
καταναλωτικές, όσο και περισσότερο εξειδικευµένες, καλύπτονται από την πόλη της
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Καλαµάτας. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί η δυσκολία πρόσβασης,
από τις περισσότερο αποµακρυσµένες τοπικές κοινότητες, τόσο στην έδρα του
∆ήµου, όσο και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες, καθώς η έλλειψη ή η µικρή
συχνότητα µεταφορικών συνδέσεων, είναι µία από τις πλέον σηµαντικές αδυναµίες
της περιοχής, όπως προέκυψε από την επιτόπου έρευνα. Οι µετακινήσεις εντός του
∆ήµου, στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνονται µε ιδιωτικά µέσα µεταφοράς, ενώ αν
ληφθεί
υπόψη ο υψηλός δείκτης γήρανσης των κατοίκων του ∆ήµου, είναι προφανές ότι οι
µετακινήσεις δυσχεραίνονται ακόµα περισσότερο.

2.5.2.3.1. Τουρισµός

Ο τουρισµός αποτελεί ένα κύριο πυλώνα της οικονοµίας της χώρας µας, αντιστοιχεί
περίπου στο 20% του ελληνικού ΑΕΠ αλλά και στο 20% περίπου των θέσεων
εργασίας. Βρίσκεται σύµφωνα µε όλες τις Στρατηγικές Μελέτες, τόσο της Τράπεζας
της Ελλάδος όσο και του ΙΟΒΕ, ανάµεσα στους 4 νευραλγικούς τοµείς, οι οποίοι
µπορούν να αποτελέσουν τους τοµείς ανάκαµψης της ελληνικής Οικονοµίας. Το
2013 ήταν χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο αφίξεων που ανήλθαν σε
17,9 εκ. επισκέπτες (περίπου), όσο και σε έσοδα που ανήλθαν σε 11,7 εκ. ευρώ
(περίπου). Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου
- Σεπτεµβρίου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασµα 10.473 εκατ.
ευρώ έναντι πλεονάσµατος 9.407 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,3%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µεγαλύτερη
αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.201 εκατ. ευρώ ή 11,1% σε σύγκριση
µε την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωµών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 9,6%. H αύξηση
των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά
22,2%.
Κεντρικός άξονας για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό του ∆ήµου Καλαµάτας είναι η
ανάδειξη και καθιέρωση της πόλης της Καλαµάτας καθώς και της ευρύτερης
περιοχής του ∆ήµου, σε σηµαντικό τουριστικό προορισµό, τόσο στη χώρα µας όσο
και στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά.
Βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και η
πρόσβαση στο ∆ήµο από χώρες και τουριστικές αγορές που έχουν ενδιαφέρον για
την περιοχή. Για να πετύχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις ο ∆ήµος Καλαµάτας
προωθεί εναλλακτικές µορφές τουρισµού όπως, τον φυσιολατρικό, τον θρησκευτικό,
τον αρχαιολογικό, τον πολιτιστικό, το συνεδριακό, τον αθλητικό, τον τουρισµό
Σαββατοκύριακου (city break), τον τουρισµό κρουαζιέρας και τη διοργάνωση διεθνών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, προσελκύοντας τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα,
δίνοντας έτσι διεξόδους σε προβλήµατα τουριστικής εποχικότητας. Επιπλέον,
εστιάζει τις προσπάθειές του στη βελτίωση και την ολοκλήρωση υποδοµών που θα
διευκολύνουν την προσβασιµότητα µέσω οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων
οδών. Ήδη, µε την ολοκλήρωση του εθνικού οδικού δικτύου, οι αποστάσεις από τα
µεγάλα αστικά κέντρα µειώθηκαν αισθητά και ο αυτοκινητόδροµος κλειστού τύπου
κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επισκεπτών του
Σαββατοκύριακου.
Ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε άλλες
περιοχές της χώρας, µε πλούσια φυσική οµορφιά, αυθεντικά στοιχεία και µακραίωνη
ιστορία (φυσικό κάλλος, ξεχωριστές παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα,
ορεινό όγκο Ταΰγετο, παράδοση και προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης).
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Παράλληλα, η πόλη της Καλαµάτας έλκει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
για λόγους επαγγελµατικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς κ.α., ενώ ταυτόχρονα
λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης της τουριστικής δραστηριότητας για την ευρύτερη
περιοχή του Νοµού Μεσσηνίας. Ο σύνθετος αυτός χαρακτήρας αποτυπώνεται και
στα χαρακτηριστικά της υποδοµής υποδοχής επισκεπτών. Ο ∆ήµος Καλαµάτας
στηρίζει εµπράκτως το τουρισµό µε την δηµιουργία γραφείου τουριστικής
υποστήριξης στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαµάτας, την δηµιουργία γραφείου
υποδοχής και τουριστικής υποστήριξης στον Κρατικό Αερολιµένα της πόλης καθώς
και στο λιµάνι για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων που όλο και πιο συχνά
επιλέγουν την πόλη της Καλαµάτας σαν προορισµό.
2.5.2.3.1.1 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 ένα δυναµικό και ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα
στον τουρισµό, µε τους επιβάτες να διπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια και τη διεθνή
ζήτηση να εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 30 εκατοµµύρια τουριστικούς επισκέπτες το
2016 από 20 εκατοµµύρια το 2011. Η Ελλάδα ελκύει κάθε χρόνο 2 έως 2,5
εκατοµµύρια τουρίστες κρουαζιέρας, κάτι που αντιστοιχεί στο 11% του συνολικού
αριθµού τουριστών εξωτερικού που επισκέπτονται την Ελλάδα. Η Ελλάδα
επωφελούµενη από την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης µπορεί να αυξήσει τα
έσοδα της από την κρουαζιέρα κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.
Η σηµαντικότερη ώθηση στα έσοδα του κλάδου θα µπορούσε να δοθεί αν ενισχυόταν
ο ρόλος των ελληνικών λιµανιών ως βάσεις κρουαζιέρας. Αν τα 2/3 των επιβατών
που επισκέπτονται την Ελλάδα ξεκινούσαν από ελληνικά λιµάνια, ακόµα και µε
σταθερή διεθνή ζήτηση, τα συνολικά ετήσια έσοδα θα µπορούσαν να ξεπεράσουν τα
1,2 δις ευρώ το 2016 από 0,6 δις ευρώ το 2011.
Ο ∆ήµος Καλαµάτας στην προσπάθειά του να συµβάλει στη στήριξη και ενίσχυση
του τουρισµού κρουαζιέρας, θεωρεί απαραίτητο να αναλάβει συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες για τη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού.
Στόχος του είναι η καθιέρωση του λιµανιού της Καλαµάτας σε σηµαντικό προορισµό
κρουαζιέρας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάδειξη των
τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων του τόπου µας.
Σήµερα µπορούµε να κάνουµε λόγο για ραγδαία αύξηση των αφίξεων δεδοµένου ότι,
το 2011 είχαµε µόλις 2 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, την τριετία 2012 έως 2014 είχαµε
συνολικά 35 αφίξεις µε συνολικά 34.716 επιβάτες και το 2015 έχουν προγραµµατιστεί
40 αφίξεις, έως το τέλος του έτους, (το µεγαλύτερο µέρος των οποίων έχει ήδη
υλοποιηθεί) και για πρώτη φορά και κατά τους θερινούς µήνες.
Για το 2016, σύµφωνα µε το πρόγραµµα αφίξεων που έχει κατατεθεί στο ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας και αφορά προς το παρόν ένα µόνο τουριστικό
πρακτορείο, ο αριθµός των προγραµµατισµένων προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων
στο λιµένα Καλαµάτας είναι 20 και προβλέπεται να ξεπεράσει τις 40.
2.5.2.3.1.2 Τουριστικές Υποδοµές

Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί και δραστηριοποιείτε στον
τουριστικό τοµέα, ως αποτέλεσµα της ελκυστικότητας της περιοχής. Παράλληλα,
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη νέων τουριστικών υποδοµών,
τόσο λόγω της αύξησης της ζήτησης που παρουσιάζεται από τους εν δυνάµει
επισκέπτες της περιοχής, όσο και από την επιδιωκόµενη επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου, κάτι που αποτελεί επιτελικό στόχο του ∆ήµου Καλαµάτας.
Η υπάρχουσα κατάσταση των τουριστικών καταλυµάτων του ∆ήµου, παρουσιάζεται
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και αναλύεται στους ακόλουθους πίνακες και διαγράµµατα:
Πίνακας 72 : Ποιοτική διαβάθµιση καταλυµάτων και κλινών

Ξενοδοχειακά
κατηγορία

Καταλύµατα

Ξενοδοχεία
Μονάδες
5*
0
4*
7
3*
4
2*
8
1*
5
ΣΥΝΟΛΟ 24
Πηγή: ΕΟΤ
Κατηγορία

∆ήµου

Καλαµάτας

∆ωµάτια
0
547
145
290
62
1044

κατά

Κλίνες
0
1106
289
553
120
2068

∆ιάγραµµα 18 : Ποιοτική διαβάθµιση ξενοδοχείων
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ
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∆ιάγραµµα 19 : Ποιοτική διαβάθµιση ξενοδοχειακών κλινών
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΙΝΩΝ
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Πίνακας 73: Λοιπά καταλύµατα ∆ήµου Καλαµάτας κατά κατηγορία

Κατηγορία
Επαύλεις
Τουριστικές
Επιπλωµένες
Χωρίς Κατάταξη
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί
Camping
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: ΕΟΤ

Λοιπά
Ενοικιαζόµενα
Καταλύµατα
Μονάδες
Κλίνες
5
41
Κατοικίες
131
11
2
13
3
1
35

25
207
36
84
524

∆ιάγραµµα 20 : Ποιοτική διαβάθµιση λοιπών καταλυµάτων
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∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
3%
9%
14%

37%

31%
6%
Επαύλεις

Επιπλωµένες κατοικίες

3 κλειδιά

2 κλειδιά

1 κλειδί

Camping

∆ιάγραµµα 21 : Ποιοτική διαβάθµιση λοιπών κλινών
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
8%

16%
7%

25%

5%
39%
Επαύλεις

Επιπλωµένες κατοικίες

3 κλειδιά

2 κλειδιά

1 κλειδί

Camping

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το καταλυµατικό δυναµικό του ∆ήµου Καλαµάτας
διακρίνεται σε δύο οµάδες α) στα ξενοδοχεία (µε 5 κατηγορίες ποιοτικής διαβάθµισης
- αστέρια) και β) στα λοιπά καταλύµατα τα οποία περιλαµβάνουν: τις επαύλεις, τις
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες χωρίς κατάταξη, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια (µε 4
κατηγορίες ποιοτικής διαβάθµισης –κλειδιά) και τα camping.
Οι ξενοδοχειακές µονάδες κάθε κατηγορίας, στα όρια του Καλλικρατικού ∆ήµου,
ανέρχονται σε 24, µε συνολικό αριθµό κλινών 2.068.
Συνοπτικά, περιγράφοντας τον αριθµό των διαθέσιµων κλινών µε κριτήριο την
αξιολόγηση της ποιοτικής διαβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών τους,
προκύπτει ότι,
- οι ξενοδοχειακές µονάδες υψηλής κατηγορίας (4****) καταλαµβάνουν το 32% του
συνόλου ενώ το ποσοστό των προσφερόµενων κλινών τους είναι της τάξεως του
53%,
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- της µεσαίας (3***) είναι της τάξεως του 16% και των προσφερόµενων κλινών τους
το 14%,
- της µικρής κατηγορίας (2**) είναι της τάξεως του 32% και των προσφερόµενων
κλινών τους το 27%, ενώ
- της µικρότερης κατηγορίας (1*) αποτελούν το υπόλοιπο 20% και οι προσφερόµενες
κλίνες το 6% µόνο.
Τα λοιπά καταλύµατα στον δήµο Καλαµάτας ανέρχονται σε 35 µε δυναµικότητα 524
κλίνες. Περιγράφοντας τον αριθµό των διαθέσιµων κλινών µε γνώµονα την ποιοτική
διαβάθµιση τους, προκύπτει ότι,
- οι επαύλεις καταλαµβάνουν ένα ποσοστό της τάξεως 14% και το ποσοστό των
κλινών τους είναι 8%,
- οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες (χωρίς κατάταξη) το 31% και το ποσοστό των
κλινών τους το 25%,
- τα ενοικιαζόµενα δωµάτια το 52% (αναλυτικά: 6% µε 3 κλειδιά µε ποσοστό κλινών
το 5%, 37% µε 2 κλειδιά µε ποσοστό κλινών το 39% και 9% µε 1 κλειδί µε ποσοστό
κλινών 7%) και
- ένα camping, µε δυνατότητα φιλοξενίας 84 ατόµων ήτοι το 16% επί του συνόλου
των κλινών των λοιπών καταλυµάτων του δήµου.
Από τα ανωτέρω ακόµα προκύπτει ότι, ο συνολικός αριθµός των προσφεροµένων
κλινών, όλων των κατηγοριών, σε επίπεδο δήµου είναι 2.592 κλίνες.
Χωρική κατανοµή καταλυµάτων
Η χωρική κατανοµή των ξενοδοχειακών µονάδων δείχνει συγκέντρωση κυρίως κατά
µήκος της ανατολικής παραλιακής ζώνης στην πόλη της Καλαµάτας. Μικρότερη
συγκέντρωση δηµιουργείται στο εµπορικό κέντρο της πόλης. Στο ανατολικό
παραλιακό µέτωπο (περιοχή Αλµυρού
και Βέργας),
βρίσκονται µεγάλες
ξενοδοχειακές µονάδες, ενώ στη Μικρή Μαντίνεια, που αποτελεί το όριο του
ανατολικού παραλιακού µετώπου, κυριαρχούν οι διάφοροι τύποι ενοικιαζόµενων
διαµερισµάτων που παραπέµπουν σε µετακινήσεις οικογενειακού χαρακτήρα. Στον
ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, στην περιοχή της Αλαγονίας και της Αρτεµισίας, υπάρχει
µικρός αριθµός καταλυµάτων, σε σχέση µε το παραλιακό µέτωπο.
Συγκεντρωτικά, ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει να επιδείξει 59 τουριστικές µονάδες, µε
σύνολο δωµατίων 1301 και αριθµό κλινών 2592, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 74 : Χωρική κατανοµή καταλυµάτων
∆ΗΜΟΣ

ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

2

2

12

24

∆ΩΜΑΤΙΑ

20

69

96

142

210

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΛΙΝΕΣ
39
Πηγή: ΕΟΤ

ΜΙΚΡΑ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

15

4

59

950

152

14

1301

1808

353`

40

2592

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

2.5.2.3.1.3 Τουριστική κίνηση

Η εκτίµηση της τουριστικής κίνησης, εκτός από τις ενδείξεις που παρέχει ο αριθµός
των καταλυµάτων, βασίζεται και στα διαθέσιµα στοιχεία της απογραφής τουρισµού
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για την περίοδο 2010 – 2013, που από τη φύση τους υποτιµούν τα συνολικά µεγέθη,
δεδοµένου ότι αναφέρονται µόνο στις εγκεκριµένες µονάδες, των οποίων
καταγράφουν ατελώς την κίνηση.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζουν τις αφίξεις
ηµεδαπών και αλλοδαπών, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα και στα διαγράµµατα που
τον συνοδεύουν.
Πίνακας 75: Αφίξεις περιόδου 2010 - 2013
Αφίξεις ηµεδαπών-αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα σε Μεσσηνία,
Πελοπόννησο και Επικράτεια
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
2010
167.948
35.076
203.024
6.590
2011
154.544
37.930
192.474
6.620
2012
139.846
25.377
165.223
6.856
2013
151.749
41.091
192.840
6.950
ΣΥΝΟΛΟ 614.087
139.474
753.561
27.016
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
2010
734.712
308.490
1.043.202
30.458
2011
670.413
317.180
987.593
31.255
2012
552.314
238.207
790.521
32.228
2013
595.276
245.480
840.756
34.409
ΣΥΝΟΛΟ 2.552.715
1.109.357
3.662.072
128.350
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
2010
6.876.371
8.964.224
15.840.595
654.339
2011
6.312.960
10.041.765
16.354.725
704.181
2012
5.257.258
9.243.951
14.501.209
707.213
2013
5.525.524
10.490.963
16.016.487
798.331
ΣΥΝΟΛΟ 23.972.113
38.740.903
62.713.016
2.864.064
ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

219

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

∆ιάγραµµα 22: Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στη Μεσσηνία
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∆ιάγραµµα 24: Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στην Επικράτεια
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, συµπεραίνουµε ότι για το χρονικό διάστηµα
2010-2013, η τουριστική κίνηση στο νοµό Μεσσηνίας χαρακτηρίζεται από µεγάλο
ποσοστό αφίξεων των ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, της τάξης του
81,49% επί του συνόλου των αφίξεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου είναι 69,70%, και στο σύνολο της χώρας είναι το 38,22%.
Συγκρίνοντας όµως τα στοιχεία των αφίξεων των ηµεδαπών στη Μεσσηνία, σε σχέση
µε αυτές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Επικράτεια, παρατηρούµε ότι
µόλις το 24,06% των αφίξεων στην Περιφέρεια καταλήγει στη Μεσσηνία, ενώ σε
σχέση µε την Επικράτεια, το ποσοστό είναι πολύ µικρότερο, δηλαδή 2,56%. Τα
στοιχεία καταδεικνύουν ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο προώθησης της περιοχής,
προκειµένου να γίνει περισσότερο ελκυστική και να προσελκύσει ηµεδαπούς.
Παράλληλα, βλέπουµε ότι διαχρονικά από το 2010 εµφανίζεται µία ανοδική τάση στις
αφίξεις των αλλοδαπών σε επίπεδο Νοµού , µείωση σε επίπεδο Περιφέρειας και
αύξηση σε επίπεδο Επικράτειας. Συγκρίνοντας όµως τα στοιχεία των αφίξεων των
αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στη Μεσσηνία, σε σχέση µε αυτές στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Επικράτεια, παρατηρούµε ότι µόλις το 12,57%
των αφίξεων στην Περιφέρεια καταλήγει στη Μεσσηνία, ενώ σε σχέση µε την
Επικράτεια, το ποσοστό είναι πολύ µικρότερο, δηλαδή 0,36%. Παρατηρούµε ότι και
στην “αγορά” των αλλοδαπών υπάρχει µεγάλο περιθώριο προώθησης της περιοχής,
προκειµένου να γίνει περισσότερο ελκυστική και να κατακτήσει µεγαλύτερο ποσοστό
επισκεψιµότητας..
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για το έτος 2012 όπου σε όλα τα επίπεδα,
παρουσιάζεται καθολική µείωση σε σχέση µε το 2011, της τάξεως του 9,51% στο
νοµό, 17,61% στην Περιφέρεια και 16,72% στο σύνολο της χώρας, για τις αφίξεις
ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, ενώ, αντίστοιχα για τους αλλοδαπούς η
µείωση είναι της τάξεως του 33,09% στο νοµό, 24,90% στην Περιφέρεια και 7,94%
στο σύνολο της χώρας. Παρατηρούµε ότι η πτώση των αφίξεων των ηµεδαπών είναι
µικρότερη σε σχέση µε την πτώση που εµφανίζεται στην Περιφέρεια και το σύνολο
της χώρα, ενώ η πτώση των αφίξεων των αλλοδαπών είναι κατά πολύ µεγαλύτερη
από την πτώση στην Περιφέρεια και την Επικράτεια.
Το έτος 2013, εµφανίζεται ανάκαµψη στην τουριστική κίνηση, αφού τα στοιχεία
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φανερώνουν, σε σχέση µε το 2012, αύξηση των αφίξεων των ηµεδαπών σε
ξενοδοχειακά καταλύµατα στο νοµό της τάξεως του 8,51%, στην Περιφέρεια 7,78%
και στο σύνολο της χώρας 5,10%, ενώ, οι αφίξεις των αλλοδαπών αυξάνονται κατά
61,92% στο νοµό, κατά 3,05% στην Περιφέρεια και κατά 13,49% στο σύνολο της
χώρας.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζουν τις διανυκτερεύσεις
ηµεδαπών και αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, δίνονται στον ακόλουθο
πίνακα και στα διαγράµµατα που τον συνοδεύουν.
Πίνακας 76: ∆ιανυκτερεύσεις περιόδου 2010 - 2013
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών-αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα σε Μεσσηνία,
Πελοπόννησο και Επικράτεια
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
2010
353.665
163.857
517.522
6.590
30,8%
2011
351.800
203.359
555.159
6.620
32,4%
2012
331.639
121.063
452.702
6.856
25,5%
2013
354.246
211.912
566.158
6.950
31,5%
ΣΥΝΟΛΟ 1.391.350
700.191
2.091541
27.016
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
2010
1.627.478
829.991
2.457.469
30.458
30,8%
2011
1.529.151
951.177
2.480.328
31.255
30,2%
2012
1.247.529
726.762
1.974.291
32.228
23,2%
2013
1.362.969
850.751
2.213.720
34.409
25,3%
ΣΥΝΟΛΟ 5.767127
3.358.681
9.125.808
128.350
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
2010
16.815.461 48.243.634
65.059.095 654.339
48,1%
2011
15.370.017 53.768.033
69.138.050 704.181
48,3%
2012
12.515.232 50.539.507
63.054.739 707.213
43,2%
2013
13.027.293 57.061.724
70.089.017 798.331
45,2%
ΣΥΝΟΛΟ 57.728.003 209.612.898 267.340.901 2.864.064
ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΤΑΤ
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∆ιάγραµµα 25: ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στη Μεσσηνία
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∆ιάγραµµα 26: ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στη Περιφέρεια
Πελοποννήσου
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∆ιάγραµµα 27: ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στην Επικράτεια
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Από τα στοιχεία και των δυο ανωτέρω πινάκων, προκύπτουν τα εξής:
το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ηµεδαπών στο νοµό είναι το 66,52% επί του
συνόλου των διανυκτερεύσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Περιφέρεια είναι
63,09% και στο σύνολο της χώρας είναι 21,59%,
ο µέσος όρος παραµονής των ηµεδαπών στο νοµό είναι 2,26 διανυκτερεύσεις, στην
Περιφέρεια 2,25 και στην Επικράτεια 2,40,
ο µέσος όρος παραµονής των αλλοδαπών στο νοµό είναι 5,02 διανυκτερεύσεις, στην
Περιφέρεια 3,03 και στην Επικράτεια 5,41,
ο µέσος όρος παραµονής συνολικά ηµεδαπών και αλλοδαπών στο νοµό είναι 2,77
διανυκτερεύσεις, στην Περιφέρεια 2,49 και στην Επικράτεια 4,26,
ο συνολικός αριθµός των διανυκτερεύσεων στο νοµό είναι το 22,92% των
διανυκτερεύσεων της Περιφέρειας και το 0,78% των διανυκτερεύσεων στο σύνολο
της χώρας.
Τα ανωτέρω στοιχεία φανερώνουν ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια προβολής της
περιοχής, προκειµένου να αυξηθεί η επισκεψιµότητα κυρίως των αλλοδαπών που
καταφτάνουν στην χώρα µας.
2.5.2.4. Βασικές υποδοµές συνδεδεµένες µε την τοπική ανάπτυξη
Τέλος, για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα
της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά στις
αναπτυξιακές υποδοµές εντός των δηµοτικών ορίων. Οι συγκεκριµένες υποδοµές
συνεπικουρούν στην αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής οικονοµίας του ∆ήµου
Καλαµάτας, στην προοπτική ενίσχυσης της παραγωγικής δυναµικότητας και
διείσδυσης σε νέους παραγωγικούς τοµείς. Οι βασικές υποδοµές που συνδέονται
άµεσα µε τον τουρισµό, την εξαγωγική δυνατότητα αγροτικών προϊόντων, την
οργάνωση του παραγωγικού ιστού στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι το Λιµάνι
και ο Κρατικός Αερολιµένας της
Καλαµάτας.
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3. Αποτύπωση

υφιστάµενης
Εσωτερικό Περιβάλλον

κατάστασης

–

3.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου
Καλαµάτας. Η καταγραφή ξεκινάει µε τα αιρετά όργανα και συνεχίζεται µε τις
υφιστάµενες οργανικές µονάδες όπως αυτές προσδιορίζονται από τον 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 ∆ήµου.
Τα στοιχεία προέκυψαν από την ανάλυση πινάκων και ερωτηµατολογίων που είχαν
αποδοθεί σε όλες τις οργανικές µανάδες και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου από τη
∆/νση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων καθώς και από τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων σε κάποιες από αυτές.
Ο ∆ήµος αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες τοπικής ανάπτυξης. Η
ανάλυση και η καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντός του µας επιτρέπει να
αξιολογήσουµε σε ποιο βαθµό η δοµή, η οργάνωση και οι µηχανισµοί που διαθέτει
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.

3.2. Αιρετά όργανα ∆ιοίκησης του ∆ήµου
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.

3.2.1. ∆ήµαρχος
Ο ∆ήµαρχος είναι ο πολιτικός και διοικητικός προϊστάµενος του διοικητικού
µηχανισµού του ∆ήµου και ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δηµοτικής παράταξης που
καθορίζει, µε την ευρεία πλειοψηφία που τις δίνει το εκλογικό σύστηµα, την πορεία
του ∆ήµου διαµέσου των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ρόλος του είναι
επιτελικός, δηλαδή δίνει κατευθύνσεις για τη δράση των δηµοτικών υπηρεσιών και
την υλοποίηση του προγράµµατος της δηµοτικής αρχής. Ο ∆ήµαρχος :
Εκπροσωπεί το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή.
Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής
ποιότητας ζωής.
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Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και
συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου. Ως προϊστάµενος όλου του
προσωπικού του ∆ήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για
το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού
ελέγχου.
Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής
των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος.
Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες
του ∆ήµου.
Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών,
καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου, υπαλλήλους του ∆ήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για
τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του ∆ήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας τους.
Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το συντονισµό συγκεκριµένων
δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. (προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 44 του Ν.3979/2011).
Τον 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
∆ήµο Καλαµάτας οι Αντιδήµαρχοι είναι έξι (6).
Στις κατά τόπο αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων περιλαµβάνονται :
Η ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη
δηµοτική ενότητα.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δηµοτική ενότητα.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη
δηµοτική ενότητα.
Η υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
Η συνεργασία µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που µπορεί να τους µεταβιβάζει µε απόφασή
του ο δήµαρχος, που αφορά τη δηµοτική ενότητα.

3.2.2. Εκτελεστική Επιτροπή
Σε όλους τους ∆ήµους 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 ∆ήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της
δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του
επιχειρησιακού σχεδίου του ∆ήµου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς
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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 ∆ήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο
κρίνεται αναγκαίο.
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου.
Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού
προγράµµατος, το οποίο και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο.
Καταρτίζει και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου
και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσιο της
προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο
του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική
επιτροπή.
Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
ii) Κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και διακίνηση του
Οδηγού του ∆ηµότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι
προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του ∆ήµου σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή.
Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του
κανονισµού διαβούλευσης.
Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών,
σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νοµικών προσώπων και
υπηρεσιών του ∆ήµου και ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο.

3.2.3. ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Το δηµοτικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόµενο όργανο του ∆ήµου και έχει τη
γενική αποφασιστική αρµοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέµατα τα οποία
δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του ∆ήµου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τα
κάθε είδους προγράµµατα του ∆ήµου 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 ∆.Σ. ορίζει τους φόρους,
τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας (Μάιος 2014) το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας αποτελείται από 41 µέλη, 35 άντρες και 6
γυναίκες προερχόµενα από 6 συνδυασµούς. Η παρουσία 6 συνδυασµών προσδίδει
πλουραλισµό στο σώµα και εκφράζει σε µεγαλύτερο εύρος την τοπική κοινωνία.
Πίνακας 77 : Ποσοστιαία κατανοµή αριθµού δηµοτικών συµβούλων ανά
συνδυασµό στο ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας

Α/Α

Έδρες

Συνδυασµός

Σύνολο ψήφων
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έδρες
1

25

2

8

3

3

4

2

5

2

6

1

Πρωτοβουλία για τον
∆ήµο Καλαµάτας
Ανοιχτός
∆ήµος
–
Ενεργοί Πολίτες
Λαϊκή
Συσπείρωση
Καλαµάτας
Αλλαγή για το ∆ήµο
Καλαµάτας
Ανεξάρτητη
Συµµαχία
Πολιτών
Ελληνική ∆ράση για τον
∆ήµο Καλαµάτας

41

19.663

61

8.754

19,5

2.614

7,3

2.247

4,9

2.003

4,9

1.111

2,4

36.392

100

3.2.4. Οικονοµική Επιτροπή
Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής
λειτουργίας του ∆ήµου και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
συντάσσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου,
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς
το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του ∆ήµου,
προελέγχει τον απολογισµό,
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,
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,
µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται
σχετικά στο δηµοτικό συµβούλιο,
εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και
εισφορών,
αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών,
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της
περιουσίας του ∆ήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και
ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο,
αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του ∆ήµου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την
υλοποίησή τους,
αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων,
αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση
δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση
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δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό,
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ∆ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε
µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

3.2.5. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Σε ∆ήµους 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 ∆ήµου. 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 ∆ήµου,
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,
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.∆.Κ..

3.2.6. Επιτροπές ∆ήµου Καλαµάτας
Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ∆ήµου Καλαµάτας, εκτός από τα
παραπάνω όργανα, έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές, οι οποίες έχουν γνωµοδοτικό /
εισηγητικό χαρακτήρα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το ∆ήµαρχο 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,
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προµηθειών, αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και παροχής υπηρεσιών, οι
κυριότερες επιτροπές του ∆ήµου Καλαµάτας παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/Α

1

2

3

4

Πίνακας 78 : Σηµαντικότερες Επιτροπές ∆ήµου Καλαµάτας
∆ιάταξη Νόµου /
Ονοµασία Επιτροπής
Αντικείµενο Επιτροπής
Πράξη Σύστασης
471/2014
(Α∆Α: ΩΚΠ∆ΩΕΕΗ Επιτροπή επεξεργάζεται και
Ξ6Μ) & 568/2014
Επιτροπή Τουριστικής
εισηγείται προς το ∆.Σ. θεµάτων
(Α∆Α: ΩΗΕ6ΩΕΕΑνάπτυξης & Προβολής
τουριστικής
ανάπτυξης
και
ΝΓΩ)
Α.∆.Σ.
προβολής του ∆ήµου
Καλαµάτας,
Ν. 3852/2010
Η επιτροπή γνωµοδοτεί στο
∆.Σ. σχετικά µε τα αναπτυξιακά
προγράµµατα
και
τα
προγράµµατα
δράσης
του
∆ήµου,
το
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα και το Τεχνικό
Πρόγραµµα
του
∆ήµου.
Γνωµοδοτεί
για
θέµατα
γενικότερου ενδιαφέροντος που
569/2014
Α.∆.Σ.
παραπέµπονται σε αυτή από το
∆ηµοτική
Επιτροπή Καλαµάτας
∆.Σ. ή το ∆ήµαρχο. Εξετάζει τα
(Α∆Α:
ΩΙ21ΩΕΕ∆ιαβούλευσης
τοπικά προβλήµατα και τις
Κ5Γ), Ν. 3852/2010
αναπτυξιακές δυνατότητες του
∆ήµου και διατυπώνει γνώµη
για
την
επίλυση
των
προβληµάτων
και
την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων
αυτών. ∆ύναται να διατυπώνει
παρατηρήσεις
επί
του
περιεχοµένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων.
Επιτροπή
για
τη 224/2015 Α.∆.Σ.
Η Επιτροπή θα προχωρήσει στη
σύνταξη
νέου Καλαµάτας
σύνταξη του νέου Κανονισµού
κανονισµού λειτουργίας (Α∆Α: ΩΣΡΨΩΕΕ- Λειτουργίας του ∆.Σ. και την
του
∆ηµοτικού ΕΕ1)
υποβολή του στο ∆.Σ. προς
Συµβουλίου
Ν. 3852/2010
έγκριση
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί της
522/2014 Α.∆.Σ.
Επιτροπή
ονοµασίας των οδών, πλατειών
ονοµατοθεσίας
οδών, Καλαµάτας
και κοινοχρήστων χώρων της
πλατειών
και (Α∆Α: 7ΨΠΗΩΕΕπόλης της Καλαµάτας και των
2Υ∆), Ν. 3852/2010
συνοικισµών
κοινοτήτων του ∆ήµου
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∆ιάταξη Νόµου
Πράξη Σύστασης

/

Α/Α

Ονοµασία Επιτροπής

5

629/2014 Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
Επιτροπή
Φιλικού
(Α∆Α: 7ΛΗΩΩΕΕ∆ιακανονισµού
9Θ8),
Ν. 3852/2010

6

Επιτροπή
χορήγησης
βεβαιώσεων
σε Ν. 4264/2014
παραγωγούς

7

ΚΟΣΕ
Καλαµάτας

8

9

∆ήµου

Ν. 3882/2010

Αντικείµενο Επιτροπής
Η Επιτροπή είναι αρµόδια για
την εξώδικη επίλυση των
διαφορών
ανάµεσα
σε
προµηθευτές
και
σε
καταναλωτές
ή
ενώσεις
καταναλωτών
Η Επιτροπή βεβαιώσεων σε
παραγωγούς προκειµένου να
εκδοθεί η «Άδεια παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών»
Η
συγκρότηση
«Κοµβικού
Σηµείου Επαφής (ΚΟΣΕ)» του
∆ήµου Καλαµάτας

472/2014 Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί σε
Επιτροπή
εκτίµησης
(Α∆Α:
75ΞΝΩΕΕ- θέµατα Εκτίµησης Ακινήτων του
ακινήτων
2ΦΥ),
Π.∆. ∆ήµου Καλαµάτας
270/1981
α) Μεριµνά για την προώθηση
του εθελοντισµού, β) η δράσης
της αναπτύσσεται σε όλους τους
τοµείς
της
κοινωνίας,
γ)
οργανώνει οµάδες εθελοντών,
δ) προβαίνει στη σύσταση
µητρώου
εθελοντών,
ε)
καταρτίζει µητρώο εθελοντικών
630/2014 Α.∆.Σ.
οργανώσεων, στ) υποβοηθά το
Καλαµάτας
Επιτροπή Εθελοντισµού
έργο
του
∆ηµοτικού
(Α∆Α
ΒΑ8ΡΩΕΕΠαντοπωλείου, του ∆ηµοτικού
ΒΞΤ), Ν. 3852/2010
Ιατρείου και των υπαρχουσών
κοινωνικών δοµών, ζ) εισηγείται
τη διοργάνωση εκδηλώσεων και
δράσεων για την ενίσχυση του
εθελοντισµού, η) συνεργάζεται
µε τις υπηρεσίες, τα νοµικά
πρόσωπα, τις δηµοτικές και
τοπικές κοινότητες
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Α/Α

Ονοµασία Επιτροπής

10

∆ηµοτική
Παιδείας

Επιτροπή

11

Επιτροπή υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας

12

Επιτροπή
συµβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών
και αµφισβητήσεων

13

Επιτροπή εκκαθάρισης
των αρχείων του ∆ήµου
Καλαµάτας

14

Ειδική
Επιτροπή
κοινωνικής αρωγής

∆ιάταξη Νόµου
Πράξη Σύστασης

/

Αντικείµενο Επιτροπής

Η Επιτροπή εισηγείται στο
∆ήµαρχο ή το ∆.Σ. θέµατα
σχετικά
µε
την
καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία των
399/2014 Α.∆.Σ.
σχολείων Α/βάθµιας και Β/θµιας
Καλαµάτας
εκπαίδευσης, την κατανοµή
(Α∆Α:
ΒΘ7ΣΩΕΕπιστώσεων για λειτουργικές
526)
δαπάνες των σχολείων και
Ν. 1566/1985
παρακολουθεί την ανέγερση
των σχολικών κτηρίων, την
επισκευή και την συντήρησή
τους.
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί σε
θέµατα σχετικά µε την υγιεινή
Ν. 1568/1985
και ασφάλεια της εργασίας
(Ε.Υ.Α.Ε.) στο ∆ήµο Καλαµάτας
401/2014 Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
(Α∆Α:
77ΕΜΩΕΕΗ Επιτροπή συστάθηκε για το
8ΧΟ)
έτος 2015, για τη βεβαίωση ή
Άρθρο 2 του Ν.
αναγνώριση
φορολογικής
505/76, άρθρο 32 Ν.
απαλλαγής
ή
µειώσεως
1080/80
όπως
οποιουδήποτε
αυτοτελούς
τροποποιήθηκε µε
φόρου, τέλους, δικαιώµατος,
την παρ. 8 του
εισφοράς, και προστίµου µεταξύ
άρθρου 7 του Ν.
∆ήµου και φορολογουµένων
2307/95
και
το
άρθρο 66 του
Ν. 2717/99
569/2014 Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
Η επιτροπή είναι αρµόδια για
(Α∆Α: ΒΑΥΜΩΕΕ- την εκκαθάριση των αρχείων
ΛΤΟ),
Π.∆. των υπηρεσιών του ∆ήµου
480/1995
Η Επιτροπή είναι αρµόδια για
την
εξέταση
αιτηµάτων
ενδιαφεροµένων
προκειµένου
Ν. 3852/2010
αυτού
να
ενταχθούν
στο
πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστων και
οικονοµικά αδυνάτων πολιτών
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Α/Α

15

16

17

Ονοµασία Επιτροπής

∆ιοικούσα
και
∆ιαχειριστική Επιτροπή
των
κληροδοτηµάτων
του ∆ήµου Καλαµάτας

∆ιάταξη Νόµου
Πράξη Σύστασης

/

Α.Ν. 2039/39 και
Β.∆. 3011/04.12.39,
υπ’ αρ. 330/2011
Α.Ο.Ε.
(Α∆Α : 456ΤΩΕΕ42Ε)

434/2014 Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
(Α∆Α:
6ΤΞ3ΩΕΕ5ΣΜ),
232/2012 Α.∆.Σ.
∆ηµοτική
Επιτροπή
(Α∆Α:
Β4ΡΠΩΕΕΛαχανόκηπου
Λ3Σ),
288/2013
Α.∆.Σ.
(Α∆Α:
ΒΕΖΑΩΕΕΖ92)

Επιτροπή
για
την
απόσυρση
ή
καταστροφή
πεπαλαιωµένου
µηχανογραφικού
εξοπλισµού του ∆ήµου
Καλαµάτας

570/2014 Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
(Α∆Α:
7950ΩΕΕ9Χ9),

Αντικείµενο Επιτροπής
Τη ∆ιοικούσα και ∆ιαχειριστική
Επιτροπή των κληροδοτηµάτων
του ∆ήµου Καλαµάτας στα
οποία δεν έχουν οριστεί από τον
διαθέτη
∆ιοικητικά
και
∆ιαχειριστικά Συµβούλια, την
αποτελεί
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
Καλαµάτας
1) η εξεύρεση πόρων για τις
αναγκαίες κατασκευές από το
∆ήµο, από ανταποδοτικά τέλη
και από χορηγούς, 2) η
ενηµέρωση
των
ενδιαφεροµένων
και
η
παραλαβή των αιτήσεων, 3) η
επίλυση προβληµάτων που
αναφύονται κατά τη φάση του
σχεδιασµού και της υλοποίησης
και 4) η σύνταξη εισηγήσεων
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Η απόσυρση - καταστροφή
παροπλισµένου
µηχανογραφικού
εξοπλισµού
(π.χ. εξαρτήµατα υπολογιστών,
εκτυπωτές,
σαρωτές,
κ.α.)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 199 παρ. 6 του
Ν.3463/2006.
Ο
προς
απόσυρση
καταστροφή
εξοπλισµός θα παραδοθεί στο
εγκεκριµένο από το κράτος
Συλλογικό
Σύστηµα
Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού.
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Ονοµασία Επιτροπής

∆ιάταξη Νόµου
Πράξη Σύστασης

18

Επιτροπή
παρακολούθησης
υποψηφιότητας
Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021

Η
Επιτροπή
δεν
έχει
αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά
συµβουλευτικό προς το Γραφείο
Υποψηφιότητας.
Λόγω της
διαγωνιστικής
φύσης
της
διαδικασίας, η Επιτροπή θα
εξυπηρετεί την συνεχή και µε
ακρίβεια
ενηµέρωση
των
αιρετών, µακριά από φώτα
δηµοσιότητας. Θα ενηµερώνεται
και θα ερωτάται για ζητήµατα
που ίσως απασχολήσουν το
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Θα κρίνει
για την αναγκαιότητα ή µη
307/2015
Α.∆.Σ.
λήψης απόφασης από το ∆Σ.
Καλαµάτας
Θα εκτελεί χρέη «συνδέσµου»
(Α∆Α: 6ΡΚΦΩΕΕτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το
6Β6)
Γραφείο Υποψηφιότητας µε
σκοπό την διαφύλαξη των
εµπιστευτικών
πληροφοριών,
την προβολή µίας κοινής
γραµµής διεκδίκησης και την
υιοθέτηση
κοινής
επιχειρηµατολογίας
για
την
ενίσχυση του σκοπού της
διεκδίκησης. Θα επεξεργάζεται
εισηγήσεις
του
Γραφείου
Υποψηφιότητας που θα τίθενται
προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο
(προϋπολογισµοί,
έργα κτλ).

19

Επιτροπή
παροχής
γνώµης προς το ∆.Σ.
για την καταστροφή
αντικειµένων που δεν
έχουν καµία αξία (άρθρο
199
παρ.
6
Ν.3463/2006)

340/2015
Α.∆.Σ.
Καλαµάτας
(Α∆Α:
ΩΤΥ3ΩΕΕΛ7Σ)

Η Επιτροπή θα παράσχει γνώµη
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την καταστροφή αντικειµένων
που δεν έχουν καµία αξία.

20

414/2015
Α.∆.Σ.
Επιτροπή αξιολόγησης Καλαµάτας
(Α∆Α:
7∆Β1ΩΕΕτηλεοπτικών spots
140)

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τα
τηλεοπτικά spots που θα
υποβληθούν κατά τον µαθητικό
διαγωνισµό για την ανάδειξη της
Καλαµάτας
ως
µαθητικού
τουριστικού προορισµού.

Α/Α

/

Αντικείµενο Επιτροπής

3.3. Εσωτερική

οργάνωση ∆ήµου (διοικητική
προσωπικό, υποδοµές, εξοπλισµός)
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3.3.1. ∆ιοικητική δοµή
Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Καλαµάτας είναι η
ύπαρξη ενός σύγχρονου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ο οποίος
καθορίζει µε σαφήνεια το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ήµου αλλά και τις
αρµοδιότητες των υπηρεσιών του.
Κύρια χαρακτηριστικά του ΟΕΥ του ∆ήµου Καλαµάτας είναι :
Η σαφής οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών, η αποφυγή της επικάλυψης
των αρµοδιοτήτων µε σκοπό τον περιορισµό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και
της αναποτελεσµατικότητας
Η αποφυγή του κατακερµατισµού των λειτουργιών και της διάχυσης της ευθύνης, της
πολυδιάσπασης των υπηρεσιών σε πολλές µικρού µεγέθους ενότητες και της
διασποράς οµοειδών αντικειµένων σε διαφορετικές µονάδες
Η δηµιουργία δοµών που να προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση των
αρµοδιοτήτων και των υπηρεσιών στο βαθµό που χρειάζεται, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζουν
τη
δυνατότητα
συντονισµού
και
παρακολούθησης
των
αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών
Εξετάζοντας τις οργανικές µονάδες του ∆ήµου Καλαµάτας ανάλογα µε το αντικείµενο
και τους σκοπούς τους µπορούµε να τις οµαδοποιήσουµε σε δύο κατηγορίες :
α) Κεντρικές Υπηρεσίες
β) Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και µπορούν να
διακριθούν περαιτέρω σε :
Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στο ∆ήµαρχο και Υπηρεσίες Υποστήριξης,
µε αρµοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά όργανα και στις
δηµοτικές υπηρεσίες, δηλαδή επεξεργασµένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη
τεκµηριωµένων αποφάσεων και την παροχή διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής
υποστήριξης σε όλες τις δηµοτικές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες που επιτελούν Κύριες Λειτουργίες. Αυτές διακρίνονται σε :
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, µε αρµοδιότητες που αφορούν την προστασία
του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος και την προώθηση της αστικής
ανάπτυξης.
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
αρµοδιότητες που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στην προστασία της
δηµόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τοµείς της παιδείας, του
πολιτισµού και του αθλητισµού.
Υπηρεσίες Τοπικής Οικονοµίας και Απασχόλησης, µε αρµοδιότητες που αφορούν
στον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στη
µεταποίηση και στον τριτογενή τοµέα (εµπόριο, τουρισµός).
Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των
∆ηµοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις ∆ηµοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Ενότητας
και περιλαµβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες µονάδες
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Αναλυτικά η οργανική διάρθρωση του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτή προσδιορίζεται
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από τον ψηφισθέντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Απόφαση 590/2011 ∆ήµου
Καλαµάτας – 11070/2011 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ 285/Β/13.02.2012) έχει
ως εξής :

3.3.2. ∆ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
1. Γενικός Γραµµατέας
2. Γραφείο ∆ηµάρχου & Αιρετών
3. Γραφείο Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας
4. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων & Επιστηµονικών Συνεργατών
5. Γραφείο ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικού Ελέγχου & ∆ιαφάνειας
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
8. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας & Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ − ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ιευθυντής
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ιευθυντής
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων
Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων
Τµήµα Ταµείου
Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
∆ιευθυντής
Τµήµα Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων Έργων
Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ιευθυντής
Τµήµα Μελετών
Τµήµα Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
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Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης
5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆ιευθυντής
Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών αδειών
Τµήµα Πολεοδοµικών − Τοπογραφικών Εφαρµογών & Χωροταξίας
Τµήµα Ελέγχου Νοµιµότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης
6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ιευθυντής
Τµήµα Φύλαξης & Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων
Τµήµα ∆ια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς
7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
∆ιευθυντής
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Ερευνών & Υγείας
Τµήµα Εποπτείας, Ελέγχου και Ισότητας
Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Αρωγής
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ιευθυντής
Τµήµα Γεωτεχνικών Έργων
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης
9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆ιευθυντής
Τµήµα Ανακύκλωσης
Τµήµα Αποκοµιδής
Τµήµα Οχηµάτων
10. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
∆ιευθυντής
ΚΕΠ Καλαµάτας
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών − Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Γραφείο ΚΕΠ Άριος
Γραφείο ΚΕΠ Αρφαρών
Γραφείο ΚΕΠ Θουρίας
Γραφείο ΚΕΠ ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας
11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆ιευθυντής
Τµήµα Αστυνόµευσης και Φύλαξης
Τµήµα Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων

3.3.3.

∆ιάρθρωση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών
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1. Αποκεντρωµένη Υπηρεσία ∆ηµοτικής Ενότητας Άριος
Γραφείο ΚΕΠ
Γραφείο γενικών θεµάτων (∆ιοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.)
2. Αποκεντρωµένη Υπηρεσία ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών
Γραφείο ΚΕΠ
Γραφείο γενικών θεµάτων (∆ιοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.)
3. Αποκεντρωµένη Υπηρεσία ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας
Γραφείο ΚΕΠ
Γραφείο γενικών θεµάτων (∆ιοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.)
4. Γραφείο Κ.Ε.Π. ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας
Η διοικητική δοµή και οργάνωση του ∆ήµου σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία
απεικονίζεται παραστατικά στα οργανογράµµατα που ακολουθούν.
Η κατανοµή των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου ανά
δραστηριότητα και θεµατικό τοµέα ανάπτυξης εµφανίζεται στο τελευταίο διάγραµµα.

∆ιάγραµµα 28 : Οργανογράµµατα – ∆ιάρθρωση Υπηρεσιών ∆ήµου
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3.3.4. Αρµοδιότητες
ενοτήτων

–

στοιχεία

λειτουργίας

των

διοικητικών

Στη συνέχεια, περιγράφονται οι αρµοδιότητες και στοιχεία της λειτουργίας των
διοικητικών ενοτήτων.
3.3.4.1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών είναι αρµόδια για τη διοικητική υποστήριξη των συλλογικών
οργάνων του ∆ήµου, την εποπτεία των νοµικών του προσώπων, τη λειτουργία του
κεντρικού πρωτοκόλλου και την τήρηση του γενικού αρχείου, την παροχή γενικών
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες, την τήρηση των
διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση, την ισχύουσα
εκλογική νοµοθεσία και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του
∆ήµου. Επίσης είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των
διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση του προσωπικού του
∆ήµου. Επιπρόσθετα η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων της
ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του Κ.Ο.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ∆ήµου,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166).
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής

3.3.4.1.1.Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Από το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Επικοινωνιών δηµιουργήθηκε ο παρακάτω
πίνακας όπου γίνεται καταγραφή των συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
όλου του ∆ήµου.
Πίνακας 79 : Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

α/α
1
2
3

Είδος

Περιγραφή

Πληροφοριακό Σύστηµα Για τη λειτουργία των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
GENESIS
υπηρεσιών του ∆ήµου
Για την αποθήκευση των εγγράφων των διαφόρων
File Server
Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων καθώς και την
∆ικτυακός
τόπος
του
∆ήµου
Καλαµάτας
Web Server
(www.kalamata.gr)
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α/α
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Είδος

Περιγραφή

Για την ξενάγηση των επισκεπτών στην πόλη της
Καλαµάτας
Για το συντονισµό των υπηρεσιών του ∆ήµου, την
Ενδοδίκτυο (Intranet)
ταχύτερη εσωτερική πληροφόρηση και την ηλεκτρονική
Για την καταγραφή των αιτηµάτων των υπαλλήλων
Σύστηµα Helpdesk
προς το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής
και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
Για την χρήση fax µέσω φυλλοµετρητή (web browser)
Fax Server
και τη λήψη των fax µέσω email
Ειδικός
εξυπηρετητής
που
φιλοξενεί
άλλους
Virtualization Server
εξυπηρετητές ώστε να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του
υπάρχοντος εξοπλισµού
Για την καταγραφή και παρακολούθηση της κίνησης
Σύστηµα GPS/GIS
των οχηµάτων του ∆ήµου. Χρησιµοποιείται από τα
απορριµατοφόρα του ∆ήµου.
Για την ενοποιηµένη διαχείριση των χρηστών του
Domain Server
∆ήµου
∆ίκτυο οπτικών ινών Συνδέει τις δηµόσιες υπηρεσίες της Καλαµάτας και τα
(MAN) Καλαµάτας
κτίρια του ∆ήµου
Έχει γύρω στους 55 λειτουργικούς κόµβους στην πόλη
Ασύρµατο δίκτυο ∆ήµου
της Καλαµάτας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του
Καλαµάτας
∆ήµου
∆ιασυνδέει το ∆ήµο Καλαµάτας µε το διαδίκτυο καθώς
∆ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
και τα τηλέφωνα του ∆ήµου µε το δίκτυο του ΟΤΕ.
Προσωπικοί
Υπάρχουν περίπου 312 προσωπικού υπολογιστές στο
υπολογιστές
∆ήµο
Πληροφορεί τους δηµότες για κυκλοφοριακά συµβάντα
Υπηρεσία Τηλεµατικής
στην πόλη καθώς επίσης και για τα δροµολόγια του
αστικού ΚΤΕΛ σε πραγµατικό χρόνο
Ιστοσελίδα «Ξεναγός»

3.3.4.2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των
οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απεικόνιση

των

οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών, καθώς και τη
διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας.

Συγχρόνως, η ∆ιεύθυνση

µεριµνά για την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που
απαιτούνται για την προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του ∆ήµου.
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων
Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων
Τµήµα Ταµείου
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Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης

3.3.4.3. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων είναι αρµόδια
για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών
προσώπων του ∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, την παρακολούθηση της
αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά την επίτευξη
των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της
εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες
διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους
υπηρεσιών. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων
τουριστικής προβολής του ∆ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις
πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού,
δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός
της χώρας κλπ). Υποστηρίζει τη λειτουργία της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
του ∆ήµου. Παρακολουθεί το πρόγραµµα για τις Γαλάζιες Σηµαίες και τους
ναυαγοσώστες.
Επιµελείται της διενέργειας όλων των διαγωνισµών έργων που διεξάγει ο ∆ήµος
Καλαµάτας, ως Αναθέτουσα Αρχή, µετά τη διαβίβαση της αντίστοιχης µελέτης από
την αρµόδια ∆ιεύθυνση και µέχρι το στάδιο της συµβασιοποίησης. Όσον αφορά τους
διαγωνισµούς προµηθειών και παροχής υπηρεσιών επιµελείται τη διενέργεια µόνον
όσων εµπίπτουν σε (συγ)χρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.
Επίσης είναι αρµόδια για το ωράριο λειτουργίας των φαρµακείων, την ίδρυση
κυριακάτικων αγορών και τη χορήγηση αδειών σ’ αυτές, καθώς και για τις παρακάτω
άδειες :
εκµετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
πλανόδιου εµπορίου και του στάσιµου υπαίθριου εµπορίου
άσκησης επαγγέλµατος κουρέα κοµµωτή κλπ
λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου
λειτουργίας εκθεσιακών χώρων (πλην διεθνών)
Ωράριο λειτουργίας φαρµακείων
λειτουργίας υπεραγορών λιανικού εµπορίου

∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων Έργων
Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
Στο Τµήµα Προγραµµατισµού και Ευρωπαϊκών Θεµάτων έχει ενταχθεί και ο Τοµέας
Τουρισµού

3.3.4.4. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρµοδιότητες :
την εκπόνηση πάσης φύσεως µελετών από υπαλλήλους της µε ανάλογα προσόντα
(αρχιτεκτονικές, στατικές, µελέτες Η/Μ, µελέτες προµήθειας υλικών, µηχ/των,
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εξοπλισµού κλπ, µελέτες παροχής υπηρεσιών κλπ.),
την προώθηση διαδικασιών για την ανάθεση – παρακολούθηση – παραλαβή ειδικών
µελετών σε ιδιώτη µελετητή,
την παρακολούθηση µελετών και έργων στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου που
επηρεάζουν το λειτουργικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον του ∆ήµου,
την υλοποίηση των έργων που περιλαµβάνονται στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του
∆ήµου,
τη µέριµνα συντήρησης των εγκαταστάσεων και υποδοµών του ∆ήµου ώστε να
βρίσκονται στην καλύτερη κατά το δυνατόν κατάσταση και λειτουργία (δίκτυο οδικό,
ηλεκτροφωτισµού, κτίρια σχολεία – νηπιαγωγεία, αθλητικά έργα, κοινόχρηστοι και
κοινωφελείς χώροι κλπ.),
την υποστήριξη λειτουργίας και ανταπόκρισης στην αποστολή τους άλλων
υπηρεσιών του ∆ήµου,
τη µέριµνα για τη συνεχή συντήρηση του κυκλοφοριακού,
τη διασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων από ηθεληµένες ή αθέλητες επεµβάσεις
των πολιτών,
τη διενέργεια αυτοψιών σε καταγγελίες πολιτών, φορέων, υπηρεσιών και τη
διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τη διαφύλαξη της αρτιότητας των υποδοµών και
δικτύων αλλά και τη διασφάλιση του δηµόσιου χώρου.
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Μελετών
Τµήµα Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων
Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης

3.3.4.5. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
Η ∆/νση Πολεοδοµίας έχει τις εξής αρµοδιότητες :

Παρακολουθεί την εκπόνηση µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού και εισηγείται για
την αναγκαιότητα τροποποίησής τους
Παρακολουθεί την εκπόνηση µελετών πράξεων εφαρµογής εγκεκριµένων σχεδίων
και είναι αρµόδια για την ορθή εφαρµογή των πολεοδοµικών σχεδίων στο έδαφος.
Επιµελείται την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες όλων των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
Παρακολουθεί και εφαρµόζει ειδικές χωροταξικές µελέτες χρήσεων γης, τοπικά
ρυθµιστικά σχέδια.
Προβαίνει στην οριοθέτηση οικισµών και καθορισµό χρήσεων γης κατά τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς επίσης επιλαµβάνεται της διαδικασίας κύρωσης δικτύου
κοινόχρηστων χώρων.
Επιλαµβάνεται του ελέγχου και της σύνταξης υψοµετρικών διαγραµµάτων και του
καθορισµού της ερυθράς των οδών.
Ασκεί τις αρµοδιότητες έκδοσης εγκρίσεων δόµησης και αδειών δόµησης (Υ∆ΟΜ)
σύµφωνα µε το Ν. 4030/11 και το Ν.4067/12
Επιλαµβάνεται του ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών (µέχρις αναλήψεως της
αρµοδιότητας από τους ελεγκτές δόµησης) και προβαίνει στην επιβολή προστίµων.
Ασκεί τις αρµοδιότητες και προβαίνει στις ενέργειες που απορρέουν από τον Ν.
3843/2010 κα Ν. 4014/2011
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Ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία Ελεγκτών ∆όµησης και Ενέργειας για την εξέλιξη
των εργασιών δόµησης και τα στάδια ελέγχου της οικοδοµής.
Ενηµερώνει το γενικό αρχείο της ∆/νσης, συµµετέχει και υποστηρίζει το ΚΟΣΕ του
∆ήµου στην καταγραφή και ηλεκτρονική διαχείριση των ψηφιακών γεωχωρικών
δεδοµένων.
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών
Τµήµα Πολεοδοµικών-Τοπογραφικών Εφαρµογών & Χωροταξίας
Τµήµα Ελέγχου Νοµιµότητας Κατασκευών & Αυθαιρέτων
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης

3.3.4.6. ∆ιεύθυνση Παιδείας

Η ∆ιεύθυνση Παιδείας είναι αρµόδια για την παροχή κάθε αναγκαίας διοικητικής
υποστήριξης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας & ∆/θµιας εκπαίδευσης (πρακτικά
επιτροπών – προσκλήσεις – αλληλογραφία – µισθώσεις κυλικείων –κλπ) και την
παρακολούθηση των οικονοµικών σχολικών επιτροπών (κατανοµές – έσοδα – έξοδα
– µισθοδοσίες – αποζηµιώσεις – απόδοση κρατήσεων & φόρων – περιοδικές
φορολογικές δηλώσεις – απολογισµούς – κλπ). Μεριµνά για τη στέγαση σχολικών
µονάδων, τη µεταφορά µαθητών, τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου.
Επίσης µεριµνά και σχεδιάζει την εκτέλεση προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης στα
πλαίσια εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού καθώς και εφαρµογές τοπικών
προγραµµάτων. Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία Κέντρων ∆ια
Βίου Μάθησης. Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Εκδίδει άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων. Τέλος,
µεριµνά για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης
και φροντίζει για τη φύλαξη σχολικών µονάδων.
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Φύλαξης και Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων
Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

3.3.4.7. ∆ιεύθυνση Πρόνοιας
Η ∆ιεύθυνση Πρόνοιας είναι αρµόδια για την :
Εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας των οικονοµικά αδυνάτων, η παροχή άµεσης
περίθαλψης ή οικονοµικής ενίσχυσης σε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες
που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών
καταστροφών
Χορήγηση Πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας & βιβλιαρίων ανασφαλίστων
Εισαγωγή σε Ιδρύµατα Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΦΗ)
Εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης σε άτοµα µε αναπηρίες διαφόρων
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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κατηγοριών
Εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής και προάσπισης της δηµόσιας
υγείας
Σχεδιασµό, εισήγηση και µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που
στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς
∆ιενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρµογή των προγραµµάτων Πρόνοιας και
για την άσκηση της κοινωνικής εργασίας
Εποπτεία, έλεγχο και ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας ιδρυµάτων Ν.Π.Ι.∆.
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, ΑΜΕΑ, ηλικιωµένων και παιδικής προστασίας
καθώς και των ειδικώς αναγνωρισµένων και κοινωφελούς χαρακτήρα σωµατείων και
συλλόγων.
Χορήγηση αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή
βρεφονηπιακών σταθµών & Ιδρυµάτων παιδικής προστασίας σε ιδιώτες.
Λειτουργία παιδικών εξοχών κρατικού προγράµµατος.
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Ερευνών & Υγείας
Τµήµα Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας
Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Αρωγής
Στη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας λειτουργεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
∆ιαχείρισης Προνοιακών Επιδοµάτων (Εθνικό Μητρώο Κοινωνικών & Προνοιακών
Επιδοµάτων).

3.3.4.8. ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την προστασία και
αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε
τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων,
καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Επίσης είναι αρµόδια για την
προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της
αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την
βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων.

∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Γεωτεχνικών Έργων
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης

3.3.4.9. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Οχηµάτων
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων είναι αρµόδια για την κανονική
διενέργεια αλλά και τη βελτίωση της συλλογής των απορριµµάτων και της
καθαριότητας της πόλης και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και Τ.∆. του ∆ήµου, την
αντιµετώπιση κάθε θέµατος που αφορά στην εκτέλεση εργασιών σχετικά µε την
καθαριότητα και τα χρησιµοποιούµενα µέσα, την τελική διάθεση των προϊόντων µετά
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την επεξεργασία και των υπολειµµάτων, την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης
των απορριµµάτων, δηλαδή της πρόληψης, της µείωσης, της επαναχρησιµοποίησης,
της ανακύκλωσης, της αξιοποίησης των απορριµµάτων, την επεξεργασία του
οργανικού κλάσµατος πριν την τελική διάθεση προϊόντων και υπολειµµάτων, την
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου, καθώς επίσης και για τον
προγραµµατισµό, τον έλεγχο της κίνησης και την συντήρηση – επισκευή των
οχηµάτων του ∆ήµου. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια (άρθρο
186 §Στ΄, αριθµός 29 Ν.3852/2010). Φροντίζει σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία για την τήρηση της νοµοθεσίας και την εφαρµογή του κανονισµού
καθαριότητας.
∆ιαρθρώνεται στα παρακάτω τµήµατα:
Τµήµα Ανακύκλωσης
Τµήµα Αποκοµιδής
Τµήµα Οχηµάτων

3.3.4.10.
∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Η ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρµόδια για την παροχή
διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την
υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ'
ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα Αποκεντρωµένα Γραφεία ΚΕΠ των
∆ηµοτικών Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας και της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Βέργας.

Η ∆ιεύθυνση ΚΕΠ διαρθρώνεται ως ακολούθως:
ΚΕΠ Καλαµάτας - Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Γραφείο ΚΕΠ ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας
Γραφείο ΚΕΠ Άριος
Γραφείο ΚΕΠ Αρφαρών
Γραφείο ΚΕΠ Θουρίας

3.3.4.11.
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδια για τον έλεγχο και την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, καθαριότητα,
κυκλοφορία πεζών, στάση – στάθµευση οχηµάτων, ζώα συντροφιάς, υπαίθριο
εµπόριο, υπαίθρια διαφήµιση, κοινόχρηστους χώρου, λειτουργία καταστηµάτων και
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος – θεάτρων – κινηµατογράφων –
ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

∆ιαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα:
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Τµήµα Αστυνόµευσης & Φύλαξης
Τµήµα Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων.

3.3.5. Ανθρώπινο δυναµικό
Ακολουθούν πίνακες και διαγράµµατα µε στοιχεία του προσωπικού του ∆ήµου
Καλαµάτας. Συγκεκριµένα δίνονται στοιχεία για το συνολικό προσωπικό του ∆ήµου
Καλαµάτας κατανεµηµένο :
ανά εκπαιδευτική κατηγορία
σύµφωνα µε τη σχέση εργασίας (µόνιµοι – Ι∆ΑΧ)
σύµφωνα µε την ειδικότητα (διοικητικό – τεχνικό προσωπικό) και
ως προς το φύλλο
Στο Τεχνικό έχει προσµετρηθεί και το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών.
Πίνακας 80 : Μόνιµο προσωπικό ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Κλάδος
ΠΕ
ΤΕ

Αριθµός υπαλλήλων
84
59

%
27,27
19,16

∆Ε
ΥΕ

120
45

38,96
14,61

Σύνολο

308

100,00

Πίνακας 81 : Προσωπικό Ι∆ΑΧ ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Κλάδος
ΠΕ
ΤΕ

Αριθµός υπαλλήλων
4
4

%
4,04
4,04

∆Ε
ΥΕ

40
51

40,40
51,52

Σύνολο

99

100,00

Πίνακας 82 : Προσωπικό ∆ήµου ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Κλάδος
ΠΕ
ΤΕ

Αριθµός υπαλλήλων
88
63

%
21,62
15,48

∆Ε
ΥΕ

160
96

39,31
23,59

Σύνολο

407

100,00
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∆ιάγραµµα 29 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Πίνακας 83 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας : Μόνιµοι – Ι∆ΑΧ

Σχέση Προσωπικού

Αριθµός υπαλλήλων

Μόνιµοι

308

Ι∆ΑΧ

99

Σύνολο

407
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∆ιάγραµµα 30 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας : Μόνιµοι – Ι∆ΑΧ

Πίνακας 84 : ∆ιοικητικό Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας ανά εκπαιδευτική
κατηγορία

Κλάδος
ΠΕ
ΤΕ

Αριθµός υπαλλήλων
44
38

%
13,79
11,91

∆Ε

141

44,20

ΥΕ

96

30,10

Σύνολο

319

100,00

Πίνακας 85 : Τεχνικό Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας ανά εκπαιδευτική
κατηγορία

Κλάδος
ΠΕ
ΤΕ

Αριθµός υπαλλήλων
44
25

%
50,00
28,41

∆Ε

19

21,59

Σύνολο

88

100,00
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Πίνακας 86 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας : ∆ιοικητικό - Τεχνικό

Προσωπικό

Αριθµός υπαλλήλων

∆ιοικητικό

319

Τεχνικό

88

Σύνολο

407

∆ιάγραµµα 31 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας : ∆ιοικητικό – Τεχνικό

Πίνακας 87 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας : Άνδρες – Γυναίκες
Μόνιµοι
Ι∆ΑΧ
Σύνολο
Άνδρες
186
31
217
Γυναίκες
122
68
190

Σύνολο

308

99

407
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∆ιάγραµµα 32 : Προσωπικό ∆ήµου Καλαµάτας : Άνδρες – Γυναίκες

Με το υπ’ αρ. πρωτοκ. 55137/13.11.2015 έγγραφο στάλθηκε, από το Γραφείο του
Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Καλαµάτας, στους αντιδηµάρχους, στους διευθυντές
των υπηρεσιών και στο σωµατείο των εργαζοµένων στους ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας το
ακόλουθο σχέδιο Ο.Ε.Υ., προκειµένου να διατυπώσουν τις προτάσεις τους.
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3.3.6. Τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση – αξιοποίηση
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών

των

- Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας
Το Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας (ΜΑΝ Καλαµάτας)
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής
Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄
ΚΠΣ. ∆ιέρχεται από τις οδούς Αριστοµένους, Λυκούργου, Ευαγγελιστρίας,
Ναυαρίνου, Ηρώων, Σφακιανάκη, Καλλιπατείρας, την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου
και καταλήγει µέσω του ΤΕΙ Καλαµάτας στο Νοσοκοµείο.
Το συνολικό του µήκος είναι 17 Km.
Συγκεκριµένα κατασκευάστηκαν 1 κύριος κόµβος, 3 κόµβοι διανοµής και 8 κόµβοι
πρόσβασης, για τη σύνδεση 71 σηµείων δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως Υπηρεσίες κτίρια του ∆ήµου, το ∆ιοικητήριο, το Πανεπιστήµιο, το Νοσοκοµείο, το ΤΕΙ, τα
σχολεία της Β/θµιας και Α/θµιας Εκπσης, η ∆.Ο.Υ, το ΙΚΑ, το Τελωνείο, η
Πυροσβεστική κ.λ.π.
Αυτή τη στιγµή το δίκτυο οπτικών ινών αξιοποιείται για τη δικτυακή διασύνδεση
δεδοµένων µεταξύ των κτηρίων του ∆ήµου Καλαµάτας, τη διασύνδεση των σχολείων
του ∆ήµου µε το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και τη διασύνδεση των κόµβων του
ασύρµατου δικτύου Καλαµάτας.
- Eπέκταση Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας
Από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας συµπληρωµατικά, χρηµατοδοτήθηκε και η
επέκταση του ΜΑΝ σε περιοχές µε µεγάλη πληθυσµιακή πυκνότητα και οικονοµική
δραστηριότητα.
Περιλαµβάνει δίκτυο κορµού καθώς και τις επεκτάσεις του, σε θέσεις που
προσδιορίζονται από τα υπάρχοντα ΚΑΦΑΟΥ (kv) του ΟΤΕ, ώστε µελλοντικά κάθε
νοικοκυριό να αποκτήσει ευρυζωνική πρόσβαση ψηλών ταχυτήτων.
Κατασκευάστηκαν επιπλέον 12 Km δικτύου τα οποία κάλυψαν τις περιοχές της
Φυτειάς, της Κηπούπολης, των Γιαννιτσανίκων, της παραλιακής ζώνης της
Ναυαρίνου, το συνοικισµό Νικηταρά και το Νησάκι, µε διόδευση :
Από την Κεντρική πλατεία στο Ξενοδοχείο Φωτεινή, µέσω της Βασ. Γεωργίου, της
Λακωνικής, της Αύρας και της Ναυαρίνου.
Από το 1ο ∆ηµ. Σχολείο έως τον οικισµό Νικηταρά µέσω των οδών Παλαιολόγου,
Ακρίτας, Κρήτης, Ηρώων και Ναυαρίνου.
Από το ∆ιοικητήριο µέχρι την Εφορία, µέσω των οδών Ξενοφώντος, Θεµιστοκλέους
και Ευαγγελιστρίας.
Το ΜΑΝ είναι µια σηµαντική υποδοµή για την πόλη και προβλέπεται η διαχείριση και
αξιοποίηση του από επιχειρηµατικό σχήµα που θα προκύψει µέσα από διεθνή
διαγωνισµό που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Οικονοµίας και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το συνολικό του µήκος τελικά είναι 29 Km και γίνεται περισσότερο ελκυστικό τόσο για
τους Παρόχους και Πελάτες όσο και στο µελλοντικό Επιχειρηµατικό Σχήµα
διαχείρισης του.
Με τη λειτουργία του δικτύου, θα διακινούνται µεταξύ των διασυνδεόµενων φορέων
δεδοµένα µε µεγάλες ταχύτητες και υψηλή ασφάλεια, κάτι που θα συµβάλλει στη
βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών του δηµοσίου.
Ταυτόχρονα από φορείς που θα νοικιάσουν τις υποδοµές της οπτικής ίνας, θα
µπορούν να παρασχεθούν προς τους πολίτες ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα
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βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους αλλά και τον τρόπο οικονοµικής δραστηριότητας
τους.
- Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ∆ικτύων µε Εθνικά ∆ίκτυα
Με το συγκεκριµένο έργο, το Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών της Καλαµάτας
συνδέθηκε µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µε γραµµή χωρητικότητας 1Gbps (metro
ethernet). Κεντρικός κόµβος όπου καταλήγει αυτή η γραµµή είναι το υπολογιστικό
κέντρο (computer room) του ∆ήµου Καλαµάτας. Μέσω της νέας αυτής γραµµής, ο
∆ήµος Καλαµάτας και άλλοι φορείς που είναι συνδεδεµένοι στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στο
ΜΑΝ απόκτησαν πρόσβαση στο internet (µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ) µε ταχύτητες 100Mbps ο
καθένας (από 2 ή 4 Mbps που είχαν προηγούµενα). Οι ταχύτητες αυτές είναι ένα
πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο για το ∆ήµο, αφού σχεδόν όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου
χρησιµοποιούν για την εργασία τους διαδικτυακές εφαρµογές και επίσης βελτίωσαν
σηµαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος στους πολίτες, π.χ. µέσα από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου (που φιλοξενείται στο υπολογιστικό κέντρο του ∆ήµου).
Μέσα από αυτό το έργο επιδιορθώθηκαν διάφορες βλάβες του ΜΑΝ και
πραγµατοποιήθηκαν / ενεργοποιήθηκαν κάποιες νέες συνδέσεις (π.χ. Μέγαρο
Χορού).
- Έξυπνος Οικισµός Καλαµάτας
Παράλληλα στα πλαίσια του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας αναπτύχθηκε ο Έξυπνος
Οικισµός Καλαµάτας. Συγκεκριµένα σε µία ευρεία περιοχή του κέντρου της
Καλαµάτας µεταξύ των οδών Αριστοµένους – Βασ Όλγας – Φαρών και Νικηταρά,
έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο οπτικών ινών µήκους 6 km µε το οποίο διασυνδέθηκαν
330 χρήστες από 254 κτήρια εφαρµόζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την
τεχνολογία FTTH. Επίσης σε µία περιοχή που καλύπτεται από τις οδούς Υπαπαντής
– Σταδίου – Αριστοµένους - Βασ. Όλγας – Παλαιολόγου – Μητροπολίτη Μελετίου
έχουν εγκατασταθεί 20 σηµεία ασύρµατης πρόσβασης WiFi, για την εξυπηρέτηση
τόσο των κατοίκων όσο και των µετακινούµενων σε αυτές τις περιοχές.
∆ωρεάν Ασύρµατο Internet
Παρέχεται δωρεάν ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους δηµότες και τους
επισκέπτες της πόλης µέσω κόµβων που βρίσκονται στα εξής σηµεία:
Ιστορικό Κέντρο / Πανελλήνιο / Κεντρική Αγορά / Αγία Τριάδα / Πλατεία Οµήρων
Γερµανών / Αριστοµένους / Νότιο Πάρκινγκ Νέδοντα / Μέγαρο Χορού / Παλαιολόγου
/ Φιλαρµονική / Μητροπολίτη Μελετίου και Φαρών (Αρχιεπισκοπή) / Μαρίνα
Καλαµάτας / Φαρών µέχρι Βασ. Όλγας / Εκκλησία Ανάσταση / ∆ηµοτικό Στάδιο /
Κεντρική Πλατεία / ∆ιοικητήριο / Βιοτεχνικό Πάρκο / Βέργα / Μικροµάνη / Θουρία /
Αιθαία / Πανεπιστήµιο – Τέντα / ∆ιοικητήριο / Πάρκο Σιδηροδρόµων / Λέικα / Άρις /
Αρφαρά / Μ. Μαντίνεια / Αριοχώρι / Σπερχογεία / Αιθέα / Πλατύ / Αγ. Φλώρος /
Πήδηµα / Άνω Άµφεια / Αρτεµισία / Αλαγονία / Ασπρόχωµα / Αντικάλαµος / Πηγές /
Αλώνια / Άµµος / Ανεµόµυλος / Ασπροπουλιά / Άνθεια
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Εικόνα 9 : Σηµεία µε δωρεάν ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Έχει εγκατασταθεί εξοπλισµός και έχουν γίνει οι διασυνδέσεις µε το διαδίκτυο στα
εξής σηµεία:
Θουρία / Αρφαρά / Βέργα / Αντικάλαµος / Μικρά Μαντίνεια / Σπερχογεία, Μικροµάνη /
Πλατύ
- Ιστοσελίδα ∆ήµου Καλαµάτας
Λειτουργεί ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας που παρέχει πληροφορίες για τις
υπηρεσίες του ∆ήµου, πληροφορίες για την πόλη, ανακοινώσεις και δελτία τύπου,
ηµερολόγιο εκδηλώσεων κ.α. Επίσης παρέχει χάρτες µε τα σηµεία ενδιαφέροντος της
πόλης που δίνουν και τη δυνατότητα στους πολίτες να αναζητούν διαδροµές και να
περιηγούνται στην πόλη. Επίσης παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δηµότες,
όπως π.χ. δυνατότητα να στέλνουν οι δηµότες τα παράπονα και τα αιτήµατά τους
στις υπηρεσίες του ∆ήµου, παροχή πλήθους εντύπων και πληροφορίες για
διαδικασίες και δικαιολογητικά που αναζητούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, παροχή
πολεοδοµικών δεδοµένων, κλπ. Επίσης στην ιστοσελίδα υπάρχει ειδικός χώρος που
αναρτούνται οι αποφάσεις και οι πράξεις των οργάνων του ∆ήµου. Η ιστοσελίδα του
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∆ήµου ανανεώθηκε το 2013 και µπορεί να προβάλλεται και µέσα από φορητές
συσκευές.
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών µέσω υποδοµών που παρέχονται από άλλους
φορείς:
Οι αποφάσεις και πράξεις των οργάνων του ∆ήµου που ορίζει ο νόµος ότι πρέπει να
αναρτώνται στο διαδίκτυο, αναρτώνται στον ειδικό διαδικτυακό χώρο που παρέχεται
από το Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Επίσης ο ∆ήµος έχει στείλει στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος (ΟΚΧΕ) κατάλογο µε τα γεωχωρικά δεδοµένα που διαθέτει και ο οποίος
µετά τον έλεγχο στον οποίο θα υποβληθεί θα είναι διαθέσιµος από διαδικτυακό τόπο
του ΟΚΧΕ. Ο κατάλογος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από το
∆ήµο.
- Ηλεκτρονική Ξενάγηση
Το έργο της ηλεκτρονικής ξενάγησης που υλοποιήθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας παρείχε
τον εξοπλισµό για το ασύρµατο δίκτυο καθώς και µια ιστοσελίδα από την οποία οι
δηµότες και οι επισκέπτες της πόλης λαµβάνουν πληροφορίες για οτιδήποτε γίνεται
στην πόλη µέσω των έξυπνων κινητών συσκευών τους. Οι ασύρµατοι κόµβοι που
παρείχε το έργο έχουν ενσωµατωθεί στο ασύρµατο δίκτυο του ∆ήµου Καλαµάτας,
ενώ το περιεχόµενο των ιστοσελίδων του έργου και οι δυνατότητες περιήγησης έχουν
περιληφθεί στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Καλαµάτας.
- Ευφυής Μετακίνηση
Στο πλαίσιο παρεµβάσεων για τη βελτίωση των καθηµερινών µετακινήσεων και του
επιπέδου ζωής των πολιτών, ο ∆ήµος Καλαµάτας υλοποίησε το έργο «Ευφυές
τηλεµατικό σύστηµα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις µετακινήσεις και την
στάθµευση στον ∆ήµο Καλαµάτας µέσω πολλαπλών καναλιών ενηµέρωσης «Ευφυής Μετακίνηση»», µε στόχους:
• τη βελτίωση των αστικών λεωφορειακών γραµµών µέσω του εκσυγχρονισµού των
υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, τη βελτιστοποίηση των δροµολογίων και τον
εκσυγχρονισµό του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας, µε τη χρήση σύγχρονου συστήµατος
τηλεµατικής και διαχείρισης στόλου
• τη βελτίωση του επιπέδου ενηµέρωσης, αλλά και της ποιότητας της πληροφορίας
προς τους πολίτες, σχετικά µε τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τη
διαθεσιµότητα θέσεων στάθµευσης, σε πραγµατικό χρόνο
• τη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, µέσω της έγκαιρης πληροφόρησης
προς τους οδηγούς για εναλλακτική διαδροµή, αλλά και της διαθεσιµότητας θέσεων
στάθµευσης στους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης
• την απόκτηση επικαιροποιηµένων δεδοµένων σχετικά µε κυκλοφοριακά ζητήµατα
(χρόνοι διαδροµής, θέσεις στάθµευσης κ.λπ.), προς επεξεργασία, για τη συνεχή
µελέτη και υποβολή προτάσεων, µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων από το αρµόδιο
Τµήµα του ∆ήµου.
Οι στόχοι υλοποιήθηκαν διαµέσου ολοκληρωµένης πλατφόρµας συστηµάτων
διαχείρισης τηλεµατικών πληροφοριών, για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης
προς τους πολίτες σχετικά µε τις µετακινήσεις τους, η οποία κάνει χρήση δεδοµένων
από τα αστικά λεωφορεία, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ελεύθερες θέσεις
στάθµευσης. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα εξασφαλίζει :
• την παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο του στόλου λεωφορείων, µε δυνατότητα
παρέµβασης στην εκτέλεση των δροµολογίων και στον υπολογισµό του
αναµενόµενου χρόνου άφιξης των οχηµάτων στις στάσεις
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• τη δυναµική και σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση των οδηγών για τις διαθέσιµες
θέσεις στάθµευσης σε δηµοτικά πάρκινγκ
• τη δυναµική πληροφόρηση των διερχόµενων οδηγών σχετικά µε τις τρέχουσες
κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Καλαµάτας.

3.3.7. Ακίνητη ∆ηµοτική Περιουσία
Η ακίνητη ∆ηµοτική Περιουσία παρατίθεται σε µορφή πινάκων στο Παράρτηµα του
Στρατηγικού Σχεδιασµού.
Η περιουσία αυτή αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο του ∆ήµου Καλαµάτας και πρέπει να
αξιοποιηθεί ώστε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αύξηση των εσόδων του
∆ήµου.

3.3.8. Οχήµατα – Μηχανοκίνητος εξοπλισµός
Ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό οχηµάτων, φορτηγών και λοιπών
µηχανηµάτων έργου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Ο συνολικός αριθµός
αυτών ανά είδος, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 88 : Πίνακας οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου Καλαµάτας
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ (ηµιφορτηγά) 9
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 6
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ σύµµεικτων
10*
ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
1
ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ)
2
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 m3
4
∆ΙΚΥΚΛΑ
13
ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
5
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
10
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
10
ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ
1
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
3
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
3
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
3
ΣΑΡΩΘΡΑ
4
ΤΡΙΚΥΚΛΑ
2
ΦΟΡΤΗΓΑ
11
ΦΟΡΤΩΤΕΣ
1
ΜΙΚΡΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ
2

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ HYUNDAI

2

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ

2

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1
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ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ:
108
*[εκ των οποίων επτά (7) λειτουργούν µε περιστρεφόµενο τύµπανο (µύλος) και εννέα
(9) µε συµπιεστικό µηχανισµό (πρέσα) έξι απ΄ αυτά χρησιµοποιούνται για την
ανακύκλωση ενώ δυο (2) από τις υπόλοιπες πρέσες έχουν γερανό για τη συλλογή
απορριµµάτων από τους υπόγειους κάδους.]

3.4. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ∆ήµου Καλαµάτας
3.4.1. Εισαγωγή
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν µια κατηγορία
οικονοµικών µονάδων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
∆εν 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:
Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δηµόσιων αγαθών) µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος, µε βάση ορισµένα πρότυπα ποιότητας.
Στην εξεύρεση σταθερών και µόνιµων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρµογή
προγραµµατικών διαδικασιών.
Στην εξασφάλιση πλεονάσµατος για να επιτευχθεί η υλοποίηση µεσοπρόθεσµων
αναπτυξιακών στόχων.

3.4.2. Μεθοδολογία οικονοµικής ανάλυσης
Η παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του νέου ∆ήµου βασίστηκε:
α) στους οικονοµικούς απολογισµούς των ετών 2011 έως 2014 του Καλλικρατικού
∆ήµου Καλαµάτας,
β) στους ισολογισµούς των ετών 2011 έως 2013 και
γ) στη χρήση αριθµοδεικτών.
Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν οι επισηµάνσεις και οι εκτιµήσεις στελεχών, καθώς και η
οικονοµική και λογιστική τεκµηρίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, η
οικονοµική κατάσταση αποτυπώνεται και αναλύεται ως εξής:

3.4.2.1. Απολογισµοί των ετών 2011-2014
Στους απολογισµούς εσόδων και εξόδων των ετών 2011 – 2014, καταγράφονται τα
οικονοµικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες που αναπτυχτήκαν για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων, καθώς και οι προτεραιότητες και οι επιλογές της
∆ηµοτικής Αρχής.
Οι θεσµικές και νοµοθετικές αλλαγές που έχουν µεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια
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έχουν ενσωµατωθεί στους απολογισµούς, που ακολουθούν, πλέον, σύγχρονες
λογιστικές προδιαγραφές. Η ανάλυση τους παρέχει συγκεκριµένη εικόνα
προτεραιοτήτων και λειτουργιών.
Ο νέος τύπος προϋπολογισµού / απολογισµού που ισχύει από το 2005 διαιρείται σε
δυο µέρη. Το Μέρος Ι περιλαµβάνει το έσοδα και το Μέρος ΙΙ τις δαπάνες µαζί µε το
αποθεµατικό.
3.4.2.1.1. Έσοδα

Τα έσοδα ταξινοµούνται σε έξι ( 6 ) κύριες οµάδες, µε κριτήριο της
προέλευση τους, οι οποίες υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και κάθε
είδους εσόδου, µε βάση το δεκαδικό σύστηµα:
Κωδικός 0: Τακτικά έσοδα, που αναλύονται στους ακόλουθους γενικούς
λογαριασµούς.
Περιγραφή
Κ.Α.
01
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
02
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία
03
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
04
Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών
05
Φόροι και εισφορές
06
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
07
Λοιπά τακτικά έσοδα
Κωδικός 1: Έκτακτα έσοδα, που αναλύονται στους ακόλουθους γενικούς
λογαριασµούς.
Κ.Α.
Περιγραφή
11
Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
12
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
13
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
14
∆ωρεές – Κληρονοµιές – Κληροδοσίες
15
Προσαυξήσεις – Πρόστιµα - Παράβολα
16
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Κωδικός 2: Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται
για πρώτη φορά και αναλύονται στους ακόλουθους γενικούς λογαριασµούς
Κ.Α.
Περιγραφή
21
Τακτικά έσοδα
22
Έκτακτα έσοδα
Κωδικός 3: Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα
υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα), που
αναλύονται στους ακόλουθους γενικούς λογαριασµούς:
Κ.Α.
Περιγραφή
31
Εισπράξεις από δάνεια
32
Εισπράξεις απαιτήσεων Π.Ο.Ε.
Κωδικός 4: Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων,
που αναλύονται στους ακόλουθους γενικούς λογαριασµούς:
Κ.Α.
Περιγραφή
41
Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
42
Επιστροφές χρηµάτων
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Κωδικός 5: Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, που αναλύεται
στους ακόλουθους γενικούς λογαριασµούς:
Περιγραφή
Κ.Α.
511 Χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα
512 Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα

3.4.2.1.2. Έξοδα

Οι δαπάνες ταξινοµούνται σε τέσσερις κύριες οµάδες για κάθε µία εκ των υπηρεσιών
που προσφέρει ο ∆ήµος και ακολουθούν την ίδια µεθοδολογία υποδιαίρεσης σε
κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου.
Οι υπηρεσίες που εµφανίζονται στους οικονοµικούς απολογισµούς είναι οι εξής:
Κ.Α.
Περιγραφή
00
Γενικές Υπηρεσίες
10
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες
15
Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής
20
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
25
Υπηρεσίες Ύδρευσης – ‘Άρδευσης - Αποχέτευσης
30
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
35
Υπηρεσίες Πρασίνου
40
Υπηρεσία Πολεοδοµίας
45
Υπηρεσία Νεκροταφείων
50
∆ηµοτική Αστυνοµία
70
Λοιπές υπηρεσίες
Σε κάθε υπηρεσία εµφανίζονται οι ακόλουθες οµάδες δαπανών:
Κωδικός 6: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, έξοδα χρήσης, που αναλύονται στις
ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Κ.Α.
Περιγραφή
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
62
Παροχές τρίτων
63
Φόροι – τέλη
64
Γενικά έξοδα
65
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
67
Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις,
παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές.
68
Λοιπά έξοδα
Κωδικός 7: Επενδύσεις, που αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Κ.Α.
Περιγραφή
71
Κτίρια, απαλλοτριώσεις, πάγια
73
Έργα
74
Μελέτες, πειραµατικές εργασίες και έρευνες
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75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

Κωδικός 8: Πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. – Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις, που αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Περιγραφή
Κ.Α.
81
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
82
Λοιπές αποδόσεις
85
Προβλέψεις
Κωδικός 9: Αποθεµατικό.
Κ.Α. Περιγραφή
91
Αποθεµατικό

3.4.2.2. Οικονοµικές καταστάσεις
Με το Π.∆. 315/1999 εφαρµόζεται, για πρώτη φορά, το διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα στου Ο.Τ.Α.. Ο ∆ήµος Καλαµάτας από το 2005 καταρτίζει ισολογισµούς,
έχοντας παρουσιάσει µέχρι 31/12/2013 τα αποτελέσµατα από επτά (9) διαχειριστικές
χρήσεις.
Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν καλύτερα την οικονοµική κατάσταση του
∆ήµου, διότι χρησιµοποιούν ως βάση υπολογισµού και αναφοράς τις δεδουλευµένες
δαπάνες και τα έσοδα, ανεξάρτητα από το γεγονός της πληρωµής ή της είσπραξής
τους.
Η διάρθρωση του ισολογισµού είναι η εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής και
Επιχορηγήσεις επενδύσεων – ∆ωρεές
παγίων
IV. Αποτελέσµατα εις νέο

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες
Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές
Απαιτήσεις
Σύνολο ακινητοποιήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Απαιτήσεις
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
IV. ∆ιαθέσιµα
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Ε.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ
(Α+Γ+∆)
(Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι.

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα –
προσαυξήσεις
3.
Τακτικές
Επιχορηγήσεις
από
κρατικό
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προϋπολογισµό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα
Μείον:
2. Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων
και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά
και
έκτακτα
αποτελέσµατα
(πλεόνασµα/έλλειµµα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Πλεόνασµα/έλλειµµα) ΧΡΗΣΕΩΣ

3.4.2.3. Αριθµοδείκτες
Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ µεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προέλευσης,
που καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσης ή της
αποδοτικότητας των διαφόρων τµηµάτων ή και ολόκληρων τοµέων δραστηριότητας
της επιχείρησης - οργανισµού, καθώς και, σε τελική ανάλυση της πραγµατικής
κατάστασης και απόδοσης ολόκληρης της επιχείρησης - οργανισµού, ή και
γενικότερα του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται.
Οι λογιστικές καταστάσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) από τις
οποίες µπορούµε να αντλήσουµε δεδοµένα για τον υπολογισµό αριθµοδεικτών είναι
οι εξής:
-Ο προϋπολογισµός,
-Ο απολογισµός,
-Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως,
-Οι λογαριασµοί γενικής και αναλυτικής λογιστικής.
Οι αριθµοδείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων
για
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-την επιβεβαίωση του ορθού των ασκούµενων πολιτικών,
-την επισήµανση αδύνατων σηµείων,
-την προειδοποίηση πιθανών κινδύνων στην λειτουργία του ΟΤΑ.
Τονίζεται όµως ότι η χρήση αριθµοδεικτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι ΟΤΑ
ως δηµόσιοι οργανισµοί που είναι, λειτουργούν µε σκοπό την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών και κοινωφελών έργων.
Στη βιβλιογραφία συναντάµε διάφορες κατηγορίες και είδη δεικτών. Ειδικά για τους
ΟΤΑ, και λαµβάνοντας υπόψη, το λογιστικό σύστηµα που ακολουθούν οι
αριθµοδείκτες µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής :
1) Αριθµοδείκτες προϋπολογισµού απολογισµού,
2) Αριθµοδείκτες εσόδων,
3) Αριθµοδείκτες εξόδων,
4) Αριθµοδείκτες χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης (ισολογισµού και αποτελεσµάτων
χρήσεως).
Η εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και του νέου τύπου
προϋπολογισµού στους ∆ήµους, δίνει την δυνατότητα εκπόνησης σειράς
αριθµοδεικτών που επιτρέπουν µια πλήρη και ολοκληρωµένη αξιολόγηση της
οικονοµικής τους κατάστασης και των προοπτικών τους, καθώς και τις µεταξύ τους
συγκρίσεις.
Με βάση τα παραπάνω, έχει επιλεγεί να υπολογιστούν µια σειρά από δείκτες οι
οποίοι, αφενός περιγράφουν µε ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας την οικονοµική
κατάσταση του ∆ήµου Καλαµάτας, αφετέρου δε, προσεγγίζουν σε µεσοπρόθεσµη
βάση την οικονοµική του προοπτική. Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί είναι:
∆είκτες εσόδων – δαπανών, µε αντικείµενο την ανάλυση των εσόδων και των
δαπανών, µε βάση την κωδικοποίηση του λογιστικού συστήµατος των
πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
∆είκτες οικονοµικής επίδοσης, µε αντικείµενο την αξιολόγηση των διαδικασιών
προγραµµατισµού και οικονοµικής διαχείρισης που εφαρµόζουν οι Ο.Τ.Α.
∆είκτες επενδύσεων, µε αντικείµενο την ανάλυση των επενδυτικών προτεραιοτήτων
και επιλογών των δηµοτικών αρχών.
∆είκτες δανειακής επιβάρυνσης, µε αντικείµενο την αξιολόγηση των µεσοµακροπρόθεσµων δυνατοτήτων και επιλογών των δηµοτικών αρχών.
∆είκτες ανθρώπινων πόρων, µε αντικείµενο την ανάλυση του κόστους σε σχέση µε
το ανθρώπινο δυναµικό.
∆είκτες υλοποίησης προϋπολογισµού, µε αντικείµενο το βαθµό υλοποίησης του
προϋπολογισµού, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων.
∆είκτες αποτελεσµατικότητας, µε αντικείµενο την αποτελεσµατικότητα του
εισπρακτικού µηχανισµού και την ύπαρξη ρευστότητας.
∆είκτες βραχυπρόθεσµης ρευστότητας, µε αντικείµενο τη δυνατότητα του ∆ήµου
να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του.
∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, µε αντικείµενο την εκτίµηση των σχέσεων
µεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων, µακροπρόθεσµων επενδύσεων και
µακροπρόθεσµων πηγών χρηµατοδότησης.

3.4.3.

Ανάλυση εσόδων

3.4.3.1. Ανάλυση εσόδων ∆ήµου Καλαµάτας για τα έτη 2011-2014
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Για την ορθότητα της ανάλυσης και προκειµένου τα µεγέθη να είναι συγκρίσιµα, στον
απολογισµό των εσόδων του 2011—2014 του
∆ήµου Καλαµάτας, δεν θα
συµπεριληφθεί το ποσό που αφορά το έσοδα για την κάλυψη της δαπάνης των
προνοιακών επιδοµάτων (κωδικός 0621), διότι µε αυτή την νέα αρµοδιότητα, οι ∆ήµοι
αποτελούν «ενδιάµεσους φορείς µεταβίβασης επιδοµάτων» µεταξύ του κράτους και
των δικαιούχων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τους απολογισµούς εσόδων και
εξόδων του ∆ήµου Καλαµάτας, για το 2011-2014 πίνακας εισπραχθέντων εσόδων
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2014.

Πίνακας 89 : Εισπραχθέντα 2011-2014 ∆ήµου Καλαµάτας - Ποσοστό
συµµετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο
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Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση
κινητής και ακίνητης
περιουσίας
38.202,00
0,10

0,00

0,00

197.438,60 0,49
19.708.653,
49
48,78
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1

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο

84.810,00
0,21
22.704.519,
61
56,96
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0,00

0,00

242.368,74 0,55
19.710.511,
74
44,72

6.399,75

0,02

207.866,73 0,52
18.797.739,
94
46,68

0,44

Λοιπά τακτικά έσοδα

07

0,03

49,29

6,13
2,15

11,43

0,38

0,19

28,59

Μ.Ο.
Τετραετί
ας
%

Πίνακας: Εισπραχθέντα 2011 - 2014 - Ποσοστό συµµετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο - Μ.Ο. τετραετίας
Ποσοσ
Ποσοσ
Ποσοσ
Ποσοσ
τό
τό
τό
τό
Κ.
Εισπρ/ντα
επί του Εισπρ/ντα
επίτου Εισπρ/ντα
επί του Εισπρ/ντα
επίτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.
2011
συνόλο 2012
συνόλο 2013
συνόλο 2014
συνόλο
υ
υ
υ
υ
2011
2012
2013
2014
0
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι
από
01 ακίνητη περιουσία
67.269,82
0,23
49.264,93
0,12
79.741,83
0,18
85.844,95
0,21
Πρόσοδοι από κινητή
02 περιουσία
29.611,10
0,07
101.812,78 0,25
358.621,34 0,81
146.213,30 0,36
Έσοδα
από
ανταποδοτικά
τέλη 4.803.722,4
4.773.127,9
4.691.773,2
4.507.303,0
03 και δικαιώµατα
6
12,05
6
11,81
1
10,64
5
11,19
Έσοδα από λοιπά
τέλη, δικαιώµατα και 2.618.085,3
2.468.076,5
2.458.961,3
2.522.645,8
04 παροχή υπηρεσιών
7
6,57
5
6,11
6
5,58
5
6,26
05 Φόροι και Εισφορές
817.118,37 2,05
895.556,95 2,22
959.927,29 2,18
861.548,33 2,14
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για 14.283.902,
11.223.375,
10.919.117,
10.466.317,
06 λειτουργικές ανάγκες 49
35,84
72
27,78
97
24,77
73
25,99
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Έκτακτα έσοδα

22

578.386,77

1.115.141,9
7
2,76

0,94
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448.658,51

0,30

1,31

1,02

117.799,45 0,27
1.641.015,1
7
3,72

1.523.215,7
2
3,46

122.561,56

350.470,67 0,87
1.779.503,8
5
4,40

1.429.033,1
8
3,54

0,75

0,71

81.743,82
0,19
11.505.314,
86
26,10

329.971,72

311.000,00

3.414.484,0
3
7,75
7.368.115,2
9
16,72

1,11

273.417,29 0,69
1.927.316,0
5
4,84

1.653.898,7
6
4,15

1,22

0,12

52.470,72
0,13
8.060.961,7
6
19,95

493.107,04

48.000,00

197.652,04 0,49
7.269.731,9
6
17,99
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31

3

Τακτικά έσοδα

21

1,41

0,00

95.496,90
0,24
5.501.602,3
0
13,80

562.899,74

0

873.835,85 2,19
3.931.167,8
1
9,86

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις
από
δάνεια και απαιτήσεις
Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις
από
δάνεια
442.017,34
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
προηγούµενων ετών
375.229,59

Έσοδα Π.Ο.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

Λοιπά έκτακτα έσοδα

2

16

15

14

13

12

Έκτακτες
επιχορηγήσεις
για
κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές
Κληρονοµιές
–
Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
πρόστιµα
–
Παράβολα
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1,15

0,05

0,94
1,95

1.114.252,2
4
2,77

4,17

0,49

3,68

18,97

0,18

1,13

0,22

14,11

3,29

1,34

541.112,88

52.623,66
0,13
1.495.348,9
2
3,71

1.442.725,2
6
3,58

71.964,71
0,18
6.446.687,3
8
16,01

462.827,25

20.000,00

1.098.380,2
8
2,73
4.787.115,3
9
11,89

Χρηµατικό Υπόλοιπο
Χ.Υ. από τακτικά
έσοδα
Χ.Υ. από έκτακτα
έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4

2,05

3.005.415,6
7
7,54
1.235.079,7
5
3,10
4.240.495,4
2
10,64

302.763,02 0,76
4.668.501,1
6
11,71

4.365.738,1
4
10,95

817.246,93

9.990.841,0
4
44.077.975,
07
100,00
54.068.816,
11

11.032.399,
50
40.404.995,
64
100,00
51.437.395,
14
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3.040.766,0
4
6,90
3.058.834,2
3
6,94
6.099.600,2
7
13,84

235.350,45 0,53
4.094.487,7
5
9,29

3.859.137,3
0
8,76

1.027.045,2
8
2,33

2.909.719,1
8
7,20
2.467.391,3
4
6,11
5.377.110,5
2
13,31

195.801,94 0,48
4.241.062,4
9
10,50

4.045.260,5
5
10,01

1.237.703,5
3
3,06
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ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5
Κάλυψη
δαπάνης
62 προνοιακών
10.459.610,
1
επιδοµάτων
49
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ( 39.859.681,
εκτος προνοιακών)
47
100,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ( 50.319.291,
µε προνοιακά)
96
Πηγή: Απολογισµοί 2011-2014 ∆ήµου Καλαµάτας.

5
51
1
51
2

42

41

4

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις υπέρ του
δηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
δηµοσίου
Εισπράξεις
υπέρ
τρίτων
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50.633.341,
36

40.265.771,
25
100,00

10.367.570,
11

5.733.713,7
6
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Το ποσοστό συµµετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά
έσοδα ενός ∆ήµου, περιγράφει το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται οι οικονοµικές
του δυνατότητες και αποτελεί ένδειξη των προσπαθειών που καταβάλει για τη
βελτίωση τους.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα «Εισπραχθέντα 2011-2014 - Ποσοστό συµµετοχής
κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο», η γραφική απεικόνιση για το ποσοστό
συµµετοχής είναι η ακόλουθη:
∆ιάγραµµα 33: Εισπραχθέντα 2011-2014 ∆ήµου Καλαµάτας - Ποσοστό
συµµετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
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2012
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ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΑ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Από τον πίνακα 1 και από το γράφηµα 1 παρατηρούνται τα εξής:
Τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 56,96% των εσόδων (χωρίς τα προνοιακά
επιδόµατα) του 2011, µειώνονται τα επόµενα δύο έτη λόγω της µείωσης των εσόδων
από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και ειδικά των ΚΑΠ και να
διαµορφώνονται στο 48,78% το 2012 και 44,72% το 2013 ενώ το 2014 υπάρχει µια
µικρή ανάκαµψη αυτού του ποσοστού στο 46,68%. Τα τακτικά έσοδα αποτελούν
κατά µέσο όρο το 49,29% των αθροιστικών εσόδων της τετραετίας.
Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 13,80% των εσόδων του 2011, αυξάνονται τα
επόµενα δύο έτη και να διαµορφώνονται στο 19,95% το 2012 και 26,10% το 2013
ενώ το 2014 υπάρχει µείωση αυτού του ποσοστού στο 16,01 %. Αποτελούν κατά
µέσο όρο το 18,97% των αθροιστικών εσόδων της τετραετίας. Παρουσιάζεται αύξηση
το 2012 και 2013 λόγω της αύξησης των επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες
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ενώ το 2014 αυτές µειώθηκαν. Η αύξηση αυτή ποσοτικά είναι το µεγάλη που
υπερκαλύπτει την µείωση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια της ΣΑΤΑ.
Τα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά, αποτελούν το 4,84% των εσόδων του 2011
µειώνονται τα επόµενα τρία έτη και να διαµορφώνονται στο 4,40% το 2012 και 3,72%
το 2013 ενώ το 2014 συνεχίζεται η µείωση αλλά µε πολύ µικρή διαφορά από το
προηγούµενο τους (3,71%). Αποτελούν κατά µέσο όρο το 4,17% των αθροιστικών
εσόδων της τετραετίας. Οι εισπράξεις από ΠΟΕ αυξάνονται για το 2014 λόγω της
νοµοθετικής ρύθµισης για τη ρύθµιση των οφειλών προς τους ∆ήµους.
Οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. αποτελούν το 2,05% των
εσόδων του 2011 το 2012 το 3.06%, το 2013 το 2,33% ενώ το 2014 σχεδόν
διπλασιάζονται και φτάνουν στο 4,11%. Αποτελούν κατά µέσο όρο το 2,89% των
αθροιστικών εσόδων της τετραετίας.
Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων αποτελούν το 11,71% των εσόδων
του 2011 το 2012 το 10.50%, το 2013 το 9,29% ενώ το 2014 έχουν αύξηση και
φτάνουν στο 10,17%. Αποτελούν κατά µέσο όρο το 10,42% των αθροιστικών εσόδων
της τετραετίας
Το χρηµατικό υπόλοιπο αποτελεί το 10,64% των εσόδων του 2011 το 2012 το
13.31%, το 2013 το 13,84% ενώ το 2014 φτάνει στο 19,31%. Αποτελεί κατά µέσο
όρο το 14,27 % των αθροιστικών εσόδων της τετραετίας.
Τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα του 2011 (χωρίς τα προνοιακά επιδόµατα),
ανήλθαν στο ύψος των 39.859.681,47€, το 2012 στα 40.404.995,64€ το 2013 στα
44.077.975,07€ και το 2014 στα 40.265.771,25€. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση
των έκτακτων χρηµατοδοτήσεων για έργα ,των εισπράξεων από ρυθµίσεις οφειλών
των ∆ηµοτών ενώ στην αύξηση του χρηµατικού υπολοίπου συνετέλεσε µεταξύ των
άλλων και η ρύθµιση των οφειλών των ∆ήµων σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ2,
του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013−2016.» και τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 2/86954/∆ΠΓΚ/29-11-12 απόφαση
του Υπουργείου Οικονοµικών και της 54/48667/2012 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανοµή των εσόδων για τα έτη
2011-2014.
∆ιάγραµµα 34 : Ποσοστιαία κατανοµή εσόδων για το έτος 2011
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2011
10,64%
11,71%
2,05%

4,84%

56,96%
13,80%

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε
ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΑ
∆ΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χ.Υ.

∆ιάγραµµα 35: Ποσοστιαία κατανοµή εσόδων για το έτος 2012
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2012
10,50%

13,00%

48,78%
3,06%
4,40%

19,95%
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε
ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΑ
∆ΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χ.Υ.
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∆ιάγραµµα 36: Ποσοστιαία κατανοµή εσόδων για το έτος 2013
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2013

9,29%

13,84%

2,33%
44,72%

3,72%

26,10%
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε
ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΑ
∆ΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χ.Υ.

∆ιάγραµµα 37: Ποσοστιαία κατανοµή εσόδων για το έτος 2014
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2014
19,32%
10,17%

46,68%

4,11%
3,71%
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε16,01%
ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΑ
∆ΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χ.Υ.
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∆ιάγραµµα 38: Ποσοστιαίος Μ.Ο. ανά κατηγορία εσόδου για την τετραετία
2011-2014
Μ.Ο. 2011 - 2014 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΟΥ
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ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε
ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΑ
∆ΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χ.Υ.

Στις υποκατηγορίες των εσόδων, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
Στα τακτικά έσοδα οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (κωδικός 06 µείον
τον κωδικό 0621) αποτελούν το 35,84% των συνολικών εσόδων του 2011 το 27,78
% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 24,77% του 2013 και το 25,99% του 2014 και
το 28,59 % των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας. Η
υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνει την τακτική επιχορήγηση (Κ.Α.Π.), τις
επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και την αποζηµίωση των
σχολικών τροχονόµων η οποία µειώνεται τα τρία πρώτα έτη.
Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (κωδικός 03), αποτελούν το
12,05% των εσόδων του 2011 το 11,81% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το
10,64% του 2013 και το 11,19% του 2014 και το 11,43% των αθροιστικών εσόδων
του µέσου όρου της τετραετίας.
Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα (κωδικός 04) - έσοδα νεκροταφείου,
Τ.Α.Π., τέλος στα ακαθάριστα έσοδα επιτηδευµατιών, τέλη διαφήµισης, τέλη χρήσης
κοινοχρήστων χώρων, τέλος αδειών οικοδοµών, τέλος ελεγχόµενης στάθµευσης,
πολιτιστικό τέλος- αποτελούν το 6,57% των εσόδων του 2011 το 6,11% των
συνολικών εσόδων του 2012, το 5,58% του 2013 και το 6,26% του 2014 και το 6,13%
των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
Τα έσοδα από φόρους και εισφορές (κωδικός 05) – κυρίως φόρος
ηλεκτροδοτούµενων χώρων, φόρος ζύθου, εισφορά σε χρήµα λόγω επέκτασης
πολεοδοµικών σχεδίων – αποτελούν το 2,05% των εσόδων του 2011 το 2,22% των
συνολικών εσόδων του 2012 ,το 2,18% του 2013 και το 2,14% του 2014 και το 2,15%
των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
Τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία (κωδικός 01), αποτελούν το 0,23% των
εσόδων του 2011 το 0,12% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 0,18% του 2013 και
το 0,21% του 2014 και το 0,19% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της
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τετραετίας.
Τα έσοδα από την κινητή περιουσία (κωδικός 02), αποτελούν το 0,07% των
εσόδων του 2011 το 0,25% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 0,81% του 2013 και
το 0,36% του 2014 και το 0,38% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της
τετραετίας.
Η τελευταία κατηγορία τακτικών εσόδων, λοιπά τακτικά (κωδικός 07) – κυρίως
παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και παράβολα για άδειες παραµονής αλλοδαπών – αποτελούν το
0,21% των εσόδων του 2011 το 0,49% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 0,55%
του 2013 και το 0,52% του 2014 και το 0,44% των αθροιστικών εσόδων του µέσου
όρου της τετραετίας.
∆ιάγραµµα 39: Ποσοστό συµµετοχής υποκατηγορίας εισπραχθέντων τακτικών
εσόδων προς σύνολο εισπραχθέντων για την τετραετία 2011-2014
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
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Λοιπά τακτικά έσοδα

Στα έκτακτα έσοδα, οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδικός 13) – ΣΑΤΑ,
ΘΗΣΕΑΣ, Γ΄Κ.Π.Σ., ΕΣΠΑ – αποτελούν το 9,86% των εσόδων του 2011 το 17,99%
των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 16,72% του 2013 και το 11,89% του 2014 και το
14,11% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
Τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
(κωδικός 12), αποτελούν το 2,19% των εσόδων του 2011 το 0,49% των συνολικών
εσόδων του 2012 ,το 7,75% του 2013 και το 3,29% του 2014 και το 3,29% των
αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας. Η αύξηση είναι συνέπεια της
ρύθµισης των οφειλών των ∆ήµων σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ2, του άρθρου
πρώτου, του ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016.» και τα
οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 2/86954/∆ΠΓΚ/29-11-12 απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών και της 54/48667/2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Τα έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, δωρεές –
κληρονοµιές- κληροδοσίες, προσαυξήσεις – πρόστιµα – παράβολα και λοιπά έκτακτα
έσοδα (κωδικοί 11, 14, 15, 16), αποτελούν (αθροιστικά) το 1,75% των εσόδων του
2011 το 1,47% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 1,65% του 2013 και το 1,40%
του 2014 και το 1,56% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
∆ιάγραµµα 40: Ποσοστό συµµετοχής υποκατηγορίας εισπραχθέντων εκτάκτων
εσόδων προς σύνολο εισπραχθέντων για την τετραετία 2011-2014
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
20,00

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2011

2012

2013

2014

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
ΕΤΗ
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Στα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά, τα τακτικά (κωδικός 21) αποτελούν το 4,15% των εσόδων του 2011 το 3,54%
των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 3,46% του 2013 και το 3,58% του 2014 και το
3,68% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας, ενώ τα έκτακτα
(κωδικός 22), αποτελούν το 0,69% των εσόδων του 2011 το 0,87% των συνολικών
εσόδων του 2012 ,το 0,27% του 2013 και το 0,13% του 2014 και το 0,49% των
αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
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∆ιάγραµµα 41: Ποσοστό συµµετοχής υποκατηγορίας εισπραχθέντων εσόδων
Π.Ο.Ε. προς σύνολο εισπραχθέντων για την τετραετία 2011-2014

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε./ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2011

2012

ΕΤΗ

Τακτικά έσοδα

2013

2014

Έκτακτα έσοδα

Τα έσοδα από δάνεια (κωδικός 31), αποτελούν το 1,11% των εσόδων του 2011 το
0,30% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 1,02% του 2013 και το 1,34% του 2014
και το 0,94% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
Τα εισπρακτέα υπόλοιπα (κωδικός 32), αποτελούν το 0,94% των εσόδων του 2011
το 2,76% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 1,31% του 2013 και το 2,77% του
2014 και το 1,95% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
∆ιάγραµµα 42: Ποσοστό συµµετοχής υποκατηγορίας εισπραχθέντων από
δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ προς σύνολο εισπραχθέντων για την τετραετία
2011-2014

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2011

2012

2013

2014

ΕΤΗ
Εισπράξεις από δάνεια

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων ετών

Το χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα (κωδικός 511), αποτελεί το 7,54%
των εσόδων του 2011 το 7,20% των συνολικών εσόδων του 2012 ,το 6,90% του
2013 και το 14,24% του 2014 και το 8,97% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου
της τετραετίας.
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∆ιάγραµµα 43: Ποσοστό συµµετοχής υποκατηγορίας χρηµατικό υπόλοιπο
προς σύνολο εισπραχθέντων για την τετραετία 2011-2014
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜ ΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2011

2012

2013

2014

ΕΤΗ
Χ.Υ. απ ό τακτικά έσοδα

Χ.Υ. απ ό έκτακτα έσοδα

Επιλέγοντας τις σηµαντικότερες κατηγορίες εσόδων για τα έτη 2011 – 2014, όπως
προκύπτουν από τον ανωτέρω Πίνακα 1, ήτοι αυτές που ο Μ.Ο. της συµµετοχής
τους είναι άνω του 2% επί των συνολικών εσόδων, διαµορφώνεται το ∆ιάγραµµα
που ακολουθεί.
∆ιάγραµµα 44: Ποσοστιαίος Μ.Ο. σηµαντικότερων πηγών εσόδων για τη
τετραετία 2011 – 2014 (άνω του 2%)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΣΟ∆Α 2010-2014

8,97%

5,31%

11,42%
6,13%
2,15%

9,81%

3,68%
28,60%

14,12%
3,29%

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΆ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε - ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Χ.Υ. ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Χ.Υ. ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
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Τα έσοδα µε την µεγαλύτερη επί του συνόλου συµµετοχή, είναι τα έσοδα από
επιχορηγήσεις για λειτουργικές ανάγκες, µε ποσοστό 35,84% για το 2011,
27,78% για το 2012 ,24.77 για το 2013, 25.99% για το 2014 και Μ.Ο. τρετραετίας
28,59% και ακολουθούν: τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
(Μ.Ο. 14,12%), τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (Μ.Ο. 11,43%), οι
εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου (Μ.Ο. 9,81%), το χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά
έσοδα (Μ.Ο. 8,97%),τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών
(Μ.Ο. 6,13%), το χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (Μ.Ο. 5,30%), τα έσοδα
Π.Ο.Ε. – τακτικά (Μ.Ο. 3,68%), οι έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών (Μ.Ο. 3,29%) και τα έσοδα από φόρους και εισφορές (Μ.Ο.
2,15%).
Η ανάλυση που προηγήθηκε οδηγεί, κατ’ αρχήν, στην εξαγωγή των εξής
συµπερασµάτων:
1. Τα ίδια έσοδα του ∆ήµου Καλαµάτας, τα έσοδα δηλαδή που επιβάλλει, βεβαιώνει
και εισπράττει ο ίδιος, ανέρχονται στο 39.05% των εσόδων για το 2011, στο 42.82%
των εσόδων για το 2012 στο 38,50% των εσόδων για το 2013 στο 47,80% των
εσόδων για το 2014 και αποτελούν κατά µέσο όρο το 41,97% των αθροιστικών
εσόδων στην τετραετία. Η αύξηση κατά το 2013 προκύπτει από την αύξηση κυρίως
του Χρηµατικού Υπολοίπου διότι µε την επιχορήγηση από την Κεντρική Κυβέρνηση
για την πληρωµή ληξιπροθέσµων οφειλών εξοφλήθησαν υποχρεώσεις εκ τούτου δεν
χρειάστηκε να χρησιµοποιηθούν πόροι του ∆ήµου δίνοντας σχετική οικονοµική
αυτοδυναµία.
Ίδια έσοδα ονοµάζονται τα έσοδα της Οµάδας 0 µείον την κατηγορία 06 και το είδος
του εσόδου 0512 – φόρος ζύθου, που στην ουσία αποτελεί επιχορήγηση, της
Οµάδας 1 µείον τις κατηγορίες 12 και 13, της Οµάδας 2 µείον το είδος του εσόδου
2212, της Οµάδας 3 µείον την κατηγορία 31 και το είδος του εσόδου 3222, της
Οµάδας 5.

2. Οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένου και του
φόρου ζύθου) και για επενδύσεις, ανέρχονται στο 48.13% των εσόδων για το 2011,
στο 46.13% των εσόδων για το 2012 στο 49.43% των εσόδων για το 2013 στο
40.79% των εσόδων για το 2014 και και αποτελούν κατά µέσο όρο το 46.17% των
αθροιστικών εσόδων της τετραετίας. Το ποσοστό αυτό αποτελεί δείκτη της
οικονοµικής εξάρτησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα µεγάλη.
3. Το σύνολο των τακτικών εσόδων αποτελείται από τα τακτικά έσοδα (κωδικός 0),
τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (κωδικός 21) και τα τακτικά
εισπρακτέα υπόλοιπα από Π.Ο.Ε. (κωδικός 321) και ανέρχεται στο 62.05% των
εσόδων του 2011 στο 55.08 % των εσόδων για το 2012 στο 49.49% των εσόδων για
το 2013 στο 53.03% των εσόδων για το 2014 και αποτελούν κατά µέσο όρο το
54.92% των αθροιστικών εσόδων της τετραετίας. Το ύψος των εσόδων ελεγχόταν
σε ικανοποιητικό βαθµό, αφού υπήρχε η δυνατότητα να προβλεφθούν και να
εισπραχθούν µε ασφάλεια προκειµένου να προγραµµατιστούν ανάλογα έξοδα.
Προκειµένου να εξεταστεί η αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση (εισπρακτέα
υπόλοιπα / βεβαιωθέντα έσοδα), καθώς και ο βαθµός υλοποίησης του
προϋπολογισµού (βεβαιωθέντα / προϋπολογισθέντα έσοδα), παρατίθενται στην
συνέχεια πίνακες που παρουσιάζουν τα έσοδα του 2011-2014 και τις σχέσεις µεταξύ
των εσόδων.
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Έκτακτα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι
από
ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι
από
κινητή περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά
τέλη
και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά
τέλη, δικαιώµατα
και
παροχή
υπηρεσιών
Φόροι
και
Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις για
λειτουργικές
ανάγκες
Λοιπά
τακτικά
έσοδα
84.810,00
23.291.123,
82

14.283.902,
49

15.227.628,9
4

221.900,00
26.441.340,1
5

818.117,81

84.810,00
22.704.519,
61

14.283.902,
49

817.118,37

2.618.085,3
7

2.689.917,4
1

3.716.678,28

1.385.922,25

4.803.722,4
6

5.275.363,0
3

5.679.833,19

67.269,82
29.611,10

109.401,98
29.611,10

70.000,00

139.377,49

Εισπρ/ντα
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07

06

05

04

03

02

01

Κ.Α
.
0

Προϋπ/ντα
όπως τελικά Τελικώς
διαµορφώθηκ Βεβ/ντα
αν
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586.604,21

0

0

999,44

71.832,04

471.640,57

0

42.132,16

Εισπρακτέα
Υπόλοιπα

88,09%

38,22%

93,80%

59,03%

72,37%

92,88%

42,30%

78,49%

Τελικώς
Βεβ/ντα/
∆ιαµορφωθέν
τα
%
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97,48%

100,00%

100,00%

99,88%

97,33%

91,06%

100,00%

61,49%

Εισπ-ντα/
Τελικώς
βεβαιωθέν
τα
%

2,52%

0,00%

0,00%

0,12%

2,67%

8,94%

0,00%

38,51%

Εισπρ.
Υπόλ/ Τελ.
Βεβαιωθέν
τα %

85,87%

38,22%

93,80%

58,96%

70,44%

84,58%

42,30%

48,26%

Εισπρ./
∆ιαµορφωθέν
τα
%

Έκτακτα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
4.583.081,36
Εισπράξεις από
δάνεια
και
απαιτήσεις
Π.Ο.Ε.

22

3

2.335.643,5
6
1.434.254,3
5
3.769.897,9
1

117.502,28
5.668.919,5
6

708.211,62

273.417,29
1.927.316,0
5

1.653.898,7
6

95.496,90
5.501.602,3
0

562.899,74

0,00

3.931.167,8
1

3.931.167,8
1
0

873.835,85

38.202,00

873.835,85

38.202,00
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2.086.165,97

Τακτικά έσοδα

21

2.496.915,39

Έσοδα Π.Ο.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

712.482,09
12.865.015,2
8

821.653,61

444.740,23

9.636.074,09

1.150.065,26

100.000,00

2

16

15

14

13

12

11

Έσοδα
από
εκποίηση κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες
επιχορηγήσεις για
κάλυψη
λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
επενδυτικές
δαπάνες
∆ωρεές
Κληρονοµιές
Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις πρόστιµα
Παράβολα
Λοιπά
έκτακτα
έσοδα
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681.744,80
1.160.837,0
6
1.842.581,8
6

167.317,26

22.005,38

145.311,88

0

0

0

0

82,26%

68,75%

93,54%

44,06%

16,49%

86,19%

0,00%

40,80%

75,98%

38,20%
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51,12%

19,06%

70,81%

97,05%

81,27%

79,48%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

48,88%

80,94%

29,19%

2,95%

18,73%

20,52%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

42,05%

13,11%

66,24%

42,76%

13,40%

68,51%

0,00%

40,80%

75,98%

38,20%

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
ΗΣ
Κάλυψη δαπάνης
προνοιακών
επιδοµάτων

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

13.049.950,0
0

69.798.179,4
1

4.240.495,42

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
5.962.802,46
Χρηµατικό
Υπόλοιπο
Χ.Υ. από τακτικά
έσοδα
3.005.415,67
Χ.Υ. από έκτακτα
έσοδα
1.235.079,75

Εισπράξεις από
δάνεια
3.108.400,00
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
προηγούµενων
12.597.044,7
ετών
4
15.705.444,7
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
4
Εισπράξεις υπέρ
του δηµοσίου και
τρίτων
Εισπράξεις υπέρ
του δηµοσίου
5.625.390,87
Εισπράξεις υπέρ
337.411,59
τρίτων

10.459.610,
49

54.599.236,
87

3.005.415,6
7
1.235.079,7
5
4.240.495,4
2

302.763,02
4.669.045,3
4

4.366.282,3
2

12.517.737,
48
12.959.754,
82

442.017,34

10.459.610,
49

39.859.681,
47

3.005.415,6
7
1.235.079,7
5
4.240.495,4
2

302.763,02
4.668.501,1
6

4.365.738,1
4

817.246,93

375.229,59

442.017,34
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14.739.555,
40

78,22%

100,00%

100,00%

0,00
0,00

100,00%

78,30%

89,73%

77,62%

82,52%

99,37%

14,22%

0,00

544,18

0

544,18

12.142.507,
89
12.142.507,
89

0
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73,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,99%

100,00%

99,99%

6,31%

3,00%

100,00%

27,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,01%

93,69%

97,00%

0,00%

57,11%

100,00%

100,00%

100,00%

78,29%

89,73%

77,61%

5,20%

2,98%

14,22%

82.848.129,4
1

65.058.847,
36

50.319.291,
96
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
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Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη
περιουσία
Πρόσοδοι
από
κινητή
περιουσία
Έσοδα από ανταποδοτικά
τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη,
δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
Φόροι και Εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις
για λειτουργικές ανάγκες
Λοιπά τακτικά έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση
κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες
επιχορηγήσεις
για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - Κληρονοµιές Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - πρόστιµα
- Παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
Έσοδα Π.Ο.Ε.
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις από δάνεια και
απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
προηγούµενων ετών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις
υπέρ
του
δηµοσίου και τρίτων

2
3
4
5
6
7
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32
4

Προϋπ/ντα όπως Τελικώς
τελικά
Βεβ/ντα
διαµορφώθηκαν
%
%

Εισπρ/ντα Εισπρακτέα
%
Υπόλοιπα
%

0,20%

0,20%

0,17%

0,29%

0,10%

0,05%

0,07%

0,00%

8,14%

9,66%

12,05%

3,20%

5,32%

4,93%

6,57%

0,49%

1,99%
21,82%

1,50%
26,16%

2,05%
35,84%

0,01%
0,00%

0,32%
37,88%

0,16%
42,66%

0,21%
56,96%

0,00%
3,98%

0,14%

0,07%

0,10%

0,00%

1,65%

1,60%

2,19%

0,00%

13,81%

7,20%

9,86%

0,00%

0,64%

0,00%

0,00%

0,00%

1,18%

1,30%

1,41%

0,99%

1,02%
18,43%
0,00%
3,58%
2,99%
6,57%

0,22%
10,38%
0,00%
4,28%
2,63%
6,90%

0,24%
13,80%
0,00%
4,15%
0,69%
4,84%

0,15%
1,14%
0,00%
4,63%
7,88%
12,50%

4,45%
18,05%

0,81%
22,93%

1,11%
0,94%

0,00%
82,38%

22,50%

23,74%

2,05%

82,38%
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41

Εισπράξεις
υπέρ
του
δηµοσίου
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
5
Χρηµατικό Υπόλοιπο
511 Χ.Υ. από τακτικά έσοδα
512 Χ.Υ. από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5
621 Κάλυψη
δαπάνης
προνοιακών επιδοµάτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8,06%

8,00%

10,95%

0,00%

0,48%
8,54%
0,00%
4,31%
1,77%
6,08%

0,55%
8,55%
0,00%
5,50%
2,26%
7,77%

0,76%
11,71%
0,00%
7,54%
3,10%
10,64%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%

100,00% 100,00%
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100,00%

τακτικά

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα
από
εκποίηση
κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο

Λοιπά
έσοδα

Φόροι και Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις για
λειτουργικές
ανάγκες

0,00

0,00

19.708.653,4
9

19.830.760,8
1

23.244.988,13

0,00

197.438,60

197.438,60

11.223.375,7
2

11.223.375,7
2

14.217.817,59

246.603,70

895.556,95

897.358,40

2.468.076,55

4.773.127,96

101.812,78

49.264,93

Εισπρ/ντα

942.409,40

2.569.519,56

4.787.502,58

5.090.000,00

2.581.322,42

101.812,78

53.753,17

101.812,78

65.022,24

Τελικώς
βεβαιωθέντα
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11

1

07

06

05

04

03

Πρόσοδοι
από
κινητή περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά τέλη
και δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά
τέλη,
δικαιώµατα
και
παροχή
υπηρεσιών

Πρόσοδοι
από
ακίνητη περιουσία

01

02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικά έσοδα

Κ.Α
.
0

Προϋπ/ντα
όπως
τελικά
διαµορφώθηκα
ν
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0,00

290

120.934,88

0,00

0,00

1.801,45

101.443,01

14.374,62

0,00

3.315,80

Εισπρακτέα
Υπόλοιπα

81,50%

84,21%

100,00%

78,78%

67,23%

95,95%

100,00%

100,00%

74,20%

Τελικώς
Βεβ/ντα/
∆ιαµορφωθέντ
α
%
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100,00%

99,20%

100,00%

100,00%

93,16%

98,00%

99,92%

100,00%

87,06%

Εισπ-ντα/
Τελικώς
βεβαιωθέντ
α
%

0,00%

0,61%

0,00%

0,00%

0,20%

3,95%

0,30%

0,00%

6,17%

Εισπρ.
Υπόλ/ Τελ.
Βεβαιωθέντ
α%

0,00%

84,79%

80,06%

78,94%

95,03%

95,61%

93,77%

100,00%

75,77%

Εισπρ./
∆ιαµορφωθέντ
α
%

έκτακτα

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις
από
δάνεια
και
απαιτήσεις Π.Ο.Ε.

3

1.115.141,97

14.739.011,2
2

14.741.736,14

1.779.503,85

122.561,56

3.706.531,97

4.191.238,58

350.470,67

122.561,56

1.825.164,62

1.802.271,27

1.429.033,18

8.060.961,76

52.470,72

493.107,04

48.000,00

7.269.731,96

197.652,04

1.526.382,66

1.881.367,35

8.148.187,30

17.572.236,46

2.388.967,31

52.470,72

580.332,58

48.000,00

7.269.731,96

197.652,04

76.000,00

620.371,69

148.500,00

16.383.468,18

343.896,59
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Εισπράξεις
από
δάνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
προηγούµενων
ετών

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

21
22

31

Έσοδα Π.Ο.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

Λοιπά
έσοδα

2

16

15

14

13

12

Έκτακτες
επιχορηγήσεις για
κάλυψη
λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις για
επενδυτικές
δαπάνες
∆ωρεές
Κληρονοµιές
Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
πρόστιµα
Παράβολα

291

13.417.254,5
4

0,00

1.900.819,48

1.448.485,31

452.334,17

87.225,54

0,00

87.225,54

0,00

98,26%

16,24%

77,31%

53,37%

91,12%

36,65%

59,57%

65,77%

66,28%

28,45%

80,67%
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10,24%

100,00%

74,97%

34,34%

88,69%

78,10%

15,51%

99,43%

100,00%

100,00%

100,00%

91,03%

0,00%

51,28%

79,36%

24,04%

1,07%

0,00%

15,03%

0,00%

0,00%

0,00%

7,56%

8,03%

42,46%

19,45%

59,82%

45,87%

69,04%

79,49%

32,32%

44,37%

57,47%

195.801,94
4.241.183,86

203.309,94

6.409.535,99

42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.032.399,5
0
51.437.395,1
4

11.069.231,5
5
67.234.578,7
9

12.688.930,00

85.752.158,48

40.404.995,6
4

56.165.347,2
4
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Πηγή: Απολογισµός 2012 του ∆ήµου Καλαµάτας

621

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Σ
Κάλυψη δαπάνης
προνοιακών
επιδοµάτων

5.377.110,52

2.467.391,34

2.909.719,18

4.241.062,49

195.801,94

4.045.260,55

1.237.703,53

73.063.228,48

5.377.110,52

5.377.110,52

Χ.Υ. από έκτακτα
έσοδα

512

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

2.467.391,34

2.467.391,34

Χ.Υ. από τακτικά
έσοδα

511

2.909.719,18

2.909.719,18

Χρηµατικό
Υπόλοιπο

5

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4

υπέρ

Εισπράξεις
τρίτων

41

4.045.381,92

6.206.226,05

Εισπράξεις
υπέρ
του δηµοσίου

4

14.861.572,7
8

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις
υπέρ
του δηµοσίου και
τρίτων

16.268.118,80

292

15.563.188,3
6

36.832,05

15.526.356,3
1

0,00

0

121,87

0,00

121,87

13.417.254,5
4

70,11%

100,00%

100,00%

100,00%

73,71%

100,00%

73,45%

92,01%
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75,99%

100,00%

100,00%

100,00%

99,98%

100,00%

99,98%

11,44%

27,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

90,28%

55,30%

100,00%

100,00%

100,00%

66,17%

96,31%

65,18%

7,61%
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Πίνακας 93: Συσχέτιση εσόδων έτους 2012 του ∆ήµου Καλαµάτας
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα όπως Τελικώς Εισπρ/ντα
Βεβ/ντα %
τελικά
%
διαµορφώθηκαν
%
0
Τακτικά έσοδα
1
Πρόσοδοι από ακίνητη 0,09%
0,10%
0,12%
περιουσία
2
Πρόσοδοι
από
κινητή 0,14%
0,18%
0,25%
περιουσία
3
Έσοδα από ανταποδοτικά 6,97%
8,52%
11,81%
τέλη και δικαιώµατα
4
Έσοδα από λοιπά τέλη, 3,53%
4,57%
6,11%
δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
5
Φόροι και Εισφορές
1,29%
1,60%
2,22%
6
Έσοδα από επιχορηγήσεις 19,46%
19,98% 27,78%
για λειτουργικές ανάγκες
7
Λοιπά τακτικά έσοδα
0,34%
0,35%
0,49%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
31,81%
35,31% 48,78%
1
Έκτακτα έσοδα
11
Έσοδα
από
εκποίηση 0,00%
0,00%
0,00%
κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας
12
Έκτακτες
επιχορηγήσεις 0,47%
0,35%
0,49%
για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
13
Επιχορηγήσεις
για 22,42%
12,94% 17,99%
επενδυτικές δαπάνες
14
∆ωρεές - Κληρονοµιές - 0,20%
0,09%
0,12%
Κληροδοσίες
15
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 0,85%
1,03%
1,22%
Παράβολα
16
Λοιπά έκτακτα έσοδα
0,10%
0,09%
0,13%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
24,05%
14,51% 19,95%
2
Έσοδα Π.Ο.Ε.
21
Τακτικά έσοδα
3,27%
3,35%
3,54%
22
Έκτακτα έσοδα
2,47%
3,25%
0,87%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
5,74%
6,60%
4,40%
3
Εισπράξεις από δάνεια και
απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
31
Εισπράξεις από δάνεια
2,09%
0,22%
0,30%
32
Εισπρακτέα
υπόλοιπα 20,18%
26,24% 2,76%
προηγούµενων ετών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
22,27%
26,46% 3,06%
4
Εισπράξεις
υπέρ
του
δηµοσίου και τρίτων
41
Εισπράξεις
υπέρ
του 8,49%
7,20%
10,01%
δηµοσίου
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Εισπρακτέα
Υπόλοιπα
%
0,01%
0,00%
0,04%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,22%
0,00%
0,22%
1,12%
3,58%
4,70%
0,00%
33,21%
33,21%
0,00%
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42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
5
Χρηµατικό Υπόλοιπο
511 Χ.Υ. από τακτικά έσοδα
512 Χ.Υ. από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5
621 Κάλυψη
δαπάνης
προνοιακών επιδοµάτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,28%
8,77%
0,00%
3,98%
3,38%
7,36%

0,35%
7,55%
0,00%
5,18%
4,39%
9,57%

100,00%

100,00% 100,00%
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0,48%
10,50%
0,00%
7,20%
6,11%
13,31%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

294

100,00%

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από
ακίνητη
περιουσία
Πρόσοδοι από
κινητή
περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά
τέλη
και
δικαιώµατα
Έσοδα
από
λοιπά
τέλη,
δικαιώµατα και
παροχή
υπηρεσιών
Φόροι
και
Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για λειτουργικές
ανάγκες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

961.379,78
10.919.217
,97

12.302.294,
75

2.543.244,
39

4.697.500,
56

358.621,34

98.017,79

1.102.049,0
0

2.681.744,6
3

5.579.300,0
0

358.621,34

98.286,71

10.919.117
,97

959.927,29

2.458.961,
36

4.691.773,
21

358.621,34

79.741,83
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06

05

04

03

02

01

0

Κ.
Α.

Προϋπ/ντα
Τελικώς
όπως τελικά
βεβαιωθέντ Εισπρ/ντα
διαµορφώθη
α
καν
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0

295

1452,49

84.383,03

5.727,35

0

18.275,96

Εισπρακτέ
α
Υπόλοιπα

88,76%

87,24%

94,84%

84,20%

100,00%

99,73%

Τελικώς
Βεβ/ντα/
∆ιαµορφωθέ
ντα
%
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100,00%

99,85%

96,69%

99,88%

100,00%

81,35%

Εισπ-ντα/
Τελικώς
βεβαιωθέ
ντα
%

0,00%

0,15%

3,32%

0,12%

0,00%

18,65%

Εισπρ.
Υπόλ/
Τελ.
Βεβαιωθέ
ντα %

88,76%

87,10%

91,69%

84,09%

100,00%

81,13%

Εισπρ./
∆ιαµορφωθέ
ντα
%

Έσοδα Π.Ο.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα
από
εκποίηση
κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες
επιχορηγήσεις
για
κάλυψη
λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις
για επενδυτικές
δαπάνες
∆ωρεές
Κληρονοµιές Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις πρόστιµα
Παράβολα
Λοιπά έκτακτα
έσοδα
98.069,64
11.710.025
,09

106.329,88

24.564.592,
13

518.356,13

311.000,00

349.400,00

521.107,84

7.368.115,
29

3.414.484,
03

11.505.314
,86

81.743,82

329.971,72

311.000,00

7.368.115,
29

3.414.484,
03

0,00

19.710.511
,74

19.820.350
,57

0,00

242.368,74

242.368,74

19.100.258,
60

4.487.495,8
1

0,00

Λοιπά
τακτικά
242.368,74
έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 22.364.665,
17
Ο
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16

15

14

13

12

11

1

07
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202.320,23

16.325,82

185.994,41

0

0

0

0

109.838,83

0

47,67%

92,23%

99,47%

89,01%

38,58%

76,09%

0,00%

88,62%

100,00%
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98,25%

83,35%

63,66%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

99,45%

100,00%

1,73%

16,65%

35,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,55%

0,00%

46,84%

76,88%

63,32%

89,01%

38,58%

76,09%

0,00%

88,13%

100,00%

4.094.487,
75

4.094.664,
83

3.040.766,
04

235.350,45

235.350,45

3.040.766,
04

3.859.137,
30

1.027.045,
28

578.386,77

448.658,51

1.523.215,
72
117.799,45
1.641.015,
17

3.859.314,
38

16.020.055
,18

15.571.396
,67

15.571.396,
67

16.969.396,
67

448.658,51

1.646.880,
42
649.649,52
2.296.529,
94

1.398.000,0
0

1.760.845,1
7
674.918,27
2.435.763,4
4

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις
υπέρ
του
δηµοσίου
και
τρίτων
Εισπράξεις
5.730.700,0
υπέρ
του
0
δηµοσίου
Εισπράξεις
248.350,45
υπέρ τρίτων
5.979.050,4
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 5
Χρηµατικό
Υπόλοιπο
Χ.Υ.
από 3.040.766,0
τακτικά έσοδα
4

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις από
δάνεια
και
απαιτήσεις
Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από
δάνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
προηγούµενων
ετών

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
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5
51
1

42

41

4

32

31

3

21
22
94,28%

615.918,31

0

177,08

0

177,08
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14.937.981
,69

14.937.981
,69

100,00%

68,48%

94,77%

67,34%

94,41%

100,00%

32,09%

96,26%

492.253,61

0

93,53%

123.664,70
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

6,41%

3,71%

100,00%

71,46%

18,13%

92,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

93,25%

95,93%

0,00%

26,82%

75,77%

7,51%

100,00%

68,48%

94,77%

67,34%

6,05%

3,71%

32,09%

67,37%

17,45%

86,50%

Χ.Υ.
από 3.058.834,2
3
έκτακτα έσοδα
6.099.600,2
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 7

3.058.834,
23
6.099.600,
27

15.898.780
,12

54.068.816
,11

298

32.543,98

9.990.841,
04

76,57%

100,00%

0,00
15.866.236
,14

100,00%

0

44.077.975
,07

3.058.834,
23
6.099.600,
27
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ΣΥΝΟΛΟ
78.413.068, 60.041.225
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ
13
,88
ΣΗΣ
Κάλυψη
12.583.000, 10.023.385
δαπάνης
,02
00
62 προνοιακών
επιδοµάτων
1
ΓΕΝΙΚΟ
90.996.068, 70.064.610
ΣΥΝΟΛΟ
13
,90
Πηγή: Απολογισµός 2013 του ∆ήµου Καλαµάτας

51
2
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73,41%

100,00%

100,00%

26,43%

0,00%

0,00%

56,21%

100,00%

100,00%
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Πίνακας 95 : Συσχέτιση εσόδων έτους 2013 του ∆ήµου Καλαµάτας
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προϋπ/ντα όπως Τελικώς Εισπρ/ντα
Βεβ/ντα %
τελικά
%
διαµορφώθηκαν
%
0
Τακτικά έσοδα
1
Πρόσοδοι από ακίνητη 0,13%
0,17%
0,18%
περιουσία
2
Πρόσοδοι
από
κινητή 0,46%
0,62%
0,81%
περιουσία
3
Έσοδα από ανταποδοτικά 7,12%
8,17%
10,64%
τέλη και δικαιώµατα
4
Έσοδα από λοιπά τέλη, 3,42%
4,42%
5,58%
δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
5
Φόροι και Εισφορές
1,41%
1,67%
2,18%
6
Έσοδα από επιχορηγήσεις 15,69%
19,00% 24,77%
για λειτουργικές ανάγκες
7
Λοιπά τακτικά έσοδα
0,31%
0,42%
0,55%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
28,52%
34,48% 44,72%
1
Έκτακτα έσοδα
11
Έσοδα
από
εκποίηση 0,00%
0,00%
0,00%
κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας
12
Έκτακτες
επιχορηγήσεις 5,72%
5,94%
7,75%
για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
13
Επιχορηγήσεις
για 24,36%
12,82% 16,72%
επενδυτικές δαπάνες
14
∆ωρεές - Κληρονοµιές - 0,45%
0,54%
0,71%
Κληροδοσίες
15
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 0,66%
0,90%
0,75%
Παράβολα
16
Λοιπά έκτακτα έσοδα
0,14%
0,17%
0,19%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
31,33%
20,37% 26,10%
2
Έσοδα Π.Ο.Ε.
21
Τακτικά έσοδα
2,25%
2,87%
3,46%
22
Έκτακτα έσοδα
0,86%
1,13%
0,27%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
3,11%
4,00%
3,72%
3
Εισπράξεις από δάνεια και 0,00%
0,00%
0,00%
απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
31
Εισπράξεις από δάνεια
1,78%
0,78%
1,02%
32
Εισπρακτέα
υπόλοιπα 19,86%
27,09% 1,31%
προηγούµενων ετών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
21,64%
27,87% 2,33%
4
Εισπράξεις
υπέρ
του
δηµοσίου και τρίτων
41
Εισπράξεις
υπέρ
του 7,31%
6,71%
8,76%
δηµοσίου
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Εισπρακτέα
Υπόλοιπα
%
0,12%
0,00%
0,04%
0,53%
0,01%
0,00%
0,00%
0,69%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,17%
0,10%
1,28%
0,78%
3,10%
3,88%
0,00%
0,00%
94,15%
94,15%
0,00%
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42
5
511
512
621

Εισπράξεις υπέρ τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
Χρηµατικό Υπόλοιπο
Χ.Υ. από τακτικά έσοδα
Χ.Υ. από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5
Κάλυψη
δαπάνης
προνοιακών επιδοµάτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,32%
7,63%

0,41%
7,12%

0,53%
9,29%

0,00%
0,00%

3,88%
3,90%
7,78%

5,29%
5,32%
10,61%

6,90%
6,94%
13,84%

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%

100,00% 100,00%
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100,00%

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από
ακίνητη
περιουσία
Πρόσοδοι από
κινητή περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά
τέλη
και
δικαιώµατα
Έσοδα
από
λοιπά
τέλη,
δικαιώµατα και
παροχή
υπηρεσιών
Φόροι
και
Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για λειτουργικές
ανάγκες
Λοιπά
τακτικά
έσοδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

207.866,73

10.466.317
,73

10.631.045
,95

208.686,73

861.548,33

907.353,54

2.588.206,
37

2.684.907,
74

207.866,73

10.466.317
,73

861.548,33

0,00

0,00

0,00

301

59.336,15

1.126,96

4.507.303,
05

4.508.430,
01

4.773.127,
96

2.522.645,
85

0,00

12.204,23

146.213,30

85.844,95

Εισπρ/ντα

146.213,30

98.049,18

Βεβ/ντα

Εισπρ.
Υπόλοιπα

245.000,00

100.427,03

Προϋπ/ντα
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07

06

05

04

03

02

01

0

Κ.
Α.

Πίνακας 96: Έσοδα έτους 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας

99,61%

98,45%

94,95%

96,40%

94,45%

59,68%

97,63%

Τελικώς
Βεβ/ντα/
∆ιαµορφωθέ
ντα
%
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100,00%

100,00%

100,00%

97,47%

99,98%

100,00%

87,55%

Εισπ-ντα/
Τελικώς
βεβαιωθέ
ντα
%

0,00%

0,00%

0,00%

2,29%

0,02%

0,00%

12,45%

Εισπρ.
Υπόλ/
Τελ.
Βεβαιωθέ
ντα %

99,61%

98,45%

94,95%

93,96%

94,43%

59,68%

85,48%

Εισπρ./
∆ιαµορφωθέ
ντα
%

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

21
22

1.724.334,
11
592.730,45

87.499,47
20.625.624
,23

606.478,68

1.666.280,
76
435.998,82

82.252,76
6.584.135,
50

589.987,32

20.000,00

1.442.725,
26
52.623,66

71.964,71
6.446.687,
38

462.827,25

20.000,00
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219.962,34
380.432,10

137.448,12

10.288,05

127.160,07

0,00

0,00

4.787.115,
39

4.787.115,
39

18.617.080
,49

74.000,00

0,00

1.098.380,
28

1.098.380,
28

1.234.165,
84

0,00

72.667,34

6.399,75

6.399,75

18.797.739
,94

6.399,75

18.876.631
,65
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Έσοδα Π.Ο.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα
από
εκποίηση
κινητής
και
ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες
επιχορηγήσεις
για
κάλυψη
λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις
για επενδυτικές
δαπάνες
∆ωρεές
Κληρονοµιές
Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις πρόστιµα
Παράβολα
Λοιπά έκτακτα
έσοδα

2

16

15

14

13

12

11

1

19.550.548
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο ,95

96,63%
73,56%

31,92%

94,00%

97,28%

27,03%

25,71%

89,00%

100,00%

96,55%
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86,58%
12,07%

97,91%

87,49%

78,45%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,58%

13,20%
87,26%

2,09%

12,51%

21,55%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,38%

83,67%
8,88%

31,26%

82,25%

76,31%

27,03%

25,71%

89,00%

100,00%

96,15%

5.733.713,
76
2.039.952,
21
7.773.665,
97

262.134,88
4.097.131,
12

3.834.996,
24

15.927.813
,78
16.468.926
,66

15.933.434
,93
16.572.830
,75

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις υπέρ
του
δηµοσίου
και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ 5.789.246,
του δηµοσίου
46
Εισπράξεις υπέρ
τρίτων
268.767,59
6.058.014,
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 05
Χρηµατικό
Υπόλοιπο
Χ.Υ. από τακτικά 5.733.713,
έσοδα
76
Χ.Υ.
από 2.039.952,
έκτακτα έσοδα
21
7.773.665,
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 97

541.112,88

2.102.279,
58

639.395,82

2.317.064,
56

5.733.713,
76
2.039.952,
21
7.773.665,
97

262.134,88
4.096.963,
92

3.834.829,
04

1.114.252,
24
1.655.365,
12

541.112,88

1.495.348,
92
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5
51
1
51
2

42

41

4

32

31

3

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις από
δάνεια
και
απαιτήσεις
Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από
δάνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
προηγούµενων
ετών

303

100,00%
100,00%
100,00%

0,00
0,00

67,63%

167,20

0,00

97,53%

66,24%

99,37%

99,96%

84,63%

90,73%

0,00

167,20

12.331.702
,02
12.331.702
,02

0,00

0,00

600.394,44
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10,05%

7,00%

100,00%

71,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

74,88%

77,42%

0,00%

28,56%

100,00%

100,00%

100,00%

67,63%

97,53%

66,24%

9,99%

6,99%

84,63%

64,54%

55.902.770
,48
10.367.570
,11
66.270.340
,59

72.897.748
,51

12.150.487
,94

85.048.236
,45

50.633.341
,36

10.367.570
,11

40.265.771
,25
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Πηγή: Απολογισµός 2014 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας

62
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ
ΣΗΣ
Κάλυψη
δαπάνης
προνοιακών
επιδοµάτων
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

304

13.142.379
,12

0,00

13.142.379
,12
76,69%
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72,03%

23,51%

55,24%
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Πίνακας 97: Συσχέτιση εσόδων έτους 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
1

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη
περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή
περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη,
δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
Φόροι και Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για
λειτουργικές ανάγκες
Λοιπά τακτικά έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση
κινητής και ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις
για
κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - Κληρονοµιές Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
πρόστιµα - Παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
Έσοδα Π.Ο.Ε.
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις από δάνεια
και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα
προηγούµενων ετών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3

2
3
4
5
6
7
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32

Προϋπ/ντα όπως Τελικώς
τελικά διαµορφώ- Βεβ/ντα
θηκαν %
%

Εισπρ/ντα Εισπρακτέα
%
Υπόλοιπα %

0,14%

0,18%

0,21%

0,09%

0,34%

0,26%

0,36%

0,00%

6,55%

8,06%

11,19%

0,01%

3,68%

4,63%

6,26%

0,45%

1,24%
14,58%

1,54%
18,72%

2,14%
25,99%

0,00%
0,00%

0,29%
26,82%

0,37%
33,77%

0,52%
46,68%

0,00%
0,55%

0,01%

0,01%

0,02%

0,00%

1,69%

1,96%

2,73%

0,00%

25,54%

8,56%

11,89%

0,00%

0,10%

0,04%

0,05%

0,00%

0,83%

1,06%

1,15%

0,97%

0,12%
28,29%

0,15%
11,78%

0,18%
16,01%

0,08%
1,05%

2,37%
0,81%
3,18%

2,98%
0,78%
3,76%

3,58%
0,13%
3,71%

1,67%
2,89%
4,57%

0,88%
21,86%

0,97%
28,49%

1,34%
2,77%

0,00%
93,83%

22,73%

29,46%

4,11%

93,83%
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ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4

Εισπράξεις υπέρ
δηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
δηµοσίου
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
Χρηµατικό Υπόλοιπο
Χ.Υ. από τακτικά έσοδα
Χ.Υ. από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5
Κάλυψη
δαπάνης
προνοιακών
επιδοµάτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41
42
5
511
512
621

Τελικώς
Βεβ/ντα
%
0,00%

0,00%

0,00%

7,94%

6,86%

9,52%

0,00%

0,37%
8,31%

0,47%
7,33%

0,65%
10,17%

0,00%
0,00%

7,87%
2,80%
10,66%

10,26%
3,65%
13,91%

14,24%
5,07%
19,31%

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%

100,00% 100,00%

Προϋπ/ντα όπως
τελικά διαµορφώθηκαν %
του 0,00%

Εισπρ/ντα Εισπρακτέα
%
Υπόλοιπα %

100,00%

Πίνακας 98: Συσχέτιση εσόδων Τελικώς Βεβαιωθέντων/∆ιαµορφωθέντα

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0

06

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι
από
ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή
περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά
τέλη, δικαιώµατα και
παροχή υπηρεσιών
Φόροι και Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για
λειτουργικές ανάγκες

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

01
02
03
04
05

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
1
11
12

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

78,49%

74,20%

99,73%

97,63%

87,51%

42,30%

100,00% 100,00% 59,68%

75,50%

92,88%

100,00% 84,20%

94,45%

92,88%

72,37%

95,95%

94,84%

96,40%

89,89%

59,03%

67,23%

87,24%

94,95%

77,11%

93,80%

78,78%

88,76%

98,45%

89,95%

38,22%

100,00% 100,00% 99,61%

84,46%

88,09%

84,21%

88,62%

96,55%

89,37%

81,50%

0,00%

100,00% 54,93%

80,67%

76,09%

89,00%

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση
κινητής και ακίνητης 38,20%
περιουσίας
Έκτακτες
75,98%
επιχορηγήσεις
για
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

28,45%

38,58%

25,71%

33,38%

66,28%

89,01%

27,03%

45,58%

65,77%

99,47%

97,28%

87,18%

16,49%

59,57%

92,23%

94,00%

65,57%

44,06%

36,65%

47,67%

31,92%

40,08%

93,54%

91,12%

93,53%

96,63%

93,71%

2011

15

κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
40,80%
επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - Κληρονοµιές
0,00%
- Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
86,19%
πρόστιµα - Παράβολα

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

13
14

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

21
22

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

68,75%

53,37%

96,26%

73,56%

72,98%

77,31%

94,28%

90,73%

86,15%

3

82,26%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις
από
δάνεια και απαιτήσεις
Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις
από
14,22%
δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα
99,37%
προηγούµενων ετών

16,24%

32,09%

84,63%

36,80%

98,26%

100,00% 99,96%

99,40%

92,01%

94,41%

99,37%

92,08%

73,45%

67,34%

66,24%

71,16%

100,00% 94,77%

97,53%

95,51%

73,71%

67,63%

72,03%

31
32

4
41
42

82,52%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις υπέρ του
δηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
77,62%
δηµοσίου
Εισπράξεις
υπέρ
89,73%
τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4

5
511
512

78,30%

68,48%

Χρηµατικό Υπόλοιπο
Χ.Υ.
από
τακτικά
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
έσοδα
Χ.Υ. από έκτακτα
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2011

2012

2013

ΣΥΝΟΛΟ
78,22% 70,11% 76,57%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Πηγή: Απολογισµοί 2011- 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

76,69%

75,40%

Πίνακας 99: Συσχέτιση εσόδων Εισπραχθέντα/Τελικώς Βεβαιωθέντα

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0

06

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη
περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή
περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη,
δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
Φόροι και Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για
λειτουργικές ανάγκες

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

01
02
03
04
05

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
1

15

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση
κινητής και ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις
για
κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - Κληρονοµιές Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
πρόστιµα - Παράβολα

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

11
12
13
14

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

61,49%

87,06%

81,35%

87,55%

79,36%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
91,06%

99,92%

99,88%

99,98%

97,71%

97,33%

98,00%

96,69%

97,47%

97,37%

99,88%

93,16%

99,85%

100,00% 98,22%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
97,48%

99,20%

99,45%

100,00% 100,00% 0,00%

99,58%

98,93%

100,00% 75,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00%

100,00% 0,00%

100,00% 50,00%

79,48%

99,43%

63,66%

78,45%

80,25%

81,27%

15,51%

83,35%

87,49%

66,91%

97,05%

78,10%

98,25%

97,91%

92,83%
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

21
22

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

3

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις από δάνεια
και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

70,81%

88,69%

92,49%

86,58%

84,64%

19,06%

34,34%

18,13%

12,07%

20,90%

51,12%

74,97%

71,46%

71,13%

67,17%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα
3,00%
10,24% 3,71%
7,00%
5,99%
προηγούµενων ετών

31
32

41

6,31%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις υπέρ του
δηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
99,99%
δηµοσίου

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

4

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
5

Χρηµατικό Υπόλοιπο

511

Χ.Υ. από τακτικά έσοδα

512

Χ.Υ. από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

11,44%

6,41%

10,05%

8,55%

99,98%

100,00% 100,00% 99,99%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
99,99%

99,98%

100,00% 100,00% 99,99%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
73,00% 75,99% 73,41%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Πηγή: Απολογισµοί 2011- 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας

72,03%

73,61%

Πίνακας 100: Συσχέτιση εσόδων Εισπρακτέα Υπόλοιπα / Τελικώς Βεβαιωθέντα

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0
01

2011

2012

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη
38,51% 6,17%
περιουσία

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

18,65% 12,45% 18,94%
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

06

Πρόσοδοι από κινητή
περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη,
δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
Φόροι και Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για
λειτουργικές ανάγκες

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

02
03
04
05

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο
1

15

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από εκποίηση
κινητής και ακίνητης
περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις
για
κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις
για
επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - Κληρονοµιές Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
πρόστιµα - Παράβολα

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

11
12
13
14

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

21
22

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα

3

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2
Εισπράξεις από δάνεια
και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.

31

Εισπράξεις από δάνεια

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,94%

0,30%

0,12%

0,02%

2,35%

2,67%

3,95%

3,32%

2,29%

3,06%

0,12%

0,20%

0,15%

0,00%

0,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,52%

0,61%

0,55%

0,38%

1,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,52% 15,03% 35,88% 21,55% 23,25%
18,73% 0,00%

16,65% 12,51% 11,97%

2,95%

1,73%

1,07%

29,19% 24,04% 7,51%

2,09%

1,96%

13,20% 18,49%

80,94% 79,36% 75,77% 87,26% 80,83%
48,88% 51,28% 26,82% 28,56% 38,88%

0,00%

0,00%

0,00%
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

32

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Εισπρακτέα υπόλοιπα
97,00% 91,03% 95,93% 77,42% 90,35%
προηγούµενων ετών

41

93,69% 90,28% 93,25% 74,88% 88,02%
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3
Εισπράξεις υπέρ του
δηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
δηµοσίου

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

4

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
5

Χρηµατικό Υπόλοιπο

511

Χ.Υ. από τακτικά έσοδα

512

Χ.Υ. από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ
27,00% 27,64% 26,43% 23,51% 26,14%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Πηγή: Απολογισµοί 2011- 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας.
Πίνακας 101: Συσχέτιση εσόδων Εισπραχθέντα /∆ιαµορφωθέντα

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0
01
02
03
04
05
06

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι
από
ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι
από
κινητή περιουσία
Έσοδα
από
ανταποδοτικά τέλη
και δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά
τέλη, δικαιώµατα και
παροχή υπηρεσιών
Φόροι και Εισφορές
Έσοδα
από
επιχορηγήσεις
για
λειτουργικές
ανάγκες

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

48,26%

75,77%

81,13%

85,48%

72,66%

42,30%

100,00% 100,00% 59,68%

75,50%

84,58%

93,77%

84,09%

94,43%

89,22%

70,44%

95,61%

91,69%

93,96%

87,93%

58,96%

95,03%

87,10%

94,95%

84,01%

93,80%

78,94%

88,76%

98,45%

89,99%
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
07

1

2011

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

2012

2013

Λοιπά τακτικά έσοδα 38,22%

80,06%

100,00% 99,61%

79,47%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Ο

85,87%

84,79%

88,13%

96,15%

88,73%

38,20%

0,00%

0,00%

100,00% 34,55%

Έκτακτα έσοδα

11

12

13
14
15
16

Έσοδα
από
εκποίηση κινητής και
ακίνητης περιουσίας
Έκτακτες
επιχορηγήσεις
για
κάλυψη
λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις για
επενδυτικές
δαπάνες
∆ωρεές
Κληρονοµιές
Κληροδοσίες
Προσαυξήσεις
πρόστιµα
Παράβολα
Λοιπά
έκτακτα
έσοδα

75,98%

57,47%

76,09%

89,00%

74,64%

40,80%

44,37%

38,58%

25,71%

37,36%

0,00%

32,32%

89,01%

27,03%

37,09%

68,51%

79,49%

63,32%

76,31%

71,91%

13,40%

69,04%

76,88%

82,25%

60,39%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

42,76%

45,87%

46,84%

31,26%

41,68%

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

21

Τακτικά έσοδα

66,24%

59,82%

86,50%

83,67%

74,06%

22

Έκτακτα έσοδα

13,11%

19,45%

17,45%

8,88%

14,72%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2

42,05%

42,46%

67,37%

64,54%

54,10%

Εισπράξεις
από
δάνεια
και
απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις
από
14,22%
δάνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
2,98%
προηγούµενων ετών

8,03%

32,09%

84,63%

34,74%

7,56%

3,71%

6,99%

5,31%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3

7,61%

6,05%

9,99%

7,21%

3
31
32

4

5,20%

Εισπράξεις
υπέρ
του δηµοσίου και
τρίτων
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
41
42

Εισπράξεις
του δηµοσίου
Εισπράξεις
τρίτων

υπέρ
υπέρ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4
5
511
512

2011

2012

2013

2014

Μ.Ο.
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

77,61%

65,18%

67,34%

66,24%

69,09%

89,73%

96,31%

94,77%

97,53%

94,58%

78,29%

66,17%

68,48%

67,63%

70,14%

Χρηµατικό
Υπόλοιπο
Χ.Υ. από τακτικά
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
έσοδα
Χ.Υ. από έκτακτα
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
57,11% 55,30% 56,21%
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Πηγή: Απολογισµοί 2011- 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας.

55,24%

55,96%

Αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση: εισπρακτέο υπόλοιπο / βεβαιωθέντα έσοδα
Η ικανότητα ενός Ο.Τ.Α. να εισπράττει τις απαιτήσεις του, συνδέεται άµεσα µε την
αποτελεσµατικότητα του εισπρακτικού του µηχανισµού. ∆εδοµένου ότι, το σύνολο
των βεβαιωθέντων εσόδων ισούται µε το άθροισµα των εισπρακτέων εσόδων και των
εισπρακτέων υπολοίπων, από τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτουν τα εξής:
Οι απαιτήσεις του νέου ∆ήµου Καλαµάτας που δεν κατέστη δυνατό να
εισπραχθούν (εισπρακτέα υπόλοιπα), συνολικά φτάνουν στο 27.00% επί των
βεβαιωθέντων το 2011, το 27.64 % το 2012 ,το 26.43% το 2013 και το 23.51% το
2014 και το 26.14% των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας.
Οι αντίστοιχες αναλογίες στα τακτικά είναι 2.52% επί των βεβαιωθέντων το 2011,το
0.61 % το 2012 ,το 0.55% το 2013 και το 0.38% το 2014 και το 1.02% των
αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας. Είναι πάρα πολύ µικρό το
ποσοστό ανείσπρακτων τακτικών πράγµα που υποδηλώνει πάνω από όλα και
σωστή πρόβλεψη αλλά και υλοποίηση σε αυτό το κοµµάτι του προϋπολογισµού.
Τα εισπρακτέα υπόλοιπα στα έσοδα από φόρους και εισφορές (κωδικός 05),
όπου από 0.12% στο 2011 έγιναν 0.20 % το 2012 ,το 0.15% το 2013 και το 0.00%
το 2014 και στο 0.12 % των αθροιστικών εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας. Στα
έσοδα επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (κωδικός 13), τα έτη 2011-2014
όλα τα βεβαιωθέντα εισπράχθηκαν. Στα λοιπά έκτακτα έσοδα (κωδικός 16), όπου
το 2011 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ήταν 18.73%, διαµορφώθηκαν στο 0.00 % το
2012 ,το 16.65% το 2013 και το 12.51% το 2014 και στο 11.97 % των αθροιστικών
εσόδων του µέσου όρου της τετραετίας παρουσιάζοντας µεγάλη µείωση στη
τετραετία (από 22.005,38€ το 2011 έγιναν 10.288,05€). Σε αυτή την κατηγορία
εσόδου παρουσιάζεται µεγάλη µη εισπραξιµότητα εντάσσονται έργα µε πιθανά
αβέβαιες χρηµατοδοτήσεις και τυχόν υπαναχωρήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης ως
προς την αποδέσµευση και µεταφοράς πόρων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Στα έσοδα από την ακίνητη περιουσία (κωδικός 01), τα εισπρακτέα υπόλοιπα
είναι 12,84% επί των αθροιστικών βεβαιωθέντων του 38,51% το 2011 µειώνονται
στο 6.17% το 2012 ,αυξάνονται στο 18.65% και πάλι το 2014 µειώνονται στο
12,45%. Στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (κωδικός 03), όπου
τα εισπρακτέα υπόλοιπα είναι 8.94% επί των αθροιστικών βεβαιωθέντων του 2011
στο 0.30% το 2012,στο 0.12% το 2013 και 0.02% το 2014 παρουσιάζοντας πάρα
πολύ µεγάλη µείωση (από 471.640,57€ το 2011 έγιναν 1.126,96€ το 2014). Στα
έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 04) τα
εισπρακτέα υπόλοιπα είναι 2.67% επί των αθροιστικών βεβαιωθέντων του 2011 και
3.95% το 2012,µειώθηκαν το 2013 στο 3.32% ενώ η µείωση συνεχίστηκε και το
2014 για να διαµορφωθεί στο 2.29%.
Στα έσοδα από προσαυξήσεις – πρόστιµα – παράβολα (κωδικός 15), τα
εισπρακτέα υπόλοιπα είναι 20.52% % επί των αθροιστικών βεβαιωθέντων το 2011
,15.03% το 2012, 35.88% το 2013, 21.55% το 2013 παρουσιάζοντας µεγάλη
διακύµανση κατά την τετραετία. Παρουσιάζεται µεγάλη µη εισπραξιµότητα διότι
στους Κ.Α. στην ουσία προϋπολογίζονται προσαυξήσεις µε πολλή αβέβαιη είσπραξη
και πιθανά χωρίς δυνατότητα πλήρους απεικόνισης του ποσού των προσαυξήσεων
που οφείλεται λόγω και του προγράµµατος που χρησιµοποιείται για την οικονοµική
διαχείριση.
Στα έσοδα Π.Ο.Ε. – τακτικά (κωδικός 21) τα εισπρακτέα υπόλοιπα είναι 29.19% επί
των αθροιστικών βεβαιωθέντων το 2011 και 24.04% το 2012, µειώθηκαν σηµαντικά
το 2013 φτάνοντας στο 7.51% µε µια όµως αύξηση στο 2014 που διαµορφώθηκαν
στο 13.20% και µειώνοντας τον µέσο όρο της τετραετίας στο 18.49%. Αυτό οφείλεται
στην αποτελεσµατική πρόβλεψη και είσπραξη των τακτικών εσόδων από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού η οποία σηµειωτέων ότι είναι ανταποδοτική
υπηρεσία.
Στα έσοδα Π.Ο.Ε. – έκτακτα (κωδικός 22), τα εισπρακτέα υπόλοιπα είναι 80.94%
επί των αθροιστικών βεβαιωθέντων το 2011 και 79.36% το 2012, µειώθηκαν στο
75.77% το 2013 έχοντας αύξηση στο 87.26% το 2014.
Στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών (κωδικός 32),
εµφανίζονται σηµαντικά προβλήµατα είσπραξης, αφού το ύψος των εισπρακτέων
υπολοίπων φτάνει στο 97.00% επί των αθροιστικών βεβαιωθέντων του
2011,µείωνεται στο 91.03% το 2011, ενώ το 2013 αυξάνεται στο 95.93% και το 2014
µειώνεται στο 77.42% µε µέσο όρο τετραετίας 90.35%. Κατ’ ουσία, τα ανείσπρακτα
έσοδα που αφορούν περασµένα οικονοµικά έτη δεν µπορούν να εισπραχθούν
στην τρέχουσα χρήση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2014 έλαβε χώρα
νοµοθετική ρύθµιση για τακτοποίηση ληξιπροθέσµων οφειλών προς τους
δήµους.
Μετά από τις ανωτέρω επισηµάνσεις, η οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου
Καλαµάτας, κινήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο στα έσοδα που βεβαιώνονται και
εισπράττονται (για πρώτη φορά) την τρέχουσα περίοδο, ενώ διαπιστώνεται µεγάλο
πρόβληµα είσπραξης στα έσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη.
Σταθερότητα και αστάθεια οικονοµικών µεγεθών: τελικά / αρχικά προϋπολογισθέντα
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έσοδα.
Η σχέση που διαµορφώνεται
προϋπολογισµού αφορά:

απολογιστικά

µεταξύ

αρχικού

και

τελικού

Τους αστάθµητους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των δηµοτικών εσόδων
π.χ. κατανοµές των κρατικών επιχορηγήσεων, καταβολές των εισροών από τα
επιχειρησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ, νοµοθετικές ρυθµίσεις κ.α..
Τις αδυναµίες της οικονοµικής διαχείρισης (προβλέψεις, εκτιµήσεις).
Την εφαρµογή διατάξεων ∆.Κ.Κ. που αφορούν τις διαγραφές χρεών, προστίµων,
προσαυξήσεων ή και νοµοθετικές ρυθµίσεις µε τα ίδια αποτελέσµατα, που
συνήθως οδηγούν σε µείωση των αρχικά προϋπολογισθέντων εσόδων.
Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτει ότι τα τελικά προϋπολογισθέντα
έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,82% το 2011, 20.06% το 2012 , κατά 14.02% το 2013 και
κατά 25.22% το 2014 , σε σχέση µε τα αρχικά προϋπολογισθέντα για τα αντίστοιχα
έτη. Με δεδοµένες τις υποχρεωτικές αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των
Ο.Τ.Α. που συνεπάγονται οι κατανοµές των κρατικών επιχορηγήσεων κατά την
διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, τα ποσοστά αυτά κρίνονται ως µη αρκετά
ικανοποιητικά.
Μετά από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, οι παραδοχές κατάρτισης του
προϋπολογισµού επιβεβαιώνονται σε µεγάλο βαθµό. Ένα τµήµα τους ανατρέπεται
από εξωτερικούς παράγοντες και ένα άλλο από αβεβαιότητες σχετικές µε την φύση
ορισµένων έκτακτων εσόδων.
Βαθµός υλοποίησης προϋπολογισµού: βεβαιωθέντα / προϋπολογισθέντα έσοδα.
Η σχέση που διαµορφώνεται απολογιστικά µεταξύ προϋπολογισθέντων και
βεβαιωθέντων εσόδων αποτελεί δείκτη αφενός της ακρίβειας µε την οποία
συντάσσεται ο προϋπολογισµός και αφετέρου της φορολογικής και διαχειριστικής
προσπάθειας που αναλαµβάνει ένας ∆ήµος και οι υπηρεσίες του. Αν από τα αρχικά
βεβαιωθέντα αφαιρεθούν οι διαγραφές, προκύπτουν τα τελικά βεβαιωθέντα.
Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτουν τα εξής:
Στα συνολικά έσοδα βεβαιώνεται το 78,22% των τελικώς προϋπολογισθέντων το
2011, για το 2012 το 70.11%, για το 2013 το 76.57% και για το 2014 το 76.69% όταν
ο µέσος όρος της τετραετίας είναι στο 75.40%. Στα τακτικά βεβαιώνεται το 88,09%
των προϋπολογισθέντων του 2011, για το 2012 το 84.21%, για το 2013 το 88.62%
και για το 2014 το 96.55%. Στα έκτακτα, που περιλαµβάνουν τις επιχορηγήσεις για
επενδύσεις, βεβαιώνεται µόνο το 44,06% των τελικώς προϋπολογισθέντων του
2011,για το 2012 το 36.65%, για το 2013 το 47.67% και για το 2014 το 61.92%.Στα
έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, βεβαιώνεται το 82,26% των
τελικών προϋπολογισθέντων του 2011 για το 2012 το 77.31%, για το 2013 το 94.28%
και για το 2014 το 90.73%. Στις εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις, βεβαιώνεται
το 82,52% των τελικώς προϋπολογισθέντων το 2011 για το 2012 το 92.01%, για το
2013 το 94.41% και για το 2014 το 99.37%. Στις εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και
τρίτων, βεβαιώνεται το 78,30% των τελικώς προϋπολογισθέντων του 2011 για το
2012 το 73.71%, για το 2013 το 68.48% και για το 2014 το 67.63%
Σε ορισµένες υποκατηγορίες εσόδων παρατηρείται υψηλός βαθµός ακρίβειας του
προϋπολογισµού ενώ σε άλλες παρατηρείται µεγάλη απόκλιση. Συγκεκριµένα το
2011, βεβαιώθηκε το 100% των τελικών προϋπολογισθέντων σε δυο
(2)
υποκατηγορίες (κωδικοί 511,512), από 90% έως 100% βεβαιώθηκαν τέσσερες (4)
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υποκατηγορίες (κωδικοί 03, 06, 21, 32), από 70% έως 90% βεβαιώθηκαν έξι (6)
υποκατηγορίες (κωδικοί 01, 04,12,15, 41,42), από 50% έως 70% βεβαιώθηκαν δυο
από 30% έως 50% τέσσερες (4)
(2) υποκατηγορίες (κωδικοί 05, 22),
υποκατηγορίες (κωδικοί 02,07,11,13).
Το 2012 βεβαιώθηκε το 100% των τελικών προϋπολογισθέντων σε έξη
υποκατηγορίες (κωδικοί 02,03,07,42,511,512), από 90% έως 100% βεβαιώθηκαν
τρεις υποκατηγορίες (κωδικοί 04,21,32), από 70% έως 90% βεβαιώθηκαν τέσσερις
υποκατηγορίες (κωδικοί 01,06,11,41), από 50% έως 70% βεβαιώθηκαν πέντε
υποκατηγορίες (κωδικοί 05, 14, 15, 16,22) και από 20% έως 50% µια
υποκατηγορία (κωδικός 13).
Το 2013 βεβαιώθηκε το 100% των τελικών προϋπολογισθέντων σε πέντε
υποκατηγορίες (κωδικοί 02,07,32,511,512), από 90% έως 100% βεβαιώθηκαν επτά
υποκατηγορίες (κωδικοί 01,04,15,16,21,,22,42), από 70% έως 90% βεβαιώθηκαν
πέντε υποκατηγορίες (κωδικοί 03,05,06,12,14), από 50% έως 70% βεβαιώθηκαν
µία υποκατηγορία (κωδικός 41) και από 20% έως 50% δύο υποκατηγορίες
(κωδικοί 13,31).
Το 2014 βεβαιώθηκε το 100% των τελικών προϋπολογισθέντων σε τρεις
υποκατηγορίες (κωδικοί 11,511,512), από 90% έως 100% βεβαιώθηκαν έντεκα
υποκατηγορίες (κωδικοί 01,03,04,05,06,07,15,16,21,32,42), από 70% έως 90%
βεβαιώθηκαν τρεις υποκατηγορίες (κωδικοί 12,22,31), από 50% έως 70%
βεβαιώθηκαν σε δύο υποκατηγορίες (κωδικοί 02,41) και από 20% έως 50% δύο
υποκατηγορίες (κωδικοί 13,14).
Μεγάλες αποκλίσεις εµφανίζονται το 2011 στα λοιπά έκτακτα έσοδα (κωδικός 16)
όπου βεβαιώθηκε το 16,49% των τελικώς προϋπολογισθέντων, στις εισπράξεις από
δάνεια (κωδικός 31) όπου βεβαιώθηκε το 14,22% (για το 2012-2014 το ποσό είναι
αυξανόµενο µε αποκορύφωµα το 2014 όπου φτάνει το 84,63%), ενώ στις δωρεές –
κληρονοµιές - κληροδοσίες (κωδικός 14) δεν βεβαιώθηκε κανένα ποσό. Το 2012
µεγάλες αποκλίσεις εµφανίζονται στα έσοδα επιχορηγήσεις για επενδυτικές
δαπάνες (κωδικός 13) όπου βεβαιώθηκε το 28,45% των τελικώς
προϋπολογισθέντων έναντι του 40.80% για το 2011 και στις εισπράξεις από
δάνεια (κωδικός 31) όπου βεβαιώθηκε το 16.24 % των τελικώς προϋπολογισθέντων.
Γενικότερα, στη τετραετία, το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στα έκτακτα έσοδα
όπου ενώ, σαφώς, εµφανίζεται στους ορισµένους επιµέρους υποκωδικούς αύξηση
της αναλογίας τελικώς βεβαιωθέντα προς τελικώς διαµορφωθέντα εν τούτοις αυτά
που βεβαιώνονται υπολείπονται κατά πολύ ακόµη και του µισού από αυτά που έχουν
προϋπολογιστεί (µέσος όρος τετραετίας µόλις 40.08%).
Τα προβλήµατα που παρατηρούνται στη σχέση βεβαιωθέντων εσόδων προς τελικώς
προϋπολογισθέντων, συνήθως οφείλονται:
Σε λάθη εκτιµήσεων για το ύψος συγκεκριµένων επιχορηγήσεων, τα οποία πολλές
φορές προέρχονται από τα ασαφή κριτήρια κατανοµής των κεντρικών φορέων.
Σε καθυστερήσεις έργων, οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν οι αντίστοιχες
εκταµιεύσεις.
Σε πιθανές αδυναµίες τήρησης των πολύπλοκων και γραφειοκρατικών
διαδικασιών που απαιτούνται για την παρακολούθηση των έργων ή δράσεων που
έχουν ενταχθεί για χρηµατοδότηση κυρίως από ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Στο πλαίσιο του «διεκδικητικού» προϋπολογισµού που συντάσσεται από όλους
σχεδόν τους Ο.Τ.Α., ορισµένες υποκατηγορίες εσόδων υπερµεγεθύνονται ώστε να
υπάρξει ισοσκέλιση του και να φανεί ότι επαρκούν τα έσοδα για να καλυφθούν τα
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αυξηµένα έξοδα στις επενδύσεις και στην παροχή υπηρεσιών. Συνήθως, οι πολύ
αισιόδοξες προβλέψεις δεν επαληθεύονται.
Η νοµοθεσία που διέπει την οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. επιβάλλει
την καταχώρηση αφενός µεν όλων των νοµοθετηµένων εσόδων µαζί µε τα σχετικά
πρόστιµα και προσαυξήσεις είτε αυτά πρόκειται να εισπραχθούν είτε όχι, αφετέρου
δε όλες τις απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχει δικαστική ή διοικητική διεκδίκηση. Σε
πολλές περιπτώσεις οι διαδικασίες είσπραξης ορισµένων εσόδων είναι πολύπλοκες
και χρονοβόρες, οπότε η αντίστοιχη βεβαίωση καλύπτει µόνο ένα τµήµα τους.
Σε αδυναµίες σύλληψης της φορολογητέας ύλης, σε ανεπάρκειες των ελεγκτικών
µηχανισµών του ∆ήµου, σε αντιδράσεις των φορολογουµένων νοικοκυριών και των
τοπικών επιχειρήσεων.
Το έτος 2010, που αποτέλεσε το πρώτο έτος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
της χώρας µας και της ένταξης της στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης, κάτι που
δεν µπορούσε να προβλεφθεί στις αρχικές εκτιµήσεις του προϋπολογισµού, τόσο οι
επιχορηγήσεις από τους κεντρικούς φορείς, όσο και η φοροδοτική ικανότητα των
δηµοτών, µειώθηκαν σηµαντικά. Το 2011 σηµειώθηκε ακόµα µεγαλύτερη περικοπή
των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και µεγαλύτερη µείωση των εισοδηµάτων
των πολιτών και των επιχειρήσεων, µε άµεσο αποτέλεσµα την µεγαλύτερη µείωση
της φοροδοτικής τους ικανότητας.
Αυτό συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη µε την σύνταξη προϋπολογισµών που ενώ
συντάσσονταν σύµφωνα µε τους αυστηρούς όρους που είχαν τεθεί µέσα από νόµους
στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής πολιτικής της χώρας κάθε φορά που χρειαζόταν να
περικοπούν δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης το σύνηθες ήταν να περικόπτονται
χρηµατοδοτήσεις και πόροι που προορίζονταν για τους ΟΤΑ.
Πολύ σηµαντικό δείκτη αποτελεσµατικότητας του προϋπολογισµού αλλά και της
ταµειακής ρευστότητας, αποτελεί η σχέση εισπραχθέντα έσοδα / τελικώς
προϋπολογισθέντα.
Στο σύνολο του προϋπολογισµού ο ∆ήµος Καλαµάτας εισπράττει τελικά το
57.11% των τελικώς προϋπολογισθέντων το 2011,το 55.30% για το 2012, το 56.21%
για το 2013 και το 55.96% των τελικώς προϋπολογισθέντων του 2014.
Από τα τακτικά έσοδα εισπράττονται το 85.87% το 2011, το 84.79% για το 2012, το
88.13% για το 2013 και το 96.15% των τελικώς προϋπολογισθέντων του 2014.
Από τα έκτακτα έσοδα εισπράττονται το 42,76% το 2011, το 45.87% για το 2012, το
46.84% για το 2013 και το 31.26% των τελικώς προϋπολογισθέντων του 2014.
Από τα έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράττεται το 42,05% το
2011, το 42.46% για το 2012, το 67.37% για το 2013 και το 64.54% των τελικώς
προϋπολογισθέντων του 2014
Από τις εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων, εισπράττεται το 78.29% το 2011 το
66.17% για το 2012, το 68.48% για το 2013 και το 67.63% των τελικώς
προϋπολογισθέντων του 2014.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στα εισπρακτέα υπόλοιπα τα οποία
έχουν βεβαιωθεί σε παρελθούσες χρήσεις, για τα οποία, στην ουσία, υπάρχει
αδυναµία είσπραξης, αφού το 2011 εισπράχθηκε το 5,20% των τελικώς
προϋπολογισθέντων το 7.61% για το 2012, το 7.61% για το 2013 και το 6.05% των
τελικώς προϋπολογισθέντων του 2014 παρά το γεγονός ότι κατά το 2014 από τον
Απρίλιο και έως τον Νοέµβριο (µέσω συνεχών παρατάσεων) δόθηκε η δυνατότητα
νοµοθετικά για την ρύθµιση των οφειλών µε διαγραφή των προστίµων και
προσαυξήσεων έως και 100%. Η αδυναµία είσπραξης έχει να κάνει αφενός µε
ενδογενής παράγοντες αλλά και σε πολύ µεγάλο βαθµό και µε την γενικότερη
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οικονοµική κατάσταση των πολιτών λόγω συνεχών µειώσεων των εισοδηµάτων τους
και κατ’ επέκταση της φοροδοτικής τους ικανότητας.
Συνολικά, από την µελέτη των παραπάνω στοιχείων και δεικτών, µπορούµε να
συµπεράνουµε για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού στο σκέλος
των εσόδων τα εξής:

Ο προϋπολογισµός των εσόδων σχεδιάζεται µε αξιοπιστία όσο αφορά τα τακτικά
έσοδα, η βεβαίωση και η είσπραξη των οποίων επιτυγχάνεται σε υψηλά ποσοστά,
κάτι που ικανοποιεί σε υψηλό βαθµό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών,
εξασφαλίζοντας έτσι, ταµειακή ρευστότητα για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.
Στα έκτακτα έσοδα, κυρίως στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες,
παρουσιάζεται µεγάλη υστέρηση.
Στα εισπρακτέα υπόλοιπα τα οποία έχουν βεβαιωθεί σε παρελθούσες χρήσεις,
υπάρχει αδυναµία είσπραξης.
Το µεγάλο Χρηµατικό Υπόλοιπο, άρα της µεγάλης ταµειακής ρευστότητας,
υποδηλώνει και την δυνατότητα για άµεση ικανοποίηση πληρωµών-υποχρεώσεων
και άσκηση αποτελεσµατικής πολιτικής στην διαχείριση των εξόδων.
Με βάση τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα, τα τελικώς προϋπολογισθέντα, τα
τελικώς βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα έσοδα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα, για την
τετραετία 2011 – 2014, διαµορφώνεται το ∆ιάγραµµα που ακολουθεί:
∆ιάγραµµα 45: Προϋπολογισµοί εσόδων 2011 – 2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ 2011 - 2014
100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00

2011

ΑΡΧ. ΠΡ/ΣΜΟΣ

2012
ΤΕΛ.ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΒΕΒ/ΝΤΑ

2013
ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ

2014
ΕΙΣΠ. ΥΠΟΛ

3.4.4. Ανάλυση εξόδων
3.4.4.1. Ανάλυση εξόδων ∆ήµου Καλαµάτας για την τετραετία 2011 - 2014
Για την ορθότητα της ανάλυσης και προκειµένου τα µεγέθη να είναι συγκρίσιµα,
στον απολογισµό των εξόδων του 2011-2014 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας, δεν θα
συµπεριληφθεί το ποσό που αφορά το έξοδα για την κάλυψη της δαπάνης των
προνοιακών επιδοµάτων (µέρος του κωδικού 00.6718), όπως, αντίστοιχα, έγινε στον
αντίστοιχο κωδικό των εσόδων.
Το ποσοστό συµµετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας πληρωθέντων εξόδων
στα συνολικά έξοδα του ∆ήµου, αποτελεί αφενός µεν δείκτη των προτεραιοτήτων
του, αφετέρου δε, περιγράφει το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται ο οικονοµικός του
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προγραµµατισµός.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τους απολογισµούς εσόδων και
εξόδων του ∆ήµου Καλαµάτας, προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες πληρωθέντων
εξόδων ανά κατηγορία εξόδου και ανά υπηρεσία, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2011
έως και 2014.
Πίνακας 102: Πληρωθέντα έξοδα ανά κατηγορία για το έτος 2011
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρχικός
Τελικός
Ενταλ/ντα
Πρ/σµος
Πρ/σµος
6
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
60
Αµοιβές & έξοδα 15.083.180, 15.596.084,3 12.970.777,0
προσωπικού
00
5
4
61
Αµοιβές αιρετών & 1.130.000,0 1.486.000,00 797.040,29
τρίτων
0
62
Παροχές τρίτων
3.063.100,0 3.931.465,26 2.202.503,62
0
63
Φόροι - τέλη
36.000,00
36.000,00
18.136,50
64
Λοιπά γενικά έξοδα 520.500,00 529.300,00
111.116,39
65
Πληρωµές για την 2.176.165,7 2.176.165,77 1.893.749,01
εξυπ/ση δηµόσιας 7
πίστης
66
∆απάνες
1.098.900,0 1.102.900,00 564.786,10
0
προµήθειας
αναλωσίµων
67
Πληρωµές
- 5.110.754,8 5.307.507,94 3.762.302,57
µεταβιβάσεις
σε 5
τρίτους
68
Λοιπά έξοδα
22.000,00
22.000,00
0
Σύνολο Κ.Α. 6
28.240.600, 30.187.423,3 22.320.411,5
62
2
2
7
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
71
Αγορές
κτιρίων, 1.334.527,5 1.397.227,50 514.071,75
τεχνικά έργα & 0
προµήθειες παγίων
73
Έργα
14.108.170, 14.147.764,8 3.437.128,58
96
6
74
Μελέτες
3.907.195,9 3.830.986,58 1.259.003,92
3
75
Τίτλοι
πάγιας 2,99
2,99
2,99
επένδυσης
Σύνολο Κ.Α. 7
19.349.897, 19.375.981,9 5.210.207,24
38
3
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.

5.401.413,1 5.475.115,22
3
4.968.475,6 6.068.390,87
6
µη 7.210.501,3 7.210.501,39
9

Πληρ/ντα

12.967.305,95
797.040,29
2.202.503,62
18.136,50
111.116,39
1.893.749,01
564.786,10
3.762.302,57
0
22.316.940,43
514.071,75
3.430.638,72
1.259.003,92
2,99
5.203.717,38

81

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

2.328.487,14

2.316.854,15

82

Αποδόσεις

4.681.430,46

4.681.430,46

85

Προβλέψεις
είσπραξης

0

0
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Σύνολο Κ.Α. 8

17.580.390, 18.754.007,4 7.009.917,60
18
8
9
Αποθεµατικό
190.418,64 1.480.766,68 0
ΣΥΝΟΛΟ
65.361.306, 69.798.179,4 34.540.536,3
82
1
6
Προνοιακά
12.999.950, 13.049.950,0 10.423.239,0
Επιδόµατα
00
0
2
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 78.361.256, 82.848.129,4 44.963.775,3
ΕΞΟ∆ΩΝ
82
1
8
Χρηµατικό
Υπόλοιπο:
Εισπραχθέντα5.377.110,52
πληρωθέντα
Πηγή: Απολογισµός εξόδων έτους 2011 του ∆ήµου Καλαµάτας

6.998.284,61
0
34.518.942,42
10.423.239,02
44.942.181,44

Πίνακας 103: Πληρωθέντα έξοδα ανά κατηγορία για το έτος 2012

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71

73
74
75
8

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
Αµοιβές & έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών &
τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Λοιπά
γενικά
έξοδα
Πληρωµές για την
εξυπ/ση δηµόσιας
πίστης
∆απάνες
προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές
µεταβιβάσεις
σε
τρίτους
Λοιπά έξοδα
Σύνολο Κ.Α. 6
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Αγορές
κτιρίων,
τεχνικά έργα &
προµήθειες
παγίων
Έργα
Μελέτες
Τίτλοι
πάγιας
επένδυσης
Σύνολο Κ.Α. 7
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.

Αρχικός
Πρ/σµος

Τελικός
Πρ/σµος

Ενταλ/ντα

Πληρ/ντα

13.502.644,50 14.086.344,50 9.880.151,04

9.880.151,04

1.009.000,00

1.395.800,00

754.618,23

754.618,23

2.251.637,50
30.200,00
461.873,00

2.710.421,47
43.200,00
555.809,00

1.767.185,59
24.470,53
135.990,88

1.767.185,59
24.470,53
135.990,88

2.331.165,77

2.306.215,77

1.626.133,67

1.626.133,67

871.178,50

856.400,00

416.027,94

416.027,94

4.797.287,63

4.968.244,16

3.048.467,23

3.048.467,23

285.000,00
285.000,00
90.640,01
90.640,01
25.539.986,90 27.207.434,90 17.743.685,12 17.743.685,12
1.367.385,03

1.468.347,33

425.051,50

425.051,50

16.410.643,76 20.162.153,49 6.925.649,36
3.184.893,06 4.152.393,06 2.070.191,71

6.925.649,36
2.070.191,71

20.962.921,85 25.782.893,88 9.420.892,57

9.420.892,57
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81
82
85

Πληρωµές Π.Ο.Ε. 6.882.782,57 6.120.165,36
Αποδόσεις
4.960.500,00 6.805.649,98
Προβλέψεις
µη 0,00
6.277.804,79
είσπραξης
Σύνολο Κ.Α. 8
11.843.282,57 19.203.620,13
9
Αποθεµατικό
205.566,29
687.599,55
ΣΥΝΟΛΟ
58.551.757,61 72.881.548,46
Προνοιακά
12.870.610,00 12.870.610,00
Επιδόµατα
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 71.422.367,61 85.752.158,46
ΕΞΟ∆ΩΝ
Χρηµατικό Υπόλοιπο :Εισπραχθέντα-Πληρωθέντα

1.895.545,95
4.987.910,70
0,00

1.895.545,95
4.987.910,70
0,00

6.883.456,65

6.883.456,65

34.048.034,34 34.048.034,34
11.289.760,03 11.289.760,03
45.337.794,37 45.337.794,37
6.099.600,77

Πηγή: Απολογισµός εξόδων έτους 2012 του ∆ήµου Καλαµάτας
Πίνακας 104 : Πληρωθέντα έξοδα ανά κατηγορία για το έτος 2013
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρχικός
Τελικός
Ενταλ/ντα
Πρ/σµος
Πρ/σµος
6
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
60
Αµοιβές & έξοδα 10.889.600,00 11.491.193,81 9.259.810,22
προσωπικού
61
Αµοιβές αιρετών & 726.655,39
945.164,16
757.007,16
τρίτων
62
Παροχές τρίτων
3.830.798,24 4.613.624,24 4.013.447,61
63
Φόροι - τέλη
34.550,00
73.050,00
64.196,37
64
Λοιπά γενικά έξοδα 361.150,00
642.826,51
295.886,19
65
Πληρωµές για την 1.265.665,77 2.253.013,37 1.642.862,06
εξυπ/ση δηµόσιας
πίστης
66
∆απάνες
734.439,65
785.461,84
501.070,59
προµήθειας
αναλωσίµων
67
Πληρωµές
- 3.619.108,07 3.902.030,33 3.322.955,97
µεταβιβάσεις
σε
τρίτους
68
Λοιπά έξοδα
260.000,00
192.000,00
80.197,54
Σύνολο Κ.Α. 6
21.721.967,12 24.898.364,26 19.937.433,71
7
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
71
Αγορές
κτιρίων, 734.379,80
854.484,69
445.270,35
τεχνικά έργα &
προµήθειες παγίων
73
Έργα
15.633.700,10 22.349.357,08 8.012.033,67
74
Μελέτες
2.768.551,82 2.499.473,46 802.240,64
75
Τίτλοι
πάγιας 0
500
0
επένδυσης
Σύνολο Κ.Α. 7
19.136.631,72 25.703.815,23 9.259.544,66
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.

81

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

5.560.773,30

2.043.952,10

966.301,42
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Πληρ/ντα

9.258.031,85
756.007,06
4.012.834,66
64.196,37
275.408,36
1.642.862,06
501.070,59
3.297.154,84
80.194,54
19.887.760,33
444.643,91
8.011.927,40
753.925,38
0
9.210.496,69
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82
83

Αποδόσεις
6.030.651,31 6.216.651,31 4.154.303,46
Επιχορηγούµενες
0,00
4.294.583,23 3.664.097,91
πληρωµές ΠΟΕ
85
Προβλέψεις
µη 14.447.397,39 14.447.397,39 0
είσπραξης
Σύνολο Κ.Α. 8
26.038.822,00 27.002.584,03 8.784.702,79
9
Αποθεµατικό
202.047,63
660.612,67
0
ΣΥΝΟΛΟ
67.099.468,47 78.265.376,19 37.981.681,16
Προνοιακά
12.703.705,24 12.703.705,24 10.007.858,43
Επιδόµατα
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 79.803.173,71 90.969.081,43 47.989.539,59
ΕΞΟ∆ΩΝ
Χρηµατικό Υπόλοιπο :Εισπραχθέντα- Πληρωθέντα
7.773.665,97
Πηγή: Απολογισµός εξόδων έτους 2013 του ∆ήµου Καλαµάτας
Πίνακας 105: Πληρωθέντα έξοδα ανά κατηγορία για το έτος 2014
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρχικός
Τελικός
Ενταλ/ντα
Πρ/σµος
Πρ/σµος
6
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
60
Αµοιβές & έξοδα 9.498.600,00 10.365.092,27
8.496.056,49
προσωπικού
61
Αµοιβές αιρετών & 693.500,00
796.001,10
576.023,93
τρίτων
62
Παροχές τρίτων
4.514.702,80 4.261.362,80
3.486.744,94
63
Φόροι - τέλη
75.600,00
70.600,00
39.168,65
64
Λοιπά
γενικά 481.450,00
736.980,00
345.675,21
έξοδα
65
Πληρωµές για την 2.147.500,13 988.697,40
764.093,85
εξυπ/ση δηµόσιας
πίστης
66
∆απάνες
679.157,00
759.724,59
564.991,55
προµήθειας
αναλωσίµων
67
Πληρωµές
- 3.324.040,97 3.846.532,43
3.393.148,26
µεταβιβάσεις
σε
τρίτους
68
Λοιπά έξοδα
210.000,00
93.858,37
25.975,23
Σύνολο Κ.Α. 6
21.624.550,90 21.918.848,96
17.691.878,11
7
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
631.221,31
318.723,44
71
Αγορές
κτιρίων, 414.000,00
τεχνικά έργα &
προµήθειες
παγίων
73
Έργα
12.141.294,56 23.014.344,86
6.266.311,75
74
Μελέτες
715.640,28
840.757,94
447.483,51
75
Τίτλοι
πάγιας
επένδυσης
Σύνολο Κ.Α. 7
13.270.934,84 24.486.324,11
7.032.518,70
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

4.146.147,58
2.107.774,43
0
7.189.034,69
0
36.287.291,71
10.007.858,43
46.295.150,14

Πληρ/ντα

8.482.972,77
562.878,50
3.480.923,09
38.268,65
338.332,86
764.093,85
552.769,96
3.393.148,26
25.975,23
17.639.363,17
316.698,45

6.207.044,08
445.148,61
6.968.891,14
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81
82
83

Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.474.756,71 2.385.596,44
776.906,10
Αποδόσεις
5.516.800,00 6.616.085,18
4.545.869,10
Επιχορηγούµενες 0,00
1.890.715,45
1.812.738,45
πληρωµές ΠΟΕ
85
Προβλέψεις
µη 14.799.669,86 15.473.428,37
είσπραξης
Σύνολο Κ.Α. 8
22.791.226,57 26.365.825,44
7.135.513,65
9
Αποθεµατικό
312.896,78
126.750,00
ΣΥΝΟΛΟ
57.999.609,09 72.897.748,51
31.859.910,46
Προνοιακά
9.919.611,80 12.150.487,94
10.413.196,12
Επιδόµατα
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 67.919.220,89 85.048.236,45
42.273.106,58
ΕΞΟ∆ΩΝ
Χρηµατικό Υπόλοιπο :Εισπραχθέντα-Πληρωθέντα
8.554.543,96
Πηγή: Απολογισµός εξόδων έτους 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

734.405,42
4.541.311,66
1.781.929,89
0,00
7.057.646,97
31.665.901,28
10.412.896,12
42.078.797,40
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22.316.940,43 17.743.685,12 19.887.760,33 17.639.363,17 -4.573.255,31 -2.429.180,10 -4.677.577,26

71

7
425.051,50

444.643,91

3.297.154,84
80.194,54

501.070,59

1.642.862,06

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Αγορές
κτιρίων,
τεχνικά έργα &
προµήθειες παγίων 514.071,75

3.048.467,23
90.640,01

416.027,94

1.626.133,67

275.408,36
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316.698,45

3.393.148,26
25.975,23

552.769,96

764.093,85

338.332,86

38.268,65

-89.020,25

-713.835,34
90.640,01

-148.758,16

-267.615,34

24.874,49

6.334,03

-435.318,03

-69.427,84

-465.147,73
80.194,54

-63.715,51

-250.886,95

164.291,97

46.059,87

1.810.331,04

-197.373,30

-369.154,31
25.975,23

-12.016,14

-1.129.655,16

227.216,47

20.132,15

1.278.419,47

-234.161,79

Σύνολο Κ.Α. 6

564.786,10

1.893.749,01

135.990,88

64.196,37

3.480.923,09

-41.033,23

3.762.302,57
0,00

67
68

66

65

111.116,39

24.470,53

4.012.834,66

-42.422,06

Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωµές για την
εξυπηρέτηση
δηµόσιας πίστης
∆απάνες
προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές
µεταβιβάσεις
σε
τρίτους
Λοιπά έξοδα

18.136,50

1.767.185,59

562.878,50

64

Μεταβολή
2014/2011

Φόροι - τέλη

Μεταβολή
2013/2011

-3.087.154,91 -3.709.274,10 -4.484.333,18

Μεταβολή
2012/2011

63

2.202.503,62

756.007,06

8.482.972,77

Πληρ/ντα
2014

Παροχές τρίτων

61

9.258.031,85

Πληρ/ντα
2013

62

Πληρ/ντα
2012

60

Πληρ/ντα
2011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
Αµοιβές & έξοδα
προσωπικού
12.967.305,95 9.880.151,04
Αµοιβές αιρετών &
τρίτων
797.040,29
754.618,23

6

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίνακας 106: Πληρωθέντα έξοδα ανά κατηγορία του ∆ήµου Καλαµάτας για τα έτη 2011- 2014
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9

0,00

4.681.430,46

0,00

6.883.456,65

4.987.910,70

1.895.545,95

9.420.892,57

0,00

2.070.191,71

6.925.649,36

0,00

7.189.034,69

2.107.774,43

4.146.147,58

935.112,68

9.210.496,69

0,00

753.925,38

8.011.927,40

0,00

7.057.646,97

1.781.929,89

4.541.311,66

734.405,42

6.968.891,14

0,00

445.148,61

6.207.044,08

-114.827,96

0,00

306.480,24

-421.308,20

4.217.175,19

-2,99

811.187,79

3.495.010,64
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 34.518.942,42 34.048.034,34 36.287.291,71 31.665.901,28 -470.908,08

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

6.998.284,61

Σύνολο Κ.Α. 8

µη

0,00

85

Αποδόσεις
Προβλέψεις
είσπραξης

82

2.316.854,15

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

81

&

8

5.203.717,38

Σύνολο Κ.Α. 7
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

75

Μελέτες
1.259.003,92
Τίτλοι
πάγιας
επένδυσης
2,99

74

3.430.638,72

Έργα

73

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

1.765.173,76

-2,99

-813.855,31

2.776.405,36

1.768.349,29

190.750,08

2.107.774,43

-535.282,88

-2.853.041,14

59.362,36

1.781.929,89

-140.118,80

-1.381.741,47 -1.582.448,73

4.006.779,31

-2,99

-505.078,54

4.581.288,68

10,90%
0,00%
64,65%

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

Αµοιβές αιρετών & τρίτων

Παροχές τρίτων

Φόροι - τέλη

Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωµές
για
την
εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης
∆απάνες
προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές - µεταβιβάσεις σε
τρίτους
Λοιπά έξοδα

Σύνολο Κ.Α. 6

60

61

62

63

64

Μελέτες

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

73

74

75

0,00%

6,08%

20,34%

1,25%

52,11%

8,95%
0,27%

1,22%

4,78%

0,40%

0,07%

5,19%

2,22%

29,02%
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0,00%

3,65%

9,94%

Έργα

71

1,64%

5,49%

0,32%

0,05%

6,38%

2,31%

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικά έργα
& προµήθειες παγίων
1,49%

7

67
68

66

65

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

6
37,57%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

K.A.
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0,00%

2,08%

22,08%

1,23%

54,81%

9,09%
0,22%

1,38%

4,53%

0,76%

0,18%

11,06%

2,08%

25,51%

0,00%

1,41%

19,60%

1,00%

55,70%

10,72%
0,08%

1,75%

2,41%

1,07%

0,12%

10,99%

1,78%

26,79%

-100,00%

64,43%

101,88%

-17,32%

-20,49%

-18,97%
0,00%

-26,34%

-14,13%

22,39%

34,92%

-19,76%

-5,32%

-23,81%

-100,00%

-40,12%

133,54%

-13,51%

-10,88%

-12,36%
0,00%

-11,28%

-13,25%

147,86%

253,96%

82,19%

-5,15%

-28,60%

-100,00%

-64,64%

80,93%

-38,39%

-20,96%

-9,81%
0,00%

-2,13%

-59,65%

204,49%

111,00%

58,04%

-29,38%

-34,58%

0,00%

3,30%

17,99%

1,24%

56,82%

9,91%
0,14%

1,50%

4,30%

0,64%

0,11%

8,41%

2,10%

29,72%

Μ.Ο
Πληρ/ντα Πληρ/ντα Πληρ/ντα Πληρ/ντα Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή
πληρωθέντων
2012/2011 2013/2011 2014/2011
2011
2012
2013
2014
Τετραετίας
%
%
%
%
%
%
%
%

Πίνακας 107: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων ανά κατηγορία του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2011-2014
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Προβλέψεις µη είσπραξης

Σύνολο Κ.Α. 8

82

85
0,00%

13,56%

0,00%

20,22%

0,00%

14,65%

5,57%

27,67%
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

20,27%

Αποδόσεις

81

9

0,00%

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

8
6,71%

Σύνολο Κ.Α. 7
15,07%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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0,00%

19,81%

0,00%

11,43%

2,58%

25,38%

0,00%

22,29%

0,00%

14,34%

2,32%

22,01%

-1,36%

-1,64%

0,00%

6,55%

-18,18%

81,04%
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5,12%

2,73%

0,00%

-11,43%

-59,64%

77,00%

-8,27%

0,85%

0,00%

-2,99%

-68,30%

33,92%

20,65%

0,00%

13,49%

4,29%

22,53%

5.077.411,
30

Τεχνικών
έργων

Πρασίνου

Πολεοδοµίας

30

35

40

15,97
%

27,63
%

6.068.799,
09

1.456.568,
10

18,45
%

0,25%

437.162,18 635.333,55 2,87%

1.378.706,
33

0,00

26,31
%
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745.998,13 529.998,85 433.001,81 412.082,78 2,71%

7.589.883,
39
1.537.327,
790.380,35 22

330.934,97 0,00

5.592.541,
37

5.179.081,
11

2.874.758,
29

5.709.512,
05

Πληρ/ντα
2014

7.239.441,
35

3.052.299,
98

6.709.013,
65

Πληρ/ντα
2013

858.133,67 2,96%

68.804,83

25

20

15

10

3.242.377,
10

6.381.592,
74

Πληρ/ντα
2012

Πληρ/ν
τα
2011
%

1.066.614,
813.594,07 794.639,60 33

4.393.910,
74

Οικονοµικές ∆ιοικητικές
Πολιτισµού Αθλητισµού &
Κοινωνικής
πολιτικής
Καθαριότητας
&
ηλεκτροφωτι
σµού
Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης

00

7.605.283,
61

Πληρ/ντα
2011

Γενικές
Υπηρεσίες

ΚΩ∆.
ΥΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρ.

1,95%

5,66%

27,94
%

1,22%

20,59
%

2,93%

11,94
%

23,49
%

Πληρ/ν
τα
2012
%

2,18%

2,20%

6,93%

0,00%

30,52
%

5,36%

15,35
%

33,73
%

Πληρ/ν
τα
2013
%

Πίνακας 108: Πληρωθέντα έξοδα ανά υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

2,35%

3,63%

8,32%

0,00%

29,59
%

4,90%

16,42
%

32,62
%

71,31%
19,62%
44,76%

0,00%

28,46%

2.060.360,
24
-68.804,83
3.620.843,
20
155.046,80
333.915,35

5,47%

34,57%

24,93%

Μεταβο
λή
2014/20
11
%

44.539,60

1.895.771,
56
1.519.152,
45

Πληρ/ν
τα
Μεταβολή
2014
2014/2011
%

2,30%

3,59%

15,41%

0,37%

26,75%

4,04%

14,92%

29,37%

Μ.Ο.
Τετραετί
ας
%

Νεκροταφείω
ν
∆ηµοτική
Αστυνοµία
Λοιπές
Υπηρεσίες
ΠΛΗΡΩΘΕΝ
ΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
100,00
%

100,00
%

100,00
%

27.520.657 27.164.577 19.887.759 17.502.752 100,00
%
,02
,83
,69
,61
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0,18%

0,84%

1,14%

0,88%

2,01%

0,84%

1,63%

1,34%

1,32%

0,83%

227.069,39 443.786,76 175.569,97 31.190,62

409.795,05 362.923,98 400.013,28 146.523,21 1,49%

148.968,79 358.571,71 166.579,21 199.568,64 0,54%
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70

50

45
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50.599,85
263.271,84
195.878,77
10.017.905
,59
36,40%

33,97%
64,24%
86,26%

0,88%

1,42%

0,96%
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Με βάση τα στοιχεία που περιέχουν οι Πίνακες, προκύπτουν τα εξής:
Τα έξοδα χρήσης (λειτουργικές δαπάνες) είναι το 64.65% των πληρωθέντων του
2011, το 52.11% του 2012, το 54.81% του 2013 και το 55.70% του 2014
παρουσιάζοντας µείωση κατά 20.96% µέσα στην τετραετία (έτος βάσης το 2011). Οι
λειτουργικές δαπάνες απορρόφησαν το µεγαλύτερο µέρος και πάνω από το
µισό των πληρωµών µέσα στη τετραετία .
Οι επενδύσεις είναι το 15,07% των πληρωθέντων του 2011,το 27.67% του 2012, το
25.38% του 2013 και το 22.01% του 2014, παρουσιάζοντας µεγάλη αύξηση κατά
33,92% µέσα στην τετραετία (έτος βάσης το 2011), πράγµα που έρχεται ως συνέχεια
των αυξηµένων εκτάκτων εσόδων για έργα.
Οι πληρωµές Π.Ο.Ε. – αποδόσεις – προβλέψεις είναι το 20,27% των
πληρωθέντων του 2011 το 20.22% του 2012, το 19.81% του 2013 και το 22.29%
του 2014, παρουσιάζοντας µικρή αύξηση κατά 0.85% µέσα στην τετραετία (έτος
βάσης το 2011).
Τα συνολικά πληρωθέντα έξοδα µειώθηκαν µέσα στη τετραετία κατά 8.27% (έτος
βάσης το 2011) και το ύψος τους έφτασε από 34.518.942,42€ το 2011 στα
31.665.901,28€ το 2014.
Στις κυριότερες υποκατηγορίες των εξόδων, παρατηρούνται τα εξής:
Μειώσεις δαπανών συντελέστηκαν:
Στις αµοιβές & έξοδα προσωπικού (κωδικός 60), από το 37.57% των
πληρωθέντων του 2011, στο 29.02% του 2012, στο 25.51% του 2013, στο 26.79% το
2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά
34.58%. Αυτό οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις, της εφαρµογής του Ενιαίου
Μισθολογίου από τον Νοέµβριο 2011 και στην εφαρµογή µέτρων όπως η
υποχρεωτική µετακίνηση προσωπικού και η κατάργηση υπηρεσιών (∆ηµοτική
Αστυνοµία, Σχολικοί Φύλακες) και την υποχρεωτική µετακίνηση του προσωπικού σε
άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή και απόλυση τους.
Στις αµοιβές & έξοδα αιρετών (κωδικός 61), από το 2.31% των πληρωθέντων του
2011, στο 2.22% του 2012, στο 2.08% του 2013, στο 1.78% το 2014, σηµειώνοντας
µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά 29.38%. Αυτό οφείλεται
στην µείωση των αµοιβών λόγω της εφαρµογής µέτρων για την δηµοσιονοµική
προσαρµογή της χώρας µας.
Οι δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων (κωδικός 66), από το 1.64% των
πληρωθέντων του 2011, στο 1.22% του 2012, στο 1.38% του 2013, στο 1.75% το
2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά
2.13% , λόγω και της εφαρµογής λειτουργίας της αποθήκης και της εν γένει
ορθολογικής διαχείρισης των αναλωσίµων ειδών.
Οι πληρωµές – µεταβιβάσεις σε τρίτους (κωδικός 67), από το 10.90% των
πληρωθέντων του 2011, στο 8.95% του 2012, στο 9.09% του 2013, στο 10.72% το
2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά
9.81%.
Οι αγορές κτιρίων – τεχνικά έργα και προµήθειες παγίων (κωδικός 71), από το
1.49% των πληρωθέντων του 2011, στο 1.25% του 2012, στο 1.23% του 2013, στο
1% το 2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 µείωση
κατά 38.39%.
Στις πληρωµές Π.Ο.Ε. (κωδικός 81) συντελέστηκε πολύ µεγάλη µείωση, από το
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6.71% των πληρωθέντων του 2011, στο 5.57% του 2012, στο 2.58% του 2013, στο
2.32% το 2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011
µείωση κατά 68.30%. Αυτό οφείλεται στην εφαρµογή µέτρων για την πληρωµή
ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ήµων από την κεντρική κυβέρνηση οδηγώντας σε
µεγάλη αποµείωση των οφειλών.
Οι πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης (κωδικός 65), από το 5.49%
των πληρωθέντων του 2011, στο 4.78% του 2012, στο 4.53% του 2013, στο 2.14%
το 2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά
59.65%. Αυτό οφείλεται και στην εφαρµογή του Ν. 4093/2012 που δόθηκε η
δυνατότητα επιµήκυνσης της αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και της περιόδου χάριτος διάρκειας έως τρία έτη
αρχής γενοµένης από την 01/01/2013 ετνός της οποίας καταβάλλονται µόνο τόκοι.
Οι µελέτες (κωδικός 74), από το 3.65% των πληρωθέντων του 2011, στο 6.08% του
2012, στο 2.08% του 2013, στο 1.41% το 2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία
και µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά 64.64%.
Οι αποδόσεις (κωδικός 82), που παρουσιάζουν στην διάρκεια της τετραετίας
αυξοµειώσεις, από το 13.56% των πληρωθέντων του 2011, στο 14.65% του 2012,
στο 11.43% του 2013, στο 14.34% το 2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και
µε έτος βάσης το 2011 µείωση κατά 2.99%.

Αυξήσεις δαπανών συντελέστηκαν:
Στα έργα (κωδικός 73), συντελέστηκε η µεγαλύτερη αύξηση, από το 9.94% των
πληρωθέντων του 2011, στο 20.34% του 2012, στο 22.08% του 2013, στο 19.60% το
2014, σηµειώνοντας µέσα στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 αύξηση κατά
80.93% πράγµα που έρχεται ως συνέχεια των αυξηµένων εκτάκτων εσόδων για
έργα.
Στις παροχές τρίτων (κωδικός 62) από το 6.38% των πληρωθέντων του 2011, στο
5.519% του 2012, στο 11.06% του 2013, στο 10.99% το 2014, σηµειώνοντας µέσα
στην τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 αύξηση κατά 58.04%.
Στους φόρους – τέλη (κωδικός 63), από το 0.05% των πληρωθέντων του 2011, στο
0.07% του 2012, στο 0.18% του 2013, στο 0.12% το 2014, σηµειώνοντας µέσα στην
τετραετία και µε έτος βάσης το 2011 αύξηση κατά 111%.
Οι αποδόσεις (κωδικός 82), από το 10,13% των πληρωθέντων το 2010 έφτασαν το
13,56% το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,16% µέσα στη διετία.
Οι κατηγορίες των εξόδων χρήσης και των επενδύσεων, κατανέµονται ανά υπηρεσία.
Από τον Πίνακα που καταγράφονται οι σχετικές δαπάνες και η ποσοστιαία κατανοµή
τους, προκύπτουν τα εξής:
Η υπηρεσία τεχνικών έργων (κωδικός 30), απορρόφησε το 18.45% των
πληρωθέντων δαπανών το 2011, το 27.94% το 2012, το 6.93% το 2013 το 8.34% το
2014 παρουσιάζοντας µείωση κατά 71.31% µέσα στη τετραετία µε έτος βάσης το
2011και θετικό µέσο όρο 15.41% λόγω της µεγάλης αύξησης πληρωµών έργων κατά
το 2011 και 2012.
Οι γενικές υπηρεσίες (κωδικός 00), απορρόφησαν το 27.63% των πληρωθέντων
δαπανών το 2011 το 23.49% το 2012, το 33.73% το 2013 το 32.62% το 2014
παρουσιάζοντας µείωση κατά 24.93% µέσα στη τετραετία µε έτος βάσης το 2011 και
θετικό µέσο όρο 29.37% λόγω της αύξησης κατά τη διετία.2013-2014.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (κωδικός 20), απορρόφησαν το
26.31% των πληρωθέντων δαπανών το 2011 το 20.59% το 2012, το 30.52% το 2013
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το 29.59% το 2014 παρουσιάζοντας µείωση κατά 28.46% µέσα στη τετραετία µε
έτος βάσης το 2011 και θετικό µέσο όρο 26.75% λόγω της αύξησης κατά τη
διετία.2013-2014 (κόστος διαχείρισης απορριµµάτων).
Οι οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες (κωδικός 10), απορρόφησαν το 15.97%
των πληρωθέντων δαπανών το 2011 το 11.94% το 2012, το 15.35% το 2013 το
16.42% το 2014 παρουσιάζοντας µείωση κατά 34.57% µέσα στη τετραετία µε έτος
βάσης το 2011 και θετικό µέσο όρο 14.92% λόγω της αύξησης κατά τη διετία.20132014.
Η υπηρεσία πρασίνου (κωδικός 35), απορρόφησε το 2.87% των πληρωθέντων
δαπανών το 2011 το 5.66% το 2012, το 2.20% το 2013 το 3.63% το 2014
παρουσιάζοντας µείωση κατά 19.62% µέσα στη τετραετία µε έτος βάσης το 2011 και
θετικό µέσο όρο 3.59%.
Η υπηρεσία της πολεοδοµίας (κωδικός 40), απορρόφησε 2.71% των πληρωθέντων
δαπανών το 2011 το 1.95% το 2012, το 2.18% το 2013 το 2.35% το 2014
παρουσιάζοντας µείωση κατά 44.76% µέσα στη τετραετία µε έτος βάσης το 2011 και
θετικό µέσο όρο 2.30%.
Οι υπηρεσίες πολιτισµού – αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής (κωδικός 15),
απορρόφησαν το 2.96% των πληρωθέντων δαπανών το 2011 το 2.93% το 2012, το
5.36% το 2013 το 4.90% το 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,47 % µέσα στη
τετραετία µε έτος βάσης το 2011 και θετικό µέσο όρο 4.04%..
Οι υπηρεσίες νεκροταφείων (κωδικός 45), η δηµοτική αστυνοµία (κωδικός 50) και
οι λοιπές υπηρεσίες (κωδικός 70), απορρόφησαν συνολικά το 2.86% των
πληρωθέντων δαπανών το 2011, το 4.29% το 2012, το 3.73% το 2013 το 2.16% το
2014 παρουσιάζοντας µείωση κατά 61.49% µέσα στη τετραετία µε έτος βάσης το
2011 και θετικό µέσο όρο 1.09%.
Στα ∆ιαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή δαπανών
για την τετραετία 2011 – 2014 και η ποσοστιαία κατανοµή των πληρωθέντων
δαπανών ανά υπηρεσία για το έτος 2011.
∆ιάγραµµα 46 : Προϋπολογισµοί εξόδων 2011 - 2014
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2011 - 2014
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∆ιάγραµµα 47: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων, ανά υπηρεσία,
2011-2014 (Μέσος Όρος)
Μ.Ο. ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2,30%

1,42%

0,96%

0,88%

3,59%
29,37%

15,41%
0,37%

14,92%

26,75%

4,04%

Γενικές Υπηρεσίες
Πολιτισµού - Αθλητισµού & Κοινωνικής πολιτικής
Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης
Πρασίνου
Νεκροταφείων
Λοιπές Υπηρεσίες

Οικονοµικές - ∆ιοικητικές
Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού
Τεχνικών έργων
Πολεοδοµίας
∆ηµοτική Αστυνοµία

∆ιάγραµµα 48: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων, ανά υπηρεσία,
2011
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2011
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26,31%

Γενικές Υπηρεσίες
Πολιτισµού - Αθλητισµού & Κοινωνικής πολιτικής
Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης
Πρασίνου
Νεκροταφείων
Λοιπές Υπηρεσίες
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Οικονοµικές - ∆ιοικητικές
Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού
Τεχνικών έργων
Πολεοδοµίας
∆ηµοτική Αστυνοµία
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∆ιάγραµµα 49: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων, ανά υπηρεσία,
2012
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2012
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2,93%

20,59%
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∆ηµοτική Αστυνοµία
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∆ιάγραµµα 50: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων, ανά υπηρεσία,
2013
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2013
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0,00%

33,73%

30,52%
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Γενικές Υπηρεσίες
Πολιτισµού - Αθλητισµού & Κοινωνικής πολιτικής
Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης
Πρασίνου
Νεκροταφείων
Λοιπές Υπηρεσίες

15,35%

Οικονοµικές - ∆ιοικητικές
Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού
Τεχνικών έργων
Πολεοδοµίας
∆ηµοτική Αστυνοµία
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∆ιάγραµµα 51: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων, ανά υπηρεσία,
2014
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2014
2,35%

1,14%

3,63%

0,84%

0,18%

8,32%
0,00%

32,62%

29,59%
4,90%

Γενικές Υπηρεσίες
Πολιτισµού - Αθλητισµού & Κοινωνικής πολιτικής
Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης
Πρασίνου
Νεκροταφείων
Λοιπές Υπηρεσίες

16,42%

Οικονοµικές - ∆ιοικητικές
Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού
Τεχνικών έργων
Πολεοδοµίας
∆ηµοτική Αστυνοµία

Προκειµένου να εξεταστεί η σταθερότητα και η αστάθεια των οικονοµικών µεγεθών
(τελικά / αρχικά προϋπολογισθέντα έξοδα) και ο βαθµός υλοποίησης του
προϋπολογισµού (πληρωθέντα / προϋπολογισθέντα έξοδα), παρατίθενται στην
συνέχεια πίνακες που παρουσιάζουν τα έξοδα (ανά κατηγορία και ανά υπηρεσία) του
2011-2014 και τις σχέσεις µεταξύ των εξόδων.
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Πίνακας 109: Έξοδα ανά υπηρεσία του έτους 2011 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας
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70,89% 70,89%

51,21% 51,21%

87,02% 87,02%

20,99% 20,99%

50,38% 50,38%

56,02% 56,02%

53,64% 53,64%

83,17% 83,14%

Ενταλθ
./
Τελ.Πρσµος

190.418,64

0,00

0,00
7.009.917,6
0

2.328.487,1
4
4.681.430,4
6

2,99
5.210.207,2
4

514.071,75
3.437.128,5
8
1.259.003,9
2

65.361.306, 69.798.079, 34.540.536,
ΣΥΝΟΛΟ
82
41
36
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
12.999.950, 13.049.950, 10.423.239,
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ
00
00
02
78.361.256, 82.848.029, 44.963.775,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
82
41
38
Πηγή: Απολογισµός του έτους 2011 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5.475.115,2
2
6.068.390,8
7
7.210.501,3
9
18.754.007,
48
1.480.766,6
8

2,99
19.375.981,
93

1.397.227,5
0
14.147.764,
86
3.830.986,5
8

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

9

85

82

81

8

75

74

73

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικά
έργα & προµήθειες 1.334.527,5
παγίων
0
14.108.170,
Έργα
96
3.907.195,9
Μελέτες
3
Τίτλοι
πάγιας
επένδυσης
2,99
19.349.897,
Σύνολο Κ.Α. 7
38
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
&
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
5.401.413,1
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
3
4.968.475,6
Αποδόσεις
6
Προβλέψεις
µη 7.210.501,3
είσπραξης
9
17.580.390,
Σύνολο Κ.Α. 8
18

337

34.518.942,
42
10.423.239,
02
44.942.181,
44

0,00

0,00
6.998.284,6
1

2.316.854,1
5
4.681.430,4
6

2,99
5.203.717,3
8

514.071,75
3.430.638,7
2
1.259.003,9
2

35.257.543,
05
2.626.710,9
8
37.884.254,
03

3.146.628,0
8
1.386.960,4
1
7.210.501,3
9
11.744.089,
88
1.480.766,6
8

0,00
14.165.774,
69

883.155,75
10.710.636,
28
2.571.982,6
6
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106,79
%
100,38
%
105,73
%

101,36
%
122,14
%
100,00
%
106,68
%
777,64
%

0,00%

0,00%

54,27% 54,25%

79,87% 79,87%

49,49% 49,46%

0,00%

37,38% 37,32%

0,00%

77,14% 77,14%

42,53% 42,32%

26,86%

32,86%
100,00
%

24,29% 24,25%

36,79% 36,79%

98,05% 32,86%
100,00
%
100,13
%
26,89%

104,70
%
100,28
%

Φόροι - τέλη

Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωµές
για
την
εξυπηρέτηση δηµόσιας
πίστης
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές
µεταβιβάσεις σε τρίτους

Λοιπά έξοδα

62

63

64

68

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

285.000,00
25.539.986,
90

285.000,00
27.207.434,
90

856.400,00
4.968.244,1
6

2.306.215,7
7

2.331.165,7
7

871.178,50
4.797.287,6
3

555.809,00

43.200,00

14.086.344,
50
1.395.800,0
0
2.710.421,4
7

461.873,00

30.200,00

13.502.644,
50
1.009.000,0
0
2.251.637,5
0

90.640,01
17.743.685,
12

416.027,94
3.048.467,2
3

1.626.133,6
7

135.990,88

24.470,53

754.618,23
1.767.185,5
9

9.880.151,0
4

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

7

67

66

65

Σύνολο Κ.Α. 6

Παροχές τρίτων

60

61

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
Αµοιβές
&
έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών &
τρίτων

6

Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.

338

90.640,01
17.743.685,
12

416.027,94
3.048.467,2
3

1.626.133,6
7

135.990,88

24.470,53

754.618,23
1.767.185,5
9

9.880.151,0
4

194.359,99
9.463.749,7
8

440.372,06
1.919.776,9
3

680.082,10

419.818,12

18.729,47

943.235,88

641.181,77

4.206.193,4
6

98,30%
103,56
%
100,00
%
106,53
%

98,93%

104,32
%
138,33
%
120,38
%
143,05
%
120,34
%

Πίνακας 110: Έξοδα ανά υπηρεσία του έτους 2012 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας
Τελ.
Πρ/σµο
Αρχ.
Τελ.
Αδιάθετες
Ενταλ/ντα
Πληρ/ντα
ς/
Πρ/σµος
Πρ/σµος
Πιστώσεις
Αρχ.Πρ
.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
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70,51
%
48,58
%
61,36
%
31,80
%
65,22
%

70,14
%
54,06
%
65,20
%
56,64
%
24,47
%

65,22%

31,80%

61,36%

48,58%

70,51%

24,47%

56,64%

65,20%

54,06%

70,14%

Ενταλ.
Πληρ/ντ
/
α/
Τελ.π
Τελ.Πρ.
ρ

205.566,29

687.599,55

6.883.456,6
5

6.883.456,6
5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

339

34.048.034,
34
11.289.760,
33
45.337.794,
67

0,00

0,00

0,00

0,00

1.895.545,9
5
4.987.910,7
0

9.420.892,5
7

6.925.649,3
6
2.070.191,7
1

425.051,50

1.895.545,9
5
4.987.910,7
0

9.420.892,5
7

6.925.649,3
6
2.070.191,7
1

425.051,50

58.551.757, 72.881.548, 34.048.034,
61
46
34
12.870.610, 12.870.610, 11.289.760,
00
00
03
71.422.367, 85.752.158, 45.337.794,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
61
46
37
Πηγή: Απολογισµός του έτους 2012 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

6.120.165,3
6
6.805.649,9
8
6.277.804,7
9
19.203.620,
13

25.782.893,
88

20.162.153,
49
4.152.393,0
6

1.468.347,3
3

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

9

85

82

81

8

75

74

73

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικά
1.367.385,0
έργα & προµήθειες
3
παγίων
16.410.643,
Έργα
76
3.184.893,0
Μελέτες
6
Τίτλοι
πάγιας
επένδυσης
20.962.921,
Σύνολο Κ.Α. 7
85
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
&
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
6.882.782,5
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
7
4.960.500,0
Αποδόσεις
0
Προβλέψεις
µη
0,00
είσπραξης
11.843.282,
Σύνολο Κ.Α. 8
57

38.833.514,
12
1.580.849,9
7
40.414.364,
09

687.599,55

4.224.619,4
1
1.817.739,2
8
6.277.804,7
9
12.320.163,
48

0,00
16.362.001,
31

1.043.295,8
3
13.236.504,
13
2.082.201,3
5
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124,47
%
100,00
%
120,06
%

0,00%!
162,15
%
334,49
%

88,92%
137,20
%

122,99
%

107,38
%
122,86
%
130,38
%

46,72
%
87,72
%
52,87
%

0,00%

0,00%
35,84
%

30,97
%
73,29
%

36,54
%

28,95
%
34,35
%
49,86
%

52,87%

87,72%

46,72%

0,00%

35,84%

0,00%

73,29%

30,97%

36,54%

49,86%

34,35%

28,95%

260.000,00

21.721.967,12 24.898.364,26 19.937.433,71 19.887.760,33 4.960.930,55

Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωµές για την
εξυπηρέτηση
δηµόσιας πίστης
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές
µεταβιβάσεις
σε
τρίτους

Λοιπά έξοδα

Σύνολο Κ.Α. 6

68

71

7

67

66

65

854.484,69

192.000,00

3.902.030,33

785.461,84

2.253.013,37

642.826,51

445.270,35

80.197,54

3.322.955,97

501.070,59

1.642.862,06

295.886,19

64.196,37

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Αγορές
κτιρίων,
τεχνικά
έργα
& 734.379,80

3.619.108,07

734.439,65

1.265.665,77

361.150,00

73.050,00

4.013.447,61

64

34.550,00

4.613.624,24

340

444.643,91

80.194,54

3.297.154,84

501.070,59

1.642.862,06

275.408,36

64.196,37

4.012.834,66

409.214,34

111.802,46

579.074,36

284.391,25

610.151,31

346.940,32

8.853,63

600.176,63

188.157,00

Φόροι - τέλη

3.830.798,24

756.007,06

2.231.383,59

Αδιάθετες
Πιστώσεις

63

61

9.258.031,85

Πληρ/ντα

Παροχές τρίτων

Ενταλ/ντα

62

Τελ.
Πρ/σµος

60

Αρχ.
Πρ/σµος

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
Αµοιβές
&
έξοδα
προσωπικού
10.889.600,00 11.491.193,81 9.259.810,22
Αµοιβές αιρετών &
τρίτων
726.655,39
945.164,16
757.007,16

6

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίνακας 111: Έξοδα ανά υπηρεσία του έτους 2013 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας
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116,35%

114,62%

73,85%

107,82%

106,95%

178,01%

177,99%

211,43%

120,44%

130,07%

105,52%

Πληρ/ντα/
Τελ.Πρ.

52,11% 52,04%

80,08% 79,88%

41,77% 41,77%

85,16% 84,50%

63,79% 63,79%

72,92% 72,92%

46,03% 42,84%

87,88% 87,88%

86,99% 86,98%

80,09% 79,99%

80,58% 80,57%

Τελ.
Ενταλ./
Πρ/σµος/
Τελ.πρ
Αρχ.Πρ.

Μελέτες
Τίτλοι
επένδυσης

74

7.189.034,69

9

341

52,74% 50,88%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
79.806.692,37 90.996.068,31 47.989.539,59 46.295.150,14 43.006.528,72 114,02%
Πηγή: Απολογισµός του έτους 2013 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

78,78% 78,78%

0,00%

100,00%

0,00%

12.703.705,24 12.703.705,24 10.007.858,43 10.007.858,43 2.695.846,81

334,49%

48,51% 46,35%

687.599,55

32,53% 26,62%

0,00%

67.102.987,13 78.292.363,07 37.981.681,16 36.287.291,71 40.310.681,91 116,67%

0,00

18.217.881,24 103,70%

0,00%

85,32% 49,08%

66,83% 66,69%

47,28% 45,75%

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

0,00

0,00%

103,08%

36,76%

14.447.397,39 100,00%

630.485,32

2.062.347,85

1.077.650,68

0,00%
36,02% 35,83%

0,00%

32,10% 30,16%

35,85% 35,85%

205.566,29

687.599,55

0,00%

90,28%

16.444.270,57 134,32%

500,00

1.697.232,82

14.337.323,41 142,96%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

26.038.822,00 27.002.584,03 8.784.702,79

2.107.774,43

4.146.147,58

935.112,68

Σύνολο Κ.Α. 8

966.301,42

0

85

83

2.043.952,10

Αποδόσεις
6.030.651,31 6.216.651,31 4.154.303,46
Επιχορηγούµενες
πληρωµές ΠΟΕ
0,00
4.294.583,23 3.664.097,91
Προβλέψεις
µη
είσπραξης
14.447.397,39 14.447.397,39 0

5.560.773,30

9.210.496,69

0

82

0

753.925,38

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

500

802.240,64

81

0

2.499.473,46

8.011.927,40

8

πάγιας

2.768.551,82

15.633.700,10 22.349.357,08 8.012.033,67

Σύνολο Κ.Α. 7
19.136.631,72 25.703.815,23 9.259.544,66
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
&
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

75

Έργα

73

προµήθειες παγίων
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Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωµές
για
την
εξυπηρέτηση δηµόσιας
πίστης
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές
µεταβιβάσεις σε τρίτους

Λοιπά έξοδα

64

68

210.000,00
21.624.550,
90

93.858,37
21.918.848,
96

759.724,59
3.846.532,4
3

988.697,40

2.147.500,1
3

679.157,00
3.324.040,9
7

736.980,00

70.600,00

481.450,00

75.600,00

796.001,10
4.261.362,8
0

10.365.092,
27

Τελ.
Πρ/σµος

25.975,23
17.691.878,
11

564.991,55
3.393.148,2
6

764.093,85

345.675,21

39.168,65

576.023,93
3.486.744,9
4

8.496.056,4
9

Ενταλ/ντα

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

67

66

Σύνολο Κ.Α. 6

Φόροι - τέλη

65

Αρχ.
Πρ/σµος

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
Αµοιβές
&
έξοδα 9.498.600,0
προσωπικού
0
Αµοιβές αιρετών &
τρίτων
693.500,00
4.514.702,8
Παροχές τρίτων
0

63

62

61

60

6

Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
.

342

25.975,23
17.639.363,
17

552.769,96
3.393.148,2
6

764.093,85

338.332,86

38.268,65

562.878,50
3.480.923,0
9

8.482.972,7
7

Πληρ/ντα

Πίνακας 112: Έξοδα ανά υπηρεσία του έτους 2014 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας

67.883,14
4.226.970,8
5

453.384,17

194.733,04

224.603,55

391.304,79

31.431,35

774.617,86

219.977,17

1.869.035,7
8

Αδιάθετες
Πιστώσεις
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44,69%
101,36
%

46,04%
111,86
%
115,72
%

93,39%
153,08
%

94,39%

109,12
%
114,78
%

Τελ.
Πρ/σµο
ς/
Αρχ.Πρ
.

77,28
%
74,37
%
88,21
%
27,67
%
80,72
%

81,97
%
72,36
%
81,82
%
55,48
%
46,90
%

80,48%

27,67%

88,21%

72,76%

77,28%

45,91%

54,20%

81,69%

70,71%

81,84%

Ενταλ.
Πληρ/ντ
/
α/
Τελ.π
Τελ.Πρ.
ρ

126.750,00
72.897.748,
51

312.896,78

57.999.609,
09

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

2.385.596,4
4
6.616.085,1
8
1.890.715,4
5
15.473.428,
37
26.365.825,
44

24.486.324,
11

13.270.934,
Σύνολο Κ.Α. 7
84
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
&
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.474.756,7
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
1
5.516.800,0
Αποδόσεις
0
Επιχορηγούµενες
0,00
πληρωµές ΠΟΕ
Προβλέψεις
µη 14.799.669,
είσπραξης
86
22.791.226,
Σύνολο Κ.Α. 8
57

πάγιας

840.757,94

715.640,28

Μελέτες
Τίτλοι
επένδυσης

23.014.344,
86

631.221,31

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικά
έργα & προµήθειες 414.000,00
παγίων
12.141.294,
Έργα
56

31.859.910,
46

7.135.513,6
5

4.541.311,6
6
1.781.929,8
9

4.545.869,1
0
1.812.738,4
5

343

31.665.901,
28

7.057.646,9
7

0,00

734.405,42

6.968.891,1
4

445.148,61

6.207.044,0
8

316.698,45

776.906,10

7.032.518,7
0

447.483,51

6.266.311,7
5

318.723,44
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77.977,00
15.473.428,
37
19.230.311,
79

1.608.690,3
4
2.070.216,0
8

0,00
17.453.805,
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393.274,43
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125,69
%

40,51%

0,00%
104,55
%
115,68
%

96,40%
119,93
%

0,00%
184,51
%

152,47
%
189,55
%
117,48
%

43,70
%

0,00%

0,00%
27,06
%

32,57
%
68,71
%
95,88
%

0,00%
28,72
%

50,49
%
27,23
%
53,22
%

43,44%

0,00%

26,77%

0,00%

94,25%

68,64%

30,78%

28,46%

0,00%

52,95%

26,97%

50,17%
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0
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67.919.220, 85.048.236, 42.273.106,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
89
45
58
Πηγή: Απολογισµός του έτους 2014 του νέου ∆ήµου Καλαµάτας
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122,49
%
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%

85,70
%
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%
49,48%
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Σταθερότητα και αστάθεια
προϋπολογισθέντα έξοδα

οικονοµικών

µεγεθών:

τελικά

προς

αρχικά

Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτουν τα εξής:
Τα τελικά προϋπολογισθέντα έξοδα, διαµορφώθηκαν σε σχέση µε τα αντίστοιχα
αρχικά, στο 106.79% το 2011 στο 124.47% το 2012, στο 116.67% το 2013 και στο
125.69% το 2014. Με δεδοµένες τις αλλαγές που µεσολαβούν κατά την διάρκεια του
έτους (νοµοθετικές ρυθµίσεις, κατανοµές κρατικών επιχορηγήσεων κ.α.), τα ποσοστά
αυτά κρίνονται ως αρκετά ικανοποιητικά.
Μεγαλύτερες αναµορφώσεις (αυξήσεις) το 2011, έγιναν στις κατηγορίες αµοιβές
αιρετών και τρίτων, στις παροχές τρίτων και στις αποδόσεις και στο αποθεµατικό
(κωδικοί 61, 62, 82) ενώ µείωση υπάρχει στην κατηγορία των µελετών (κωδικός
74).
Το 2012 µεγάλες αναµορφώσεις (αυξήσεις) έγιναν στις κατηγορίες αµοιβές
αιρετών και τρίτων, στις παροχές τρίτων ,στους φόρους –τέλη, στα λοιπά γενικά
έξοδα, στα έργα, στις µελέτες στις αποδόσεις και στο αποθεµατικό (κωδικοί
61,62,63, 73,74,82,9) ενώ µείωση παρατηρείται στις κατηγορίες των πληρωµών για
την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, τις δαπάνες αναλωσίµων και τις πληρωµές ΠΟΕ
(κωδικοί 65,66,81).
Το 2013 µεγάλες αναµορφώσεις (αυξήσεις) έγιναν στις κατηγορίες αµοιβές
αιρετών και τρίτων, στις παροχές τρίτων ,στους φόρους –τέλη, στα λοιπά γενικά
έξοδα, στις πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, στις αγορές κτιρίων
τεχνικά έργα & προµήθειες παγίων, στα έργα και στο αποθεµατικό (κωδικοί
61,62,63,64,65,71,73,9) ενώ µείωση παρατηρείται στις κατηγορίες των λοιπών
εξόδων, τις µελέτες καθώς και στις πληρωµές ΠΟΕ (κωδικοί 68,74,81).
Το 2014 µεγάλες αναµορφώσεις (αυξήσεις) έγιναν στις κατηγορίες αµοιβές
& έξοδα προσωπικού, αµοιβές αιρετών και τρίτων, στα λοιπά γενικά έξοδα, τις
δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων, στις πληρωµές-µεταβιβάσεις σε τρίτους, στις
αγορές κτιρίων τεχνικά έργα & προµήθειες παγίων, στα έργα, τις µελέτες και στις
αποδόσεις ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι για πρώτη φορά αυξάνονται και οι προβλέψεις
µη είσπραξης (κωδικοί 60,61,64,66,67,71,73,74,82,85 ) ενώ µείωση παρατηρείται
στις κατηγορίες των στις παροχές τρίτων ,στους φόρους –τέλη στις πληρωµές για
την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης µελετών, τις πληρωµές ΠΟΕ και του
αποθεµατικού (κωδικοί 62,63,65,68,81,9).
Οι παραδοχές κατάρτισης του προϋπολογισµού εξόδων, επιβεβαιώνονται σε πολύ
άριστο βαθµό.
Βαθµός υλοποίησης προϋπολογισµού: ενταλθέντα προς προϋπολογισθέντα έξοδα.
Οι σχέσεις που διαµορφώνονται απολογιστικά µεταξύ τελικά ενταλθέντων και
προϋπολογισθέντων ή πληρωθέντων εξόδων, αποτελούν δείκτες της ακρίβειας µε
την οποία συντάσσεται ο προϋπολογισµός, της διαχειριστικής προσπάθειας που
αναλαµβάνει ένας ∆ήµος και οι υπηρεσίες του και της ύπαρξης ρευστότητας, όσον
αφορά την πληρωµή των υποχρεώσεων του.
Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτουν τα εξής:
Τα συνολικά ενταλθέντα έξοδα είναι το 49.49% των τελικώς προϋπολογισθέντων
του 2011, το 46.72% του 2012, το 48.51% του 2013 και το 43.70% του 2014.
Στα έξοδα χρήσης ενταλµατοποιήθηκε το 73.94% των τελικών προϋπολογισθέντων
του 2011 το 65.22% του 2012, το 80.08% του 2013 και το 80.72% του 2014.
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Στις επενδύσεις ενταλµατοποιήθηκε το 26.89% των τελικών προϋπολογισθέντων
του 2011, το 36.54% του 2012, το 36.02% του 2013 και το 28.72% του 2014.
Στις πληρωµές Π.Ο.Ε. – αποδόσεις – προβλέψεις, ενταλµατοποιήθηκε το 37.38%
των τελικών προϋπολογισθέντων του 2011, το 35.84% του 2012, το 32.53% του
2013 και το 27.06% του 2014.
Στο διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζονται τα ανωτέρω αναφερόµενα:
∆ιάγραµµα 52: Ποσοστιαία κατανοµή ενταλθέντων εξόδων 2011-2014

% ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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10%
0%
2011

2012

ΕΤΗ
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2014

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΕΨΕΙΣ

Τα συνολικά πληρωθέντα έξοδα σε σχέση µε τα τελικώς προϋπολογισθέντα είναι
το 49.46% το 2011, το 46.72% του 2012, το 46.35% του 2013 και το 43.44% του
2014. Στα έξοδα χρήσης πληρώθηκε το 73.93% των τελικών προϋπολογισθέντων
του 2011, το 65.22% του 2012, το 79.88% του 2013 και το 80.48% του 2014. Στις
επενδύσεις πληρώθηκε το 26.86% των τελικών προϋπολογισθέντων του 2011, το
36.54% του 2012, το 35.83% του 2013 και το 28.46% του 2014. Στις πληρωµές
Π.Ο.Ε. – αποδόσεις – προβλέψεις πληρώθηκε το 37.32% των τελικών
προϋπολογισθέντων του 2011 το 35.84% του 2012, το 26.62% του 2013 και το
26.77% του 2014.
Στο διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζονται τα ανωτέρω αναφερόµενα:
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∆ιάγραµµα 53: Ποσοστιαία κατανοµή πληρωθέντων εξόδων 2011-2014

% ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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0%
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ΕΤΗ
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΕΨΕΙΣ

Οι αδιάθετες πιστώσεις (διαφορά µεταξύ των τελικώς προϋπολογισθέντων εξόδων
µε τα ενταλθέντα), αποτελούν το 50.51% των τελικών προϋπολογισθέντων του
2011,το 53.28% του 2012,το 51.49% του 2013 και το 56.29% του 2014.
Με βάση τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έξοδα, τα τελικώς προϋπολογισθέντα, τα
ενταλθέντα, τα πληρωθέντα και τις αδιάθετες πιστώσεις, για τη τετραετία 2011 –
2014, διαµορφώνεται το ∆ιάγραµµα που ακολουθεί :
∆ιάγραµµα 54: Προϋπολογισµοί εξόδων 2011 - 2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 2011 - 2014
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Με βάση τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτουν οι δείκτες υλοποίησης του
προϋπολογισµού εξόδων ανά υπηρεσία ως εξής:
Τα συνολικά ενταλθέντα έξοδα των υπηρεσιών είναι το 55.55% των τελικώς
προϋπολογισθέντων του 2011 το 51.26% του 2012, το 57.70% του 2013 και το
53.30% του 2014 .
Τα συνολικά πληρωθέντα έξοδα των υπηρεσιών είναι το 55.53% των τελικώς
προϋπολογισθέντων του 2011, το 51.26% του 2012, το 57.50% του 2013 και το
52.48% του 2014 .
Οι συνολικές αδιάθετες πιστώσεις είναι το 44.45% των τελικώς
προϋπολογισθέντων του 2011, το 48.74% του 2012, το 42.30% του 2013 και το
46.73% του 2014, µε τις µεγαλύτερες να είναι στην υπηρεσία έργων και αµοιβών
προσωπικού (κωδικοί 73,10) και στα τέσσερα έτη.
Μετά την ανάλυση των εσόδων και των εξόδων και συνοψίζοντας την παρουσίαση
για
τα
έτη
2011-2014
ακολουθεί
η
συνοπτική
παρουσίαση
των
προϋπολογισµών/απολογισµών του ∆ήµου Καλαµάτας για κάθε έτος χωριστά:
Πίνακας 113: Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισµού/απολογισµού εσόδων
εξόδων 2011

Κωδικοί
αριθµοί
0
1(πλην
13)
2
31

Έσοδα και Εισπράξεις
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις
για επενδύσεις)
Έσοδα παρελθόντων ετών
Εισπράξεις από ∆άνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
από
βεβαιωθέντα
έσοδα
κατά
τα
32
παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.
4
Φορέων και Τρίτων
5
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
Σύνολο Πόρων
Κωδικοί
αριθµοί
60
61,62
63,64
651
66
67,68
81
83
82,85

Έξοδα και Πληρωµές
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
Τοκοχρεολύσια δανείων
Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά
έξοδα
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
Επιχορηγούµενες
Πληρωµές
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

Προϋπολογισµός Απολογισµός
38.546.582,86
33.164.130,10
2.595.781,45
3.659.076,63
3.108.400,00

1.570.434,49
1.927.316,05
442.017,34

12.022.512,44

375.229,59

4.629.475,66
4.240.495,42
9.558.932,36
78.361.256,82

4.668.501,16
4.240.495,42
3.931.167,81
50.319.291,96

Προϋπολογισµός
15.083.180,00
4.193.100,00
556.500,00
95.000,00
1.098.900,00

Απολογισµός
12.967.305,95
2.999.543,91
129.252,89
32.534,12
564.786,10

18.132.704,85
5.401.413,13

14.185.541,59
2.316.854,15

0,00
12.178.977,05

0,00
4.681.430,46
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Επενδύσεις
71
Αγορές
1.334.527,50
73
Έργα
14.108.170,96
74
Μελέτες
3.907.195,93
75
Συµµετοχή σε επιχειρήσεις
2,99
Τοκοχρεολύσια
δανείων
652
επενδύσεων
2.081.165,77
9111
Αποθεµατικό
190.418,64
Σύνολο εξόδων και πληρωµών
78.361.256,82

514.071,75
3.430.638,72
1.259.003,92
2,99
1.861.214,89
0,00
44.942.181,44

Πίνακας 114: Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισµού/απολογισµού εσόδων
εξόδων 2012

Κωδικοί αριθµοί
0
1(πλην 13)
2
31
32
4
5
13
Σύνολo Πόρων
Κωδικοί αριθµοί
60
61,62
63,64
651
66
67,68
81
83
82,85
71
73
74
75
652

Έσοδα και Εισπράξεις
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα
έσοδα
(πλην
επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
Έσοδα παρελθόντων ετών
Εισπράξεις από ∆άνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
από
βεβαιωθέντα
έσοδα
κατά
τα
παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.
Φορέων και Τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Προϋπολογισµός Απολογισµός
35.528.092,55
30.741.052,99

Έξοδα και Πληρωµές
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
Τοκοχρεολύσια δανείων
Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά
έξοδα
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
Επιχορηγούµενες
Πληρωµές
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.211.360,59
2.744.147,62
2.573.382,66

791.229,80
1.779.503,85
122.561,56

6.528.859,02

1.115.141,97

4.810.500,00
5.377.110,52
12.648.914,65
71.422.367,61

4.241.061,99
5.377.110,52
7.269.731,96
51.437.394,64

Προϋπολογισµός
13.502.644,50
3.260.637,50
492.073,00
95.000,00
871.178,50

Απολογισµός
9.880.151,04
2.521.883,83
160.461,41
16.404,86
416.028,16

17.952.897,63
6.882.782,57

14.428.787,04
1.895.545,95

0,00
4.960.500,00

0,00
4.987.910,70

Επενδύσεις
Αγορές
1.367.385,03
Έργα
16.106.354,71
Μελέτες
3.489.182,11
Συµµετοχή σε επιχειρήσεις
0,00
Τοκοχρεολύσια
δανείων
επενδύσεων
2.236.165,77
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9111
Αποθεµατικό
Σύνολο εξόδων και πληρωµών

205.566,29
71.422.367,61

0,00
45.337.794,37

Πίνακας 115: Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισµού/απολογισµού εσόδων
εξόδων 2013

Κωδικοί
αριθµοί
0
1(πλην 13)
2
31
32
4
5
13
Σύνολο Πόρων
Κωδικοί
αριθµοί
60
61,62
63,64
651
66
67,68
81
83
82,85

Έσοδα και Εισπράξεις
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα
έσοδα
(πλην
επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
Έσοδα παρελθόντων ετών
Εισπράξεις από ∆άνεια
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.
Φορέων και Τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Προϋπολογισµός Απολογισµός
33.205.572,17
29.701.352,78

Έξοδα και Πληρωµές
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
Τοκοχρεολύσια δανείων
Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά
έξοδα
Πληρωµές
για
υποχρεώσεις
Π.Ο.Ε.
Επιχορηγούµενες
Πληρωµές
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

Επενδύσεις
71
Αγορές
73
Έργα
74
Μελέτες
75
Συµµετοχή σε επιχειρήσεις
Τοκοχρεολύσια
δανείων
652
επενδύσεων
9111
Αποθεµατικό
Σύνολο εξόδων και πληρωµών

3.269.394,92
1.821.751,86
1.398.000,00

4.137.199,57
1.641.015,17
448.658,51

15.525.034,44

578.386,77

5.710.700,00
6.099.600,27
12.776.638,71
79.806.692,37

4.094.487,75
6.099.600,27
7.368.115,29
54.068.816,11

Προϋπολογισµός
10.889.600,00
4.557.453,63
395.700,00
44.000,00
734.438,35

Απολογισµός
9.258.032,25
4.768.837,72
339.604,73
23.856,57
501.070,59

16.586.331,97

13.385.210,81

5.560.773,30

935.112,68

0,00
20.478.048,70

2.107.774,43
4.146.147,58

734.379,80
15.633.700,60
2.768.552,62
0,00

444.643,91
8.011.928,00
753.925,38
0,00

1.221.665,77
202.047,63
79.806.692,37

1.619.005,49
0,00
46.295.150,14

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

350

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

Πίνακας 116: Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισµού/απολογισµού εσόδων
εξόδων 2014

Κωδικοί
αριθµοί
0
1(πλην 13)
2
31
32
4
5
13
Σύνολο Πόρων
Κωδικοί
αριθµοί
60
61,62
63,64
651
66
67,68
81
83
82,85

Έσοδα και Εισπράξεις
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για
επενδύσεις)
Έσοδα παρελθόντων ετών
Εισπράξεις από ∆άνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.
Φορέων και Τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Προϋπολογισµός Απολογισµός
28.681.827,95
29.165.310,05

Έξοδα και Πληρωµές
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
Τοκοχρεολύσια δανείων
Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
Επιχορηγούµενες
Πληρωµές
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

Επενδύσεις
71
Αγορές
73
Έργα
74
Μελέτες
75
Συµµετοχή σε επιχειρήσεις
652
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
9111
Αποθεµατικό
Σύνολο εξόδων και πληρωµών

654.041,17
1.843.510,78
1.049.175,95

1.659.571,99
1.495.348,92
541.112,88

15.532.952,12

1.114.252,24

5.278.076,98
5.826.710,60
9.052.925,34
67.919.220,89

4.096.963,92
7.773.665,97
4.787.115,39
50.633.341,36

Προϋπολογισµός
9.498.600,00
5.208.702,80
557.050,00
37.500,00
687.057,00
13.453.652,77
2.474.756,71

Απολογισµός
8.482.972,77
4.043.801,59
377.501,51
15.242,19
555.209,69
13.832.019,61
734.405,42

0,00
20.316.469,86

1.781.929,89
4.541.311,66

414.000,00
12.141.294,56
715.140,28
0,00
2.102.100,13
312.896,78
67.919.220,89

316.698,45
6.207.044,08
444.248,61
0,00
746.411,93
0,00
42.078.797,40
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∆ΑΝΕΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι δανειακές υποχρεώσεις του νέου ∆ήµου Καλαµάτας στις 31/12/2014,
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί αφού σηµειωθεί για το
σύνολο των δανείων από το ΤΠ∆ έχει χορηγηθεί βάση του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ
Α222/12-11-2012) η δυνατότητα επιµήκυνσης της αποπληρωµής των χορηγηθέντων
δανείων για οκτώ έτη από την λήξη της δανειακής σύµβασης η οποία περιλαµβάνει
και τριετή αναστολή καταβολής τοκοχρεωλυσίων (περίοδος χάριτος). Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Καλαµάτας αποφάσισε µε την µε αρ. 535/2012 απόφαση την υπαγωγή
στην
ανωτέρω
ρύθµιση.
:
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Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
/02

05/12395
/03

05/12395
/04

0512395/
06

05/12395
/07

05/12395
/08

2

3

4

5

6

7

Τεχνικά έργα

Ληξιπρόθεσµ
ες
οφειλές
(∆.Ε.
Θουρίας)
Αγορά
ακινήτου
(∆.Ε.Θουρίας
)
Αγορά
ακινήτου
(∆.Ε.Θουρίας
)
Αγορά
ακινήτου
(∆.Ε.Θουρίας
)
Αγορά
ακινήτου
(∆.Ε.Θουρίας
)
Εκπόνηση
µελετών
(∆.Ε.
Θουρίας)
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Τ.Π.κ ∆.

1

∆ΑΝΕΙΟ
Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ

2010

2004

132.000,
00
20.550,0
0

713.000,
00

282.698,
95

353

2011

2011

2005

2009

50.000,0
0

216.630,
00

2005

2028

2025

2017

2031

2027

2025

2024

ΕΤΟ
ΕΤΟΣ
Σ
ΕΝΑΡΞ
ΛΗΞ
ΗΣ
ΗΣ

323.546,
26

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑ
ΙΟ

475.599,
12

149.754,
33

42,953,1
3

14.812,1
3

99.998,9
5

30.914,9
9

71.036,0
5

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ
31-122014

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(σηµερινό)

Πίνακας 117: ∆ανειακές υποχρεώσεις του ∆ήµου Καλαµάτας στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
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/01

Α/
Α

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟ
ΧΡ.
2015

67.503,
86

20.250,
53

6.287,6
1

1.455,6
4

11.862,
27

4.180,4
8

10.398,
47

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟΧ
Ρ.
2016

05/12395
/14
05/12395
14
/15

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
16
/17

Εξοπλισµός
καθαριότητας
Εξοπλισµός
καθαριότητας
Συµµεροχή
κεφαλαίου
(ΦΑΡΙΣ)
Ληξιπρόθεσµ
ες
οφειλές
(∆.Ε.
Θουρίας)
Εξόφληση
τοκοχρεωλυσί
ων
Εξοπλισµός
καθαριότητας
Ληξιπρόθεσµ
ες οφειλές
Ληξιπρόθεσµ
ες
οφειλές
έως 12ο/2003
Αγορά
ακινήτου
(∆.Ε.
Αρφαρών)
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Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
15
/16

13

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
/13

12

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
11
/12

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

∆ΑΝΕΙΟ
Υ
05/12395
/09
05/12395
/10

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ

05/12395
10
/11

9

8

Α/
Α

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α

167.277,
27

1.914.97
3,31

354

2001

2005

2005

2002

2010

45.889,9
8
73.367,5
7
1.945.76
7,49

2009

2010

1990

1990

2028

2023

2027

2028

2033

2026

2027

2022

2021

ΕΤΟ
ΕΤΟΣ
Σ
ΕΝΑΡΞ
ΛΗΞ
ΗΣ
ΗΣ

876.693,
96

1.499.00
0,00

329.057,
85
83.570,2
5

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑ
ΙΟ

98.565,6
1

960.934,
67

62.800,8
8
1.13559
4,27

41.799,5
1

584.789,
43

830.384,
63

37.282,6
1
17.280,4
8

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ
31-122014
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5,90%

7,80%

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

7,80%

5,90%

5,90%

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(σηµερινό)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟ
ΧΡ.
2015

11.069,
03

161.050
,33

6.714,6
5
134.708
,71

3.831,5
2

73.768,
42

104.658
,54

7.558,0
8
3.084,5
5

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟΧ
Ρ.
2016

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
/19

05/12395
/20

05/12395
/21

05/12395
/22

18

19

20

21

Αγορά
ακινήτων
(∆.Ε.
Αρφαρών,
Θουρίας
∆ιαµόρφωση
τµήµατος
οδού Κρήτης
από Φαρών
έως Ψαρών
Ασφαλτόστρ
ωση
διαφόρων
δρόµων πλην
Καλαµάτας
Συντήρηση
πεζοδροµίων
και
κατασκευή
διαβάσεων
πεζών
Ασφαλτόστρ
ωση
διαφόρων
δρόµων
Καλαµάτας

ΣΚΟΠΟΣ

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Τ.Π.κ ∆.

05/12395
/18

∆ΑΝΕΙΟ
Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ

17

Α/
Α

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α

2013

402.809,
99

355

2013

2013

300.000,
00

115.422,
31

2013

2003

2023

2023

2023

2028

2021

ΕΤΟ
ΕΤΟΣ
Σ
ΕΝΑΡΞ
ΛΗΞ
ΗΣ
ΗΣ

133.912,
25

208.456,
91

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑ
ΙΟ

372.278,
31

106.673,
67

277.260,
98

133.912,
25

126.099,
92

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ
31-122014
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6,02%

6,02%

6,02%

6,02%

5,90%

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(σηµερινό)

54.780
,84

15.697
,06

40.799
,02

0,00

0,00

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟ
ΧΡ.
2015

54.780,
84

15.697,
06

40.799,
02

13.806,
00

12.898,
90

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟΧ
Ρ.
2016

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ)

ALPHA BANK

ALPHA BANK

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
( πρώην MARFIN)
142.557,
60
160.714,
76
117.314,
62
92.746,9
3
57.713,3
0

Κτίριο
Τσίγκου
(Πρώην Κτίριο
∆ηµαρχείου
(Πρώην Κτίριο
Ζουµπούλειο
(Πρώην
Κτίριο Ωδείου

Κτίριο Λόχου

926.957,
13

356

1997

1997

1997

1994

1994

2009

2008

2008

850.000,
00
999.950,
00

2014

2018

2018

2019

2016

2016

2022

2017

2017

2024

ΕΤΟ
ΕΤΟΣ
Σ
ΕΝΑΡΞ
ΛΗΞ
ΗΣ
ΗΣ

121.163,
52

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑ
ΙΟ

Ληξιπρόθεσµ
ες οφειλές

(πρώην Απαλλοτριώσ
εις

Συντήρηση
κτιρίων
Καλλιτεχνικώ
ν
Σχολείων
και
∆ηµ.
Καταστήµατο
ς Άνθειας
Μηχανολογικ
(πρώην
ός
εξοπλισµός
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29

28
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26

25

00/2/2412-09
∆.Ε.
Θουρίας
8150/2-492
8145/6-492
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155/12-595
155/12-595

ALPHA BANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

24 31349

Τ.Π.κ ∆.

ALPHA BANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ)
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙ
Α
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4
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0
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8
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5
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4
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99
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84.452
,32

65.432
,96

16.477
,84
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ΧΡ.
2015

Σεισµ/νειο

Σεισµ/νειο

Σεισµ/νειο

Σεισµ/νειο
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4.125,
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2.623,
33

+ 59.000
,00
Σεισµ/νειο

3,6
Eur3M

1,05%+Eu
ribor
3
µηνών
1,05%+Eu
ribor
3
µηνών
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ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(σηµερινό)

7.142,8
8
6.198,1
6
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3
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3

59.000,
00

84.452,
32
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16.477,
84

ΥΨΟΣ
ΤΟΚΟΧ
Ρ.
2016

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ

28.270,1
9

84.064,5
6

188.047,
54
155.234,
04

11.621,4
2

74.541,4
5

95.788,7
0
71.422,4
6

ΑΡΧΙΚΟ
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ΙΟ
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Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας

∆ΙΟΚΛΗ

(Πρώην Κτίριο
Φιτσάλου
(Πρώην Κτίριο
Κρασσακόπο
υλου
(Πρώην Κτίριο
παλαιού
Γυµνασίου
Παραλίας*

(Πρώην Κτίριο
∆ασκαρόλη
(Πρώην Κτίριο
∆ιοικητηρίου
(Πρώην Κτίριο
Αναγνωστόπ
ουλου
(Πρώην Κτίριο
Αναγνωστόπ
ουλου
(Πρώην
Κτίριο Λαλέα
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* Από το 2010 εξοφλείται από τον
(παραχώρηση του κτιρίου µε χρησιδάνειο)
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Ανάλυση δανειακής ικανότητας ∆ήµου Καλαµάτας
Μια εκτίµηση της δανειακής επιβάρυνσης του ∆ήµου Καλαµάτας που έγινε ήδη
µελετώντας τα οικονοµικά τους στοιχεία. Αναλύοντας τους ισολογισµούς του ∆ήµου
Καλαµάτας τα έτη 2011, 2012 και 2013 και διερευνώντας την πιθανότητα αν θα
µπορούσαν να εξασφαλίσουν εγκρίσεις των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
για την λήψη δανείων (πλέον για επενδυτικούς σκοπούς και όχι για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών ) έχουµε τα εξής:
Πίνακας 118: Έλεγχος προϋποθέσων λήψης δανείου

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
Ν. 3852/2010 ΑΡ. 264 & ΤΙΣ 43093/30-07-2010 & 45352/2010 ΥΠ. ΑΠΟΦ.
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 2011-2013
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΣΟ∆Α 2011
ΕΣΟ∆Α 2012
ΕΣΟ∆Α 2013
3ετίας
40.311.968,37
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
42.596.099,83 € 40.117.146,43 €
38.222.658,84 €
€

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α 2012
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

23.973.248,05 €

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ
2013
2014
3ετίας
23.000.125,03
22.938.440,54 €
22.088.686,50 €
€
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΧΡΕΟΥΣ
3ετίας
14.171.337,77
€

ΧΡΕΟΣ 2011

ΧΡΕΟΣ 2012

ΧΡΕΟΣ 2013

15.633.972,65 €

14.276.852,65 €

12.603.188,02 €

ΧΡΕΟΣ
ΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ
ΥΨΟΣ
ΤΗΝ 31/12/2014
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ
ΜΕ
ΤΟΝ
(20% ΕΣΟ∆ΩΝ)
Ν.3852/2010

35,15%

8.062.393,67 €

816.268,23 €

ΝΑΙ

ΣΗΜ. ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισµού των εσόδων (εισπράχθηκε το 57.11%
των τελικώς προϋπολογισθέντων του 2011 ,το 55.30% το 2012, το 56.21% το 2013
και το 55.24% το 2014, καθώς και το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισµού των
εξόδων (πληρώθηκε το 49,46% των τελικών προϋπολογισθέντων του 2011, το
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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46.72% το 2012,το 46.35% το 2013 και το 43.44% του 2014, φανερώνουν ότι
υπάρχει έλλειµµα υλοποίησης, που οφείλεται και σε αδυναµίες του νοµοθετικού
πλαισίου. Ο συνολικός προϋπολογισµός του 2011 έχει µεγαλύτερη ρεαλιστική βάση
και είναι προσαρµοσµένος στις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους
προϋπολογισµούς των εποµένων ετών 2012-2014.

3.4.5. Ανάλυση οικονοµικών δεικτών
Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ µεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής
προέλευσης, που καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσης
ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τµηµάτων ή και ολόκληρων τοµέων
δραστηριότητας της επιχείρησης - οργανισµού, καθώς και, σε τελική ανάλυση της
πραγµατικής κατάστασης και απόδοσης ολόκληρης της επιχείρησης - οργανισµού, ή
και γενικότερα του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται.
Οι λογιστικές καταστάσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) από τις
οποίες µπορούµε να αντλήσουµε δεδοµένα για τον υπολογισµό αριθµοδεικτών είναι
οι εξής:
-Ο προϋπολογισµός,
-Ο απολογισµός,
-Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως,
-Οι λογαριασµοί γενικής και αναλυτικής λογιστικής.
Οι αριθµοδείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων
για
-την επιβεβαίωση του ορθού των ασκούµενων πολιτικών,
-την επισήµανση αδύνατων σηµείων,
-την προειδοποίηση πιθανών κινδύνων στην λειτουργία του ΟΤΑ.
Τονίζεται όµως ότι η χρήση αριθµοδεικτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι ΟΤΑ
ως δηµόσιοι οργανισµοί που είναι, λειτουργούν µε σκοπό την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών και κοινωφελών έργων.
Στη βιβλιογραφία συναντάµε διάφορες κατηγορίες και είδη δεικτών. Ειδικά για τους
ΟΤΑ, και λαµβάνοντας υπόψη, το λογιστικό σύστηµα που ακολουθούν οι
αριθµοδείκτες µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής :
1) Αριθµοδείκτες προϋπολογισµού απολογισµού. Οι αριθµοδείκτες αυτοί γενικά µας
δείχνουν την ικανότητα ενός ΟΤΑ να συντάσσει έναν προϋπολογισµό ο οποίος να
είναι κοντά στην πραγµατικότητα, δηλαδή έναν προϋπολογισµό ρεαλιστικό ως προς
την πραγµατοποίηση του.
2) Αριθµοδείκτες εσόδων .
3) Αριθµοδείκτες εξόδων,
4) Αριθµοδείκτες χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης (ισολογισµού και αποτελεσµάτων
χρήσεως). Υπάρχουν αριθµοδείκτες ισολογισµού που µας δείχνουν την ποσοστιαία
συµµετοχή κάθε στοιχείου του ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού και
αντίστοιχα την ποσοστιαία συµµετοχή κάθε στοιχείου του παθητικού στο σύνολο του
παθητικού, όπως και των αποτελεσµάτων χρήσεως και γενικής εκµετάλλευσης που
µας δείχνουν την ποσοστιαία συµµετοχή καθενός επιµέρους στοιχείου τους στο
σύνολο. Υπάρχουν όµως και αριθµοδείκτες που µε βάση επιµέρους στοιχεία των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µας δίνουν πολύτιµες πληροφορίες.
Οι δείκτες που θα ακολουθήσουν, περιγράφουν την οικονοµική κατάσταση του νέου
∆ήµου Καλαµάτας για το 2011-2014.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
Για τους υπολογισµούς των δεικτών εσόδων τα ποσά που συµµετέχουν στον
προσδιορισµό τους, είναι τα εξής:
Α.Α. Κατηγορία
2011
2012
2013
2014
εσόδου
Τακτικά (πλην
1
22.704.519,61 19.708.653,49 19.710.511,74 18.797.739,94
ΠΟΕ)
2
Ίδια τακτικά
8.325.155,12 8.434.866,77 9.212.274,77 8.253.622,21
Τακτικές
3
14.379.364,49 11.273.786,72 10.498.236,97 10.544.117,73
επιχορηγήσεις
Έκτακτες
4
4.805.003,16 7.467.384,00 10.782.599,32 5.885.495,67
επιχορηγήσεις
Σύνολο
5
19.184.367,65 18.741.170,72 21.280.836,29 16.429.613,40
επιχορηγήσεων
Τακτικά Π.Ο.Ε.
6
1.653.898,76 1.429.033,18 1.523.215,72 1.442.725,26
(κωδικός 21)
Εισπραχθέντα
από
7
Εισπρακτέα
138.505,89
422.826,03
147.193,98
652.507,50
υπόλ.
τακτ.
(κωδ. 321)
Σύνολο
8
30.950.684,89 30.786.822,63 33.883.887,05 28.395.141,36
εσόδων (-4,5)
9
Κάτοικοι
69.849
69.849
69.849
69.849
∆είκτης Αυτονοµίας: Τακτικά προς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα. Όσο µεγαλύτερη
είναι η τιµή του δείκτη ως ποσοστό, τόσο µεγαλύτερη αυτονοµία σε θέµατα
προϋπολογισµού και οικονοµικής διαχείρισης διαθέτει ένας Ο.Τ.Α.
2011
2012
2013
2014
∆είκτης αυτονοµίας
73,36% 64,02% 58,17% 66,20%
Προσθέτοντας στα τακτικά έσοδα και τα τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για
πρώτη φορά και τα εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. που εισπράττονται στην τρέχουσα
χρήση, ο δείκτης διαµορφώνεται

2011

2012

2013

2014

∆είκτης αυτονοµίας
79,15% 70,03% 63,10% 73,58%
Ο δείκτης κινείται σε υψηλό επίπεδο, παρουσιάζοντας όµως µείωση σε σχέση µε το
2011 για τα έτη 2012 και 2013 ενώ αυξάνεται κατά το 2014. Ο ∆ήµος Καλαµάτας
ελέγχει σε µεγάλο βαθµό το ύψος των πραγµατικών του εσόδων και έχει την
δυνατότητα να προγραµµατίσει ανάλογα έξοδα.
∆είκτης Λειτουργικής Αυτονοµίας: Ίδια τακτικά έσοδα προς τα εισπραχθέντα
τακτικά έσοδα. Στα ίδια τακτικά έσοδα περιλαµβάνονται: πρόσοδοι από ακίνητη και
κινητή περιουσία, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, έσοδα από λοιπά
τέλη – δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών, οι φόροι και οι εισφορές (εκτός από τον
φόρο ζύθου που αποτελεί ουσιαστικά επιχορήγηση) και τα λοιπά τακτικά έσοδα. Όσο
µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο µικρότερη είναι η εξάρτηση ενός Ο.Τ.Α. από
τις τακτικές επιχορηγήσεις της κεντρικής διοίκησης και εποµένως τόσο µεγαλύτερη η
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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λειτουργική αυτονοµία του.
∆είκτης λειτουργικής αυτονοµίας

2011
2012
2013
2014
36,67% 42,80% 46,74% 43,91%

Προσθέτοντας στα ίδια τακτικά έσοδα και τα ίδια τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά και τα ίδια εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. που
εισπράττονται στην τρέχουσα χρήση, ο δείκτης διαµορφώνεται,
∆είκτης λειτουργικής αυτονοµίας

2011
2012
2013
2014
44,56% 52,19% 55,21% 55,05%

Ο δείκτης κινείται σε χαµηλό επίπεδο, παρουσιάζοντας αύξηση όµως κατά το 2012
και 2013 σε σχέση µε το 2011. Παρά την αύξηση αυτή, το συµπέρασµα που εξάγεται
είναι ότι διαφαίνονται οι περιορισµένες δηµοσιονοµικές δυνατότητες της περιοχής του
∆ήµου, καθώς και της µεγάλης εξάρτησης του από τις επιχορηγήσεις.
∆είκτης Εξάρτησης: Σύνολο επιχορηγήσεων της κεντρικής – περιφερειακής
διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα, εκτός
των εισπράξεων υπέρ δηµοσίου και τρίτων (οµάδα 4) και του χρηµατικού υπολοίπου
(οµάδα 5). Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη τόσο περισσότερο εξαρτάται ένας
Ο.Τ.Α. από µη ελεγχόµενες πηγές εσόδων. Οι επιχορηγήσεις περιλαµβάνουν τις
τακτικές και τις έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές ανάγκες, τις επιχορηγήσεις
για επενδύσεις και τον φόρο ζύθου.

∆είκτης εξάρτησης

2011
2012
2013
2014
61,98% 60,87% 62,81% 57,86%

Ο δείκτης κινείται σε υψηλό επίπεδο, εµφανίζοντας (µε έτος βάσης το 2011) µείωση
το 2012, αύξηση το 2013 και µείωση το 2014. Παρουσιάζει δυο όψεις. Η πρώτη
αφορά την εξάρτηση των Ο.Τ.Α. είτε στο σκέλος των εσόδων είτε στο σκέλος των
εξόδων, από επιχορηγήσεις µη ελεγχόµενες, ως προς τα κριτήρια κατανοµής ή και
την περιοδικότητα τους. Η δεύτερη αφορά τους δραστήριους Ο.Τ.Α. οι οποίοι µε τις
πρωτοβουλίες τους και την κινητοποίηση τοπικών αναπτυξιακών φορέων,
επιτυγχάνουν την ένταξη τους σε κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα.
Ένας Ο.Τ.Α. θεωρείται εξαρτηµένος από τις τακτικές επιχορηγήσεις, όταν το ύψος
των ιδίων τακτικών του εσόδων είναι ιδιαίτερα χαµηλό, ενώ το ύψος των έκτακτων
επιχορηγήσεων αποτελεί δείκτη δραστηριοποίησης µόνο στην περίπτωση που το
σύνολο των εκτάκτων εσόδων δεν ξεπερνά το 30% των συνολικών.
Στον ∆ήµο Καλαµάτας, το 2011, οι τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
και ο φόρος ζύθου αποτελούν το 46,46% των εισπραχθέντων (για το 2012 το 36.62%
.για το 2013 το 30.98% και το 2014 το 37.13%), ενώ οι έκτακτες επιχορηγήσεις για
λειτουργικές δαπάνες και οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αποτελούν το 15,52% των
εισπραχθέντων για το 2011, (για το 2012 το 24.26%.για το 2013 το 31.82% και το
2014 το 20.73%), γεγονός που φανερώνει ότι εξαρτάται περισσότερο από τις
τακτικές επιχορηγήσεις (λειτουργικές δαπάνες) και λιγότερο από τις έκτακτες
(επενδύσεις – υποδοµές), για να ασκήσει τις αρµοδιότητες του.
Επίσης παρατηρείται ότι είναι διαρκώς εξαρτώµενος από κάποια µορφή
επιχορήγησης γεγονός που το φανερώνει και το ακόλουθο γράφηµα:
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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∆ιάγραµµα 55: Αναλογία επιχορηγήσεων προς σύνολο εσόδων
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆ΩΝ

2011

2012

2013

2014

Τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες/σύνολο
εισπραχθέντων
Έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και
επενδύσεις/σύνολο εισπραχθέντων

Παρατηρείται ότι και κατά τα έτη που µειώνεται η αναλογία τακτικές επιχορηγήσεις για
λειτουργικές δαπάνες και ο φόρος ζύθου προς σύνολο εισπραχθέντων αυξάνεται η
αναλογία έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και οι επιχορηγήσεις για
επενδύσεις προς σύνολο εισπραχθέντων και το αντίστροφο.
Συγκρίνοντας το σύνολο των επιχορηγήσεων µε αυτό των ιδίων τακτικών εσόδων,
επιτυγχάνεται καλύτερη προσέγγιση της οικονοµικής αυτοδυναµίας του ∆ήµου
2011
2012
∆είκτης οικονοµικής αυτοδυναµίας
43,40% 45,01%
Τα ίδια τακτικά έσοδα αναλογικά προς το σύνολο

2013
2014
43,29% 50,24%
των επιχορηγήσεων

διαµορφώθηκαν τα έτη 2011-2014 ως εξής:

Ίδια τακτικά

2011
8.325.155,1
2
19.184.367,
65

Σύνολο επιχορηγήσεων
Αναλογία
Ιδίων
Τακτικών/
Σύνολο 43,40%
Επιχορηγήσεων

2012
8.434.866,7
7
18.741.170,
72

2013
9.212.274,7
7
21.280.836,
29

2014
8.253.622,2
1
16.429.613,
40

45,01%

43,29%

50,24%

∆είκτης εσόδων ανά κάτοικο: α) Συνολικά έσοδα ανά κάτοικο (απογραφή ΕΣΥΕ
2011), που προσδιορίζει το µέσο κατά κεφαλή έσοδο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο
του ∆ήµου Καλαµάτας και β) εισπραχθέντα ίδια τακτικά έσοδα ανά κάτοικο, που
αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση των πόρων που αντλούνται και αξιοποιούνται σε
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τοπικό επίπεδο.
α
∆είκτης εσόδων ανά κάτοικο

β
∆είκτης εσόδων ανά κάτοικο

2011
443,11
€

2012
440,76
€

2013
485,10
€

2014
406,52
€

2011
119,19
€

2012
120,76
€

2013
131,89
€

2014
118,16
€

Γραφική απεικόνιση των δεικτών εσόδων ανά κάτοικο αποτελεί το παρακάτω
γράφηµα
∆ιάγραµµα 56: ∆είκτης εσόδων ανά κάτοικο εσόδων
600,00 €
500,00 €

2011 2012

2013
2014

400,00 €
300,00 €
200,00 €

2011 2012 2013 2014

100,00 €
0,00 €
∆είκτης εσόδων ανά κάτοικο (α)
2011

2012

∆είκτης εσόδων ανά κάτοικο (β)
2013

2014

Ο πρώτος δείκτης κινείται σε υψηλά επίπεδα που οφείλονται στο µεγάλο µέγεθος των
επιχορηγήσεων και µειώνεται µέσα στη διετία 2011-2012,αυξάνεται αρκετά το 2013
(λόγω αυξηµένων επιχορηγήσεων για τη κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών) και
αποκλιµακώνεται σηµαντικά το 2014, ενώ ο δεύτερος καταγράφει µικρότερη τιµή
που οφείλεται στα χαµηλά ίδια τακτικά έσοδα. Οι δείκτες φανερώνουν ότι τα έσοδα
από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης είναι υψηλά, ενώ η µέση επιβάρυνση ανά
κάτοικο, είναι µικρότερη.
Γραφική απεικόνιση των δεικτών αυτονοµίας που δείχνουν ποσοστιαία αναλογία
αποτελεί το παρακάτω γράφηµα
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∆ιάγραµµα 57: ∆είκτες αυτονοµίας
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011

2012

2013

2014

∆είκτης αυτονοµίας (α)
∆είκτης αυτονοµίας (β)
∆είκτης λειτουργικής αυτονοµίας (α)
∆είκτης λειτουργικής αυτονοµίας (β)
∆είκτης εξάρτησης
∆είκτης οικονοµικής αυτοδυναµίας

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΟ∆ΩΝ - ∆ΑΠΑΝΩΝ
Για τους υπολογισµούς των δεικτών εξόδων – δαπανών, τα ποσά που συµµετέχουν
στον προσδιορισµό τους, είναι τα εξής:
2011

2012

2013

2014

Σύνολο
επιχορηγήσεων
19.184.367,65 18.741.170,72 21.280.836,29 16.429.613,40
Σύνολο εξόδων
(πλην 82,85)
29.837.511,96 29.060.123,64 32.141.144,13 27.124.589,62
∆είκτης λειτουργικής εξάρτησης: Σύνολο εισπραχθέντων επιχορηγήσεων της
κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς συνολικά
πληρωθέντα έξοδα, εκτός της κατηγορίας 82 (λοιπές αποδόσεις) και της 85
(προβλέψεις µη είσπραξης). Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο
περισσότερο εξαρτώνται οι δραστηριότητες ενός Ο.Τ.Α. από µη ελεγχόµενες πηγές
εσόδων. Οι επιχορηγήσεις περιλαµβάνουν τις τακτικές και τις έκτακτες επιχορηγήσεις
για λειτουργικές δαπάνες, τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και τον φόρο ζύθου.

∆είκτης λειτουργικής εξάρτησης

2011
64,30%

2012
64,49%

2013
66,21%

2014
60,57%

Παρατηρείται ότι ο δείκτης παίρνει στο σύνολο της τετραετίας µεγαλύτερη τιµή από
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τον αντίστοιχο δείκτη εξάρτησης των εσόδων.
Στο ακόλουθο γράφηµα απεικονίζεται ο δείκτης λειτουργικής εξάρτησης σε σχέση µε
τον δέκτη εξάρτησης (που είναι δείκτης εσόδων).
∆ιάγραµµα 58: Αναλογία επιχορηγήσεων προς σύνολο εσόδων

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
68,00%
66,00%

66,21%

64,49%

64,30%

64,00%
62,00%

62,81%

61,98%

60,57%

60,87%

60,00%
58,00%

57,86%

56,00%
54,00%
52,00%
2011

2012

2013

∆είκτης λειτουργικής εξάρτησης

2014

∆είκτης εξάρτησης

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Για τους υπολογισµούς των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης, τα ποσά που
συµµετέχουν στον προσδιορισµό τους, είναι τα εξής:
ΕΤΗΣΙΑ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ
Τακτικά (πλην ΠΟΕ)

2011

2012

2013

2014

1.893.749,01

1.626.133,67

1.642.862,06

764.093,85

22.704.519,6
1

19.708.653,4
9

19.710.511,7
4

18.797.739,9
4

1.429.033,18

1.523.215,72

1.442.725,26

422.826,03

147.193,98

652.507,50

Τακτικά
Π.Ο.Ε.
1.653.898,76
(κωδικός 21)
Εισπραχθέντα
από
Εισπρακτέα
138.505,89
υπόλ. τακτ. (κωδ.
321)

∆είκτης αποπληρωµής δανειακών υποχρεώσεων: Ετήσια τοκοχρεολύσια προς
το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το
ποσοστό των τακτικών εσόδων που δεσµεύεται για την εξυπηρέτηση των
τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων που έχει συνάψει ο ∆ήµος τόσο µε το Ταµείο
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Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όσο και µε εµπορικές τράπεζες. Η τιµή του δείκτη
εκτιµά τόσο την ικανότητα του ∆ήµου να αντεπεξέρχεται στις δανειακές του
υποχρεώσεις, όσο και την δανειοληπτική του ικανότητα και χρησιµοποιείται ως
κριτήριο αξιολόγησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή
του δείκτη, τόσο µικρότερο τµήµα των τακτικών του εσόδων αποµένει για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών.
Υπολογίζονται δυο δείκτες: α) µε παρονοµαστή µόνο τα τακτικά έσοδα και β) µε
παρονοµαστή τα τακτικά έσοδα, τα τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά µέσα στη τρέχουσα χρήση και τα τακτικά εισπρακτέα
υπόλοιπα Π.Ο.Ε που εισπράττονται µέσα στη τρέχουσα χρήση.
α
2011
2012
2013
2014
∆είκτης αποπληρωµής
8,34% 8,25% 8,33% 4,06%
δανειακών υποχρεώσεων
β
2011
2012
2013
2014
∆είκτης αποπληρωµής
7,73% 7,54% 7,68% 3,66%
δανειακών υποχρεώσεων
Ο δείκτης έχει χαµηλή τιµή, γεγονός που επιτρέπει την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών από το µεγαλύτερο µέρος των τακτικών εσόδων. Το χαµηλό ύψος των
ίδιων τακτικών εσόδων, περιορίζει τις δυνατότητες του ∆ήµου να ανταποκρίνεται σε
αυξηµένα τοκοχρεολύσια. Το 2014 λόγω χαµηλών τοκοχρεολυσίων η τιµή του δείκτη
έχει µειωθεί κατά το ήµισυ.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Για τους υπολογισµούς των δεικτών ανθρωπίνων πόρων, τα ποσά που
συµµετέχουν στον προσδιορισµό τους, είναι τα εξής:
Αµοιβές αιρετών &
τρίτων
Αµοιβές
&
έξοδα
προσωπικού
Πληρωµές Π.Ο.Ε. για
αµοιβές προσωπικού
Πληρωµές Π.Ο.Ε. για
αµοιβές Αιρετών και
τρίτων
Συνολικό
κόστος
απασχόλησης
Τακτικά (πλην ΠΟΕ)
Τακτικά
Π.Ο.Ε.
(κωδικός 21)
Εισπρακτέα
υπόλ.

2011

2012

2013

2014

503.842,12

754.618,23

756.007,06

562.878,50

12.967.305,95 9.880.151,04

9.258.031,85

8.482.972,77

103.714,61

36.398,62

29.265,88

20.998,10

24.703,79

94.215,64

40.140,00

244,50

13.599.566,47 10.728.984,91 10.054.178,91 9.046.095,77
22.704.519,61 19.708.653,49 19.710.511,74 18.797.739,94
1.653.898,76

1.429.033,18

1.523.215,72

1.442.725,26

138.505,89

422.826,03

147.193,98

652.507,50
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τακτ. (κωδ. 321)
Συνολικά
τακτικά
24.496.924,26 21.560.512,70 21.380.921,44 20.892.972,70
έσοδα
Σύνολο εξόδων (πλην
29.837.511,96 29.060.123,64 32.141.144,13 27.124.589,62
82,85)
Αριθµός προσωπικού
460
480
433
364
(Μόνιµοι & Ι∆ΑΧ)
∆είκτης κόστους ανθρώπινου δυναµικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης προς
συνολικά πληρωθέντα έξοδα. Το κόστος του ανθρώπινου δυναµικού περιλαµβάνει
τις δαπάνες αιρετών & τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών, τις αµοιβές του
προσωπικού και από τις πληρωµές Π.Ο.Ε. ότι αφορά της προηγούµενες κατηγορίες.
Με το δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης µε το σύνολο των
εξόδων.

2011
2012
2013
2014
∆είκτης κόστους ανθρώπινου δυναµικού 45,58% 36,92% 31,28% 33,35%
Αν αφαιρεθούν οι δαπάνες για τους αιρετούς, προκύπτει το κόστος απασχόλησης
του προσωπικού που έχει προσληφθεί µε διάφορες συµβάσεις εργασίας δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης παίρνει τις εξής τιµές
2011
2012
2013
2014
∆είκτης κόστους ανθρώπινου δυναµικού 43,81% 34,12% 28,90% 31,35%
∆είκτης απόδοσης προσωπικού: Πληρωθέντα συνολικά έξοδα προς συνολικό
προσωπικό. Με τον δείκτη αυτό επιτυγχάνεται µια εκτίµηση της απόδοσης του
προσωπικού και η τιµή του δεν πρέπει να συγχέεται µε δείκτες παραγωγικότητας ή
αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά προσδιορίζει µια τάξη µεγέθους των δαπανών
που αναλογούν σε κάθε εργαζόµενο ή τµήµα των δραστηριοτήτων που υλοποιεί ή
που έχει υπό την ευθύνη του κάθε άτοµο.

2011

2012

2013

2014

∆είκτης απόδοσης
64.864,16 € 60.541,92 € 74.228,97 € 74.518,10 €
προσωπικού
Κάθε εργαζόµενος υλοποίησε, κατά µέσο όρο, δραστηριότητες αντίστοιχου ύψους.
∆είκτης µέσου κόστους
προσωπικού:
Συνολικό κόστος απασχόλησης
(πληρωθέντα) προς το σύνολο του προσωπικού. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το
µέσο κόστος του ∆ήµου ανά εργαζόµενο. Στο κόστος απασχόλησης περιλαµβάνονται
οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές του προσωπικού, η
συµµετοχή του ∆ήµου στην ασφάλιση, υγεία κ.λ.π. του προσωπικού και από τις
πληρωµές Π.Ο.Ε. τα ανάλογα έξοδα.

∆είκτης µέσου
Κόστους προσωπικού

2011

2012

2013

2014

28.415,26 €

20.659,48 €

21.448,72 €

23.362,56 €
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∆είκτης κάλυψης κόστους προσωπικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης προς
το σύνολο των τακτικών εσόδων. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται η αναλογία των
τακτικών εσόδων του ∆ήµου που κατευθύνεται στην κάλυψη του κόστους του
προσωπικού. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο περισσότερα χρήµατα
από τα τακτικά έσοδα δεσµεύονται για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού.
Στο κόστος απασχόλησης περιλαµβάνονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών
προσωπικού, οι αποδοχές του προσωπικού, η συµµετοχή του ∆ήµου στην
ασφάλιση, υγεία κ.λ.π. του προσωπικού και από τις πληρωµές Π.Ο.Ε. τα ανάλογα
έξοδα. Στα συνολικά τακτικά έσοδα εντάσσονται τα τακτικά, τα τακτικά Π.Ο.Ε και τα
τακτικά εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε.

2011
2012
2013
2014
∆είκτης κάλυψης κόστους προσωπικού 53,36% 45,99% 43,44% 40,70%
Η τιµή του δείκτη είναι σε υψηλά επίπεδα για το 2011 µειώνεται τα επόµενα χρόνια
και θα µπορούσε να ήταν µικρότερη αν το ύψος των ιδίων τακτικών εσόδων ήταν
µεγαλύτερο. Η µείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, υποχρεωτικών
µετακινήσεων-µετατάξεων σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου, η απαγόρευση των
προσλήψεων θα µπορούσε να οδηγήσει τον δείκτη αρκετά χαµηλά κατά τα έτη 20122014. Όµως τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των τακτικών εσόδων
(επιχορηγήσεις ΚΑΠ και ίδια τακτικά έσοδα ) διατηρήσαν τον δείκτη σε υψηλά
ποσοστά.
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Για τους υπολογισµούς των δεικτών επενδύσεων, τα ποσά που
συµµετέχουν στον προσδιορισµό τους, είναι τα εξής:
Α.Α
.
1

Κατηγορία
εξόδου
Σύνολο
επενδύσεων

2

Συνολικά έξοδα

3

Συνολικές
επιχορηγήσεις
Για επενδύσεις

2011

2012

6.294.788,4
9.420.892,57
7
29.837.511, 29.060.123,6
96
4
3.931.167,8
7.269.731,96
1

2013

2014

9.210.496,69

6.968.891,14

32.141.144,1
3

27.124.589,6
2

7.368.115,29

4.787.115,39

∆είκτης επενδυτικής προσπάθειας: Σύνολο επενδύσεων προς συνολικά έξοδα.
Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των συνολικών εξόδων που
κατευθύνεται σε επενδύσεις και έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων. Στο σύνολο των επενδύσεων περιλαµβάνονται και οι πληρωµές
Π.Ο.Ε. που αφορούν επενδύσεις.

2011
2012
2013
2014
∆είκτης επενδυτικής προσπάθειας 21,10% 32,42% 28,66% 25,69%
Η τιµή του δείκτη είναι χαµηλή, ιδιαίτερα το 2011, γεγονός που οφείλεται στην µεγάλη
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µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων για επενδύσεις.
∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης επενδύσεων:
Συνολικές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις προς το σύνολο των πληρωθέντων επενδύσεων. Ο δείκτης παρέχει
χρήσιµες πληροφορίες για τις προσπάθειες αυτοχρηµατοδότησης των Ο.Τ.Α.. Όσο
µικρότερη είναι η τιµή του τόσο λιγότερο εξαρτάται η επενδυτική πολιτική ενός ∆ήµου
από τις επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού.

2011
2012
2013
2014
∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης επενδύσεων 62,45% 77,17% 80,00% 68,69%
Η τιµή του δείκτη φανερώνει ότι ο ∆ήµος χρηµατοδοτεί από ίδιους πόρους σηµαντικό
µέρος των επενδύσεων (έργα, µελέτες, εξοπλισµοί κ.α.).
Η γραφική απεικόνιση των ανωτέρω δύο δεικτών είναι η ακόλουθη:
∆ιάγραµµα 59: ∆είκτες επενδύσεων
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011

2012

2013

2014

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

3.4.6. Ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν καλύτερα την οικονοµική κατάσταση του
∆ήµου, γιατί χρησιµοποιούν ως βάση υπολογισµού και αναφοράς τις δεδουλευµένες
δαπάνες και έσοδα, ανεξάρτητα από το γεγονός της πληρωµής ή της είσπραξης.
Εξετάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2011-2013 , όπως εγκρίθηκαν µε
τις 268/2012,250/2013 και 91/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Καλαµάτας και τις 434/2012, 450/2013 και 502/2014 αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας και τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. Σε αυτή την εξέταση συµπεριλαµβάνονται και οι
∆είκτες του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως.
Τέτοιοι είναι οι εξής:
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ρευστότητα είναι η ικανότητα µιας επιχείρησης να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της χρησιµοποιώντας περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποιούνται
εύκολα.
Το πόσο ρευστό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο εξαρτάται από την ταχύτητα µε την
οποία µπορεί να µετατραπεί σε χρήµα χωρίς να µειωθεί η αξία του.
∆είκτης κυκλοφοριακής (γενικής) ρευστότητας (current ratio)
Ο ∆είκτης γενικής Ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να
αντιµετωπίζει τις τρέχουσες (βραχυπρόθεσµες) υποχρεώσεις της.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας

Οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι θετικές ή µηδέν. Όσο όµως πιο µεγάλος είναι
τόσο πιο καλή είναι η ρευστότητα της επιχείρησης. Η γενικά αποδεκτή τιµή του
δείκτη είναι µε τιµή µεγαλύτερη του 1 θεωρείται καλή ένδειξη.
∆είκτης άµεσης (ειδικής) ρευστότητας (quick ratio η acid ratio)
Ο δείκτης περιλαµβάνει στοιχεία του ενεργητικού που µπορούν εύκολα να
µετατραπούν σε ρευστά
Απαιτήσεις από πελάτες+ χρηµ διαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆είκτης Ειδικής Ρευστότητας

Η γενικά αποδεκτή τιµή του δείκτη είναι µε τιµή γύρω στην µονάδα, καθώς
φανερώνει επάρκεια στοιχείων, ώστε να καλυφθούν αποτελεσµατικά οι
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης.
∆είκτης ταµιακής ρευστότητας (cash ratio)
Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα διαθέσιµά της. Προσδιορίζει, δηλαδή, την
ικανότητα να εξοφλεί µε µετρητά αυτές τις υποχρεώσεις της.
Χρηµατικά διαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας

Και εδώ συνιστάται ο δείκτης αυτός να είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια
∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια

Ξένα
κεφάλαια(Μακροπρόθεσµες
+βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)
Ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση)

∆είχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Χρησιµοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιµήσουν τον βαθµό
ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια.
∆είκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια
∆είκτης ξένων
κεφάλαια

προς

συνολικά

Ξένα
κεφάλαια(Μακροπρόθεσµες
+βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)
Σύνολο κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού µιας
επιχείρησης που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους βραχυπρόθεσµους και
µακροπρόθεσµους πιστωτές της επιχείρησης.
∆είκτης ίδια κεφάλαια συνολικά κεφάλαια
∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια

Καθαρή θέση/Ίδια κεφάλαια
Σύνολο κεφαλαίων

Αντανακλά την οικονοµική δύναµη που έχει µια επιχείρηση, καθώς επίσης και τη
µµακροχρόνια οικονοµική της ρευστότητα (όπως αντίστοιχα συµβαίνει βραχυχρόνια
µε τον δείκτη ρευστότητας). Ένας υψηλός δείκτης δείχνει µια οικονοµική ευρωστία και
ταυτόχρονα µικρή πιθανότητα οικονοµικής αδυναµίας για την εξόφληση των
υποχρεώσεων της επιχείρησης Αντίθετα ένας χαµηλός αριθµοδείκτης αποτελεί
ένδειξη αυξηµένης επισφάλειας για τους δανειστές της.
ΧΡΗΣΗ 2011
1.ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2011 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των
ευρώ 36.451.514,80. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα
έσοδα συνολικού ύψους ευρώ 4.061.976,20 και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων
ποσού ευρώ 2.082.608,83, προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου (οργανικά &
ανόργανα) ποσού ευρώ 42.596.099,83.
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής :
72
73
74
75
76
81
82

Έσοδα από φόρους – πρόστιµα - προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουµένων
Σύνολο Εκτάκτων & εσόδων προηγ. χρήσεων
Γενικό Σύνολο

1.647.241,43
8.007.504,80
26.594.336,43
172.821,04
29.611,10
36.451.514,80
4.061.976,20
2.082.608,83
6.144.585,03
42.596.099,83

2.ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:
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60
61

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

13.059.072,79
872.210,30

62
63
64
65

Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις∆ωρεές
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων

5.786.915,51
18.136,50
1.712.487,56
646.918,10

81

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζηµιές

179.814,17

82
83

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο Εκτάκτων & εξόδων προηγ. Χρήσεων
Γενικό Σύνολο

419.479,89
599.294,06
42.318.861,40

66
67
68

5.890.504,66
13.403.285,63
330.036,29
41.719.567,34

3.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ
36.115.966,36.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ
4.173.438,88, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ
453.207,72. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων
σχέσεων, χρηµατοοικονοµικών, προβλέψεων , εκτάκτων και ανόργανων εξόδων,
ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 42.318.861,40. Η διαφορά µεταξύ των συνολικών
εσόδων της χρήσεως 2011, ποσού ευρώ 42.596.099,83 και των συνολικών εξόδων
της χρήσεως, ποσού ευρώ 42.318.861,40 αποτελεί το αποτέλεσµα (πλεόνασµα) της
χρήσεως 2011, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 277.238,43.
Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ
44.492.181,44.
Αν στο σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου, ποσού ευρώ 46.078.796,54 προστεθούν
τα χρηµατικά διαθέσιµα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 4.240.495,42 και
αφαιρεθούν οι πληρωµές του ∆ήµου κατά το έτος 2011, ποσού ευρώ 44.942.181,44
προκύπτει το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού
ευρώ 5.377.110,52 . Σε αυτό αν προσθέσουµε και ποσό 33.608,09 ευρώ που αφορά
εµφανιζόµενη πληρωµή κατά την διαχειριστική χρήση έτους 2001 χωρίς να υπάρχει
αντίστοιχη ταµιακή εκροή, το συνολικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των
5.410.718,61 ευρώ.
Το υπόλοιπο αυτό στο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα αναλύεται ως εξής:
1) Λοιποί χρεώστες , ποσού 456.710,60 ευρώ , που αφορά διαφορές στο κλείσιµο
του ταµείου
που δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις . 2)
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ποσού ευρώ 4.954.008,01.
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4.ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2011 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 114.020.025,15 και αφαιρουµένων των
αποσβέσεων ποσού ευρώ 42.823.666,68 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσόν των ευρώ 71.196.358,47.
5.∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του ∆ήµου αποτελούνται από άτοκα και έντοκα δάνεια ποσού ευρώ
8.370.861,16 εκ των οποίων ποσό ευρώ 1.033.851,27 είναι πληρωτέο στην επόµενη
χρήση (2011).
.
6.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του ∆ήµου ανέρχονται συνολικά στο ποσόν
των ευρώ 8.971.443,15. Επίσης στο λογαριασµό του Ενεργητικού , Χρεώστες
∆ιάφοροι εµφανίζεται ποσό ευρώ 3.542.430,37 το οποίο αφορά κυρίως απαιτήσεις
από δηµοτικές επιχειρήσεις για πληρωµή τοκοχρεολυσίων δανείων στα οποία
εγγυητής είναι ο ∆ήµος.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του ∆ήµου
ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 7.263.111,48.
7. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
1. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Περιγραφή
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και
πιστώσεων
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο ενεργητικού

Ποσοστιαία
συµµετοχή
1.729.603,91 1,77%
71.196.358,47 73,06%
6.387.439,19 6,56%
8.971.443,15 9,21%
3.542.430,37 3,64%
Ποσά σε €

20.000,00

0,02%

4.954.008,01 5,08%
641.852,83
0,66%
97.443.135,93 100,00%

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Κεφάλαιο

30.679.274,13

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Ποσοστιαία
συµµετοχή
31,48%
373

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

∆ιαφορές
αναπροσαρµογής
-επιχορηγήσεις∆ωρεές παγίων
Αποτελέσµατα εις νέον
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις(∆άνεια)
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην
επόµενη χρήση(Χρεολύσια επόµενης χρήσης)
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μεταβατικοί
λογαριασµοί
παθητικού
(Έσοδα
επόµενων χρήσεων)
Σύνολο παθητικού

49.252.904,89

50,55%

277.238,43
7.337.009,89

0,28%
7,53%

1.033.851,27

1,06%

5.842.448,42
203.293,17
385.575,03
831.794,86

6,00%
0,21%
0,40%
0,85%

1.599.745,84

1,64%

97.443.135,93

100,00%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
8.007.504,80
Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα 1.647.241,43
προσαυξήσεις
Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό
24.848.312,98
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
1.918.844,49
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
29.611,10
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
4.061.976,20
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
2.082.608,83
Σύνολο εσόδων
42.596.099,83
Β.2-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
Περιγραφή
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα δηµοσίων σχέσεων
Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο εξόδων

Ποσοστιαία
συµµετοχή
18,80%
3,87%
58,33%
4,50%
0,07%
9,54%
4,89%
100,00%

Ποσοστιαία
συµµετοχή
36.115.966,36 85,34%
4.173.438,88 9,86%
453.207,72
1,07%
330.036,29
0,79%
646.918,10
1,53%
10.152,89
0,02%
169.661,28
0,40%
419.479,89
0,99%
42.318.861,40 100,00%
Ποσά σε €

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Γ.1 -ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Περιγραφή

Ποσά σε €

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Ποσοστιαία
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Έσοδα από φόρους – πρόστιµα - προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο εσόδων εκµεταλλεύσεως

1.647.241,43
8.007.504,80
26.594.336,43
172.821,04
29.611,10
36.451.514,80

4,52%
21,97%
72,96%
0,47%
0,08%
100,00%

Γ.2 -ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Περιγραφή

Ποσοστιαία
συµµετοχή
13.059.072,79 31,30%
872.210,30
2,09%
5.786.915,51 13,87%
18.136,50
0,04%
1.712.487,56 4,11%
646.918,10
1,55%
Ποσά σε €

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις∆ωρεές
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο εσόδων εκµεταλλεύσεως

5.890.504,66

14,12%

13.403.285,63 32,13%
330.036,29
0,79%
41.719.567,34 100,00%

2. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Λειτουργικά έσοδα
Ίδια έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Αποτελέσµατα
Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Αριθµός κατοίκων

36.451.514,80
9.857.178,37
41.719.567,34
277.238,43
77.583.797,66
97.443.135,93
80.209.417,45
70.130

Αναλογία
ανά
κάτοικο
519,77
140,56
594,89
3,95
1.106,29
1.389,46
1.143,72

3. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποτελέσµατα
χρήσεως

(Πλεόνασµα)

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αποτελέσµατα
(Πλεόνασµα)
277.238,43
χρήσεως
0,28%
Σύνολο ενεργητικού
97.443.135,93

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια

277.238,43

0,35%

80.209.417,45

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Αποτελέσµατα
(Πλεόνασµα)
277.238,43
∆ΕΙΚΤΗΣ
χρήσεως
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
0,31%
Απασχολούµενα Κεφάλαια
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ίδια
κεφάλαια
+ 88.580.278,61
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
Σύνολο ενεργητικού
97.443.135,93
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια

80.209.417,45

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
8.370.861,16
Αποτελέσµατα
(Πλεόνασµα)
277.238,43
χρήσεως
4.ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Κυκλοφορούν ενεργητικού

17.487.881,53

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

8.296.962,75

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Απαιτήσεις από πελάτες +Χρηµατικά
13.925.451,16
∆ιαθέσιµα
1,68
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
8.296.962,75

∆ΕΙΚΤΗΣ
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
Κυκλοφορούν ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.954.008,01

2,11

0,60

8.296.962,75
17.487.881,53
8.971.443,15
4.954.008,01
8.296.962,75

5. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
ΞΕΝΑ
υποχρεώσεις
+Βραχυπρόθεσµες 15.633.972,64
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ υποχρεώσεις)
19,49%
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
80.209.417,45
ΞΕΝΑ
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
+Βραχυπρόθεσµες 15.633.972,64
16,31%
υποχρεώσεις)
Σύνολο Κεφαλαίων
95.843.390,09

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Σύνολο Κεφαλαίων
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

80.209.417,45
95.843.390,09

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
80.209.417,45
Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
+Βραχυπρόθεσµες 15.633.972,64
υποχρεώσεις)
Σύνολο Κεφαλαίων
95.843.390,09
ΧΡΗΣΗ 2012
Το 2012 ήταν η δεύτερη χρονιά λειτουργίας του διευρυµένου λόγω Καλλικράτη
∆ήµου Καλαµάτας. Επίσης το 2012 ήταν για το ∆ήµο Καλαµάτας ή όγδοη χρήση
κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρµόσθηκε το ∆ιπλογραφικό Λογιστικό
Σύστηµα
Πέραν από τα βασικά οικονοµικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα
πρέπει να αναφέρουµε ότι η
εφαρµογή
του ∆ιπλογραφικού
Λογιστικού
Συστήµατος ,συµβάλλει στην σωστή αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης και
διάρθρωσης του ∆ήµου ,καθώς και στην διαχρονική παρακολούθηση της πορείας
των οικονοµικών του στοιχείων.
Επίσης ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό
Ελεγκτή –Λογιστή και η δηµοσίευση τους στον ηµερήσιο τύπο συµβάλλουν
σηµαντικά στην εδραίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά τα
οικονοµικά πεπραγµένα του ∆ήµου
1. ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2012 ανήλθαν συνολικά στο
ποσόν των ευρώ 33.187.940,65. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και
ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους ευρώ 3.906.229,92 και τα έσοδα προηγούµενων
χρήσεων ποσού ευρώ 3.124.788,64, προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου
(οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 40.218.959,21.
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής :
(Ποσά σε ευρώ)
72
Έσοδα από φόρους – πρόστιµα – προσαυξήσεις
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
75
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
76
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων
81
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
82
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουµένων
Σύνολο Εκτάκτων & εσόδων προηγ. χρήσεων
Γενικό Σύνολο

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

1.745.765,98
7.495.281,79
23.700.924,70
144.155,40
101.812,78
33.187.940,65
3.906.229,92
3.124.788,64
7.031.018,56
40.218.959,21
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2. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
10.050.922,89
61
62
63
64
65

Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις∆ωρεέςς

684.734,37
5.910.321,02
24.575,53
2.191.333,76
446.651,02

68

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων

_
38.602.893,84

81
82
83

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

814.824,79
1.505.886,86
-

Σύνολο Εκτάκτων & εξόδων προηγ. Χρήσεων
Γενικό Σύνολο

2.320.711,65
40.923.605,49

66
67

5.983.903,62
13.310.451,63

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ
34.610.746,61.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ
3.136.444,72, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ
409.051,49. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων
σχέσεων, χρηµατοοικονοµικών, προβλέψεων , εξόδων προηγούµενων χρήσεων
εκτάκτων ανόργανων εξόδων και ζηµιών, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ
40.923.605,49. Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012, ποσού
ευρώ 40.218.959,21 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ
40.923.605,49 αποτελεί το αποτέλεσµα (έλλειµµα) της χρήσεως 2012, το οποίο
ανέρχεται σε ευρώ 704.646,28.
Oι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ
45.337.794,37.
Αν στο σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου, ποσού ευρώ 46.060.284,12
προστεθούν τα χρηµατικά διαθέσιµα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ
5.377.110,52 και αφαιρεθούν οι πληρωµές του ∆ήµου κατά το έτος 2012, ποσού
ευρώ 45.337.794,37 προκύπτει το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου κατά το τέλος της
χρήσεως, ποσού ευρώ 6.099.600,27.
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Σε αυτό αν προσθέσουµε και ποσό 33.608,09 ευρώ που αφορά εµφανιζόµενη
πληρωµή κατά την διαχειριστική χρήση έτους 2001 χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη
ταµιακή εκροή , το συνολικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 6.133.208,36 ευρώ.
Το υπόλοιπο αυτό στο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα αναλύεται ως εξής:
1) Λοιποί χρεώστες , ποσού 456.710,60 ευρώ, που αφορά διαφορές στο κλείσιµο του
ταµείου
που δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις . 2)
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ποσού ευρώ 5.676.497,76.
4. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2012 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 118.606.906,55 και αφαιρουµένων των
αποσβέσεων ποσού ευρώ 48.002.259,18, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσόν των ευρώ 70.604.647,37.
5. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του ∆ήµου αποτελούνται από άτοκα και έντοκα δάνεια ποσού ευρώ
7.305.602,10 εκ των οποίων ποσό ευρώ 295.232,03 είναι πληρωτέο στην επόµενη
χρήση (2013).
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του ∆ήµου ανέρχονται συνολικά στο ποσόν
των ευρώ 10.663.359,10. Επίσης στο λογαριασµό του Ενεργητικού , Χρεώστες
∆ιάφοροι εµφανίζεται ποσό ευρώ 2.509.153,76 το οποίο αφορά κυρίως απαιτήσεις
από δηµοτικές επιχειρήσεις για πληρωµή τοκοχρεολυσίων δανείων στα οποία
εγγυητής είναι ο ∆ήµος ..
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του ∆ήµου
ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 6.971.250,55.
7.ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ποσοστιαία
συµµετοχή
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
1.017.947,19 1,02%
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
70.604.647,37 70,98%
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
6.530.364,24 6,57%
Απαιτήσεις από πελάτες
10.663.359,10 10,72%
Χρεώστες διάφοροι
2.971.685,46 2,98%
Λογαριασµοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και 26.508,00
0,03%
Περιγραφή

Ποσά σε €
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πιστώσεων
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο ενεργητικού

5.676.497,76 5,71%
1.980.791,00 1,99%
99.471.800,12 100,00%

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Περιγραφή
Κεφάλαιο
∆ιαφορές αναπροσαρµογής -επιχορηγήσεις- ∆ωρεές
παγίων
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέον
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις(∆άνεια)
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην
επόµενη χρήση(Χρεολύσια επόµενης χρήσης)
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού (Έσοδα επόµενων
χρήσεων)
Σύνολο παθητικού

Ποσοστιαία
συµµετοχή
31.949.152,11 32,12%
Ποσά σε €

51.848.546,59
281.618,82
-427.407,86
7.010.370,07

52,12%
0,28%
-0,43%
7,05%

295.232,03
4.636.356,87
75.946,20
2.153,82
2.256.793,66

0,30%
4,66%
0,08%
0,00%
2,27%

1.543.037,81 1,55%
99.471.800,12 100,00%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα –
προσαυξήσεις
Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο εσόδων

7.495.281,79

Ποσοστιαία
συµµετοχή
18,64%

1.745.765,98
22.639.550,02
1.205.530,08
101.812,78
3.906.229,92
3.124.788,64
40.218.959,21

4,34%
56,29%
3,00%
0,25%
9,71%
7,77%
100,00%

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
Περιγραφή
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα δηµοσίων σχέσεων

Ποσοστιαία
συµµετοχή
34.610.746,61 84,57%
3.136.444,72 7,66%
409.051,49
1,00%
Ποσά σε €
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Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο εξόδων

446.651,02
118.716,31
696.108,48
1.505.886,86
40.923.605,49

1,09%
0,29%
1,70%
3,69%
100,00%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Γ.1 -ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Περιγραφή

Ποσοστιαία
συµµετοχή
1.745.765,98 5,26%
7.495.281,79 22,59%
23.700.924,70 71,41%
144.155,40
0,43%
101.812,78
0,31%
33.187.940,65 100,00%
Ποσά σε €

Έσοδα από φόρους – πρόστιµα – προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο εσόδων εκµεταλλεύσεως
Γ.1 -ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ποσοστιαία
συµµετοχή
10.050.922,89 26,04%
684.734,37
1,77%
5.910.321,02 15,31%
24.575,53
0,06%
2.191.333,76 5,68%
446.651,02
1,16%

Περιγραφή

Ποσά σε €

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
5.983.903,62 15,50%
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις∆ωρεέςς
13.310.451,63 34,48%
Σύνολο εσόδων εκµεταλλεύσεως
38.602.893,84 100,00%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Κυκλοφορούν ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

19.338.050,32

2,66

7.266.482,58

Απαιτήσεις από πελάτες + Χρηµατικά
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
∆ιαθέσιµα
16.339.856,86
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
7.266.482,58

2,25

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

0,78

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα

5.676.497,76

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

7.266.482,58
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
Κυκλοφορούν ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

19.338.050,32
10.663.359,10
5.676.497,76
7.266.482,58

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
ΞΕΝΑ
υποχρεώσεις
+
Βραχυπρόθεσµες 14.276.852,65
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ υποχρεώσεις)
17,07%
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
83.651.909,66
ΞΕΝΑ
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις+
Βραχυπρόθεσµες 14.276.852,65
14,58%
υποχρεώσεις)
Σύνολο Κεφαλαίων
97.928.762,31

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Σύνολο Κεφαλαίων
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις+
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις)
Σύνολο Κεφαλαίων

83.651.909,66
97.928.762,31

85,42%

83.651.909,66
14.276.852,65
97.928.762,31

ΧΡΗΣΗ 2013
Το 2013 ήταν η τρίτη χρονιά λειτουργίας του διευρυµένου λόγω Καλλικράτη
∆ήµου Καλαµάτας. Επίσης το 2013 ήταν για το ∆ήµο Καλαµάτας ή ένατη χρήση
κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρµόσθηκε το ∆ιπλογραφικό Λογιστικό
Σύστηµα
Πέραν από τα βασικά οικονοµικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα
πρέπει να αναφέρουµε ότι η
εφαρµογή
του ∆ιπλογραφικού
Λογιστικού
Συστήµατος ,συµβάλλει στην σωστή αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης και
διάρθρωσης του ∆ήµου ,καθώς και στην διαχρονική παρακολούθηση της πορείας
των οικονοµικών του στοιχείων.
Επίσης ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό
Ελεγκτή –Λογιστή και η δηµοσίευση τους στον ηµερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου , συµβάλλουν σηµαντικά στην εδραίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας
όσον αφορά τα οικονοµικά πεπραγµένα του ∆ήµου.
1.ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2013 ανήλθαν συνολικά στο
ποσόν των ευρώ 31.918.191,89. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και
ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους ευρώ 4.203.829,67 και τα έσοδα προηγούµενων
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χρήσεων ποσού ευρώ 2.462.079,62 , προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου
(οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 38.584.101,18.
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής :
(Ποσά σε ευρώ)
72
Έσοδα από φόρους – πρόστιµα - προσαυξήσεις
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
75
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
76
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων
81
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
82
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων & εσόδων προηγ. χρήσεων
Γενικό Σύνολο

1.523.583,45
7.667.394,05
21.944.202,52
421.569,53
361.442,34
31.918.191,89
4.203.829,67
2.462.079,62
6.665.909,29
38.584.101,18

2. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

9.315.220,56

61
62
63
64
65

Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις∆ωρεέςς
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο Οργανικών εξόδων

603.629,33
5.459.213,92
64.455,70
3.824.074,51
361.896,38

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

. 117.807,58
489.584,25
-

Σύνολο Εκτάκτων & εξόδων προηγ. Χρήσεων
Γενικό Σύνολο

607.391,83
38.080.589,97

66
67
68
81
82
83

5.742.335,29
12.093.868,20
8.504,25
37.473.198,14

3.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ
33.596.078,87
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ
2.995.351,76, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ
511.366,98. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων
σχέσεων, χρηµατοοικονοµικών, προβλέψεων , εξόδων προηγούµενων χρήσεων
εκτάκτων ανόργανων εξόδων και ζηµιών, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ
38.080.589,97. Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013, ποσού
ευρώ 38.584.101,18 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ
38.080.589,97αποτελεί το αποτέλεσµα (πλεόνασµα) της χρήσεως 2013, το οποίο
ανέρχεται σε ευρώ 503.511,21.
Oι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ
46.295.150,14.
Αν στο σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου, ποσού ευρώ 47.969.215,84
προστεθούν τα χρηµατικά διαθέσιµα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ
6.099.600,27 και αφαιρεθούν οι πληρωµές του ∆ήµου κατά το έτος 2013, ποσού
ευρώ 46.295.150,14 προκύπτει το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου κατά το τέλος της
χρήσεως, ποσού ευρώ 7.773.665,97.
Σε αυτό αν προσθέσουµε και ποσό 33.608,09 ευρώ που αφορά εµφανιζόµενη
πληρωµή κατά την διαχειριστική χρήση έτους 2001 χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη
ταµιακή εκροή , το συνολικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 7.807.274,06 ευρώ.
Το υπόλοιπο αυτό ( 7.807.274,06 ευρώ ) στο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα
αναλύεται ως εξής:
1) Λοιποί χρεώστες , ποσού 456.710,60 ευρώ , που αφορά διαφορές στο κλείσιµο
του ταµείου που δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις .
2) Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ποσού ευρώ 7.350.563,46.
4.ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2013 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 125.562.666,89 και αφαιρουµένων των
αποσβέσεων ποσού ευρώ 52.978.605,85 , η αναπόσβεστη αξία τους, ανέρχεται στο
ποσόν των ευρώ 72.584.061,04.
5.∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του ∆ήµου αποτελούνται από άτοκα και έντοκα δάνεια συνολικού ποσού
ευρώ 7.955.553,60 , εκ των οποίων ποσό ευρώ 260.525,93 είναι πληρωτέο στην
επόµενη χρήση (2014).
.
6.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του ∆ήµου ανέρχονται συνολικά στο ποσόν
των ευρώ 11.154.010,43.
Επίσης στο λογαριασµό του Ενεργητικού , Χρεώστες ∆ιάφοροι εµφανίζεται ποσό
ευρώ 3.426.009,56 το οποίο αναλύεται ως εξής :
α) απαιτήσεις από δηµοτικές επιχειρήσεις για πληρωµή τοκοχρεολυσίων δανείων
στα οποία εγγυητής είναι ο ∆ήµος ποσού ευρώ 2.354.094,45, β) Υπόλοιπα
συναφθέντων δανείων προς εκταµίευση (Τ.Π.∆.) ποσού ευρώ 509.307,14, γ)
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Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις του Ν 3756/09-Λειτουργικές δαπάνες ποσού ευρώ
105.897,37 και δ) Λοιποί χρεώστες ποσού ευρώ 456.710,60.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του ∆ήµου
ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 4.647.634,42.
7.ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και
πιστώσεων
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο ενεργητικού

274.084,61
72.584.061,04
6.527.832,81
11.154.010,43
3.426.009,56

Ποσοστιαία
συµµετοχή
0,27%
71,05%
6,39%
10,92%
3,35%

21.508,00
7.350.563,46
816.550,00
102.154.619,91

0,02%
7,20%
0,80%
100,00%

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Κεφάλαιο
∆ιαφορές αναπροσαρµογής -επιχορηγήσεις- ∆ωρεές
παγίων
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέον
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις(∆άνεια)
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην
επόµενη χρήση(Χρεολύσια επόµενης χρήσης)
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μεταβατικοί
λογαριασµοί
παθητικού
(Έσοδα
επόµενων χρήσεων)
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού (Έξοδα χρήσεως
δεδουλευµένα)
Σύνολο παθητικού

35.017.742,33

Ποσοστιαία
συµµετοχή
34,28%

52.646.029,54
287.591,64
76.103,35
7.695.027,67

51,54%
0,28%
0,07%
7,53%

260.525,93
1.976.452,74
56.373,18
1.363,27
2.613.445,23

0,26%
1,93%
0,06%
0,00%
2,56%

1.434.970,51

1,40%

88.994,52
0,09%
102.154.619,91 100,00%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
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Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
7.667.394,05
Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα προσαυξήσεις
1.523.583,45
Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό
19.525.205,33
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
2.840.566,72
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
361.442,34
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
4.203.829,67
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
2.462.079,62
Σύνολο εσόδων
38.584.101,18

Ποσοστιαία
συµµετοχή
19,87%
3,95%
50,60%
7,36%
0,94%
10,90%
6,38%
100,00%

Β.2-ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
Περιγραφή
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα δηµοσίων σχέσεων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο εξόδων

Ποσοστιαία
συµµετοχή
33.596.078,77 88,22%
2.995.351,76 7,87%
511.366,98
1,34%
361.896,38
0,95%
8.504,25
0,02%
62.779,37
0,16%
55.028,21
0,14%
489.584,25
1,30%
38.080.589,97 100,00%
Ποσά σε €

και χρεογράφων

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Γ.1 -ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Περιγραφή
Έσοδα από φόρους – πρόστιµα - προσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο εσόδων εκµεταλλεύσεως

Ποσοστιαία
συµµετοχή
1.523.583,45 4,77%
7.667.394,05 24,03%
21.944.202,52 68,75%
421.569,53
1,32%
361.442,34
1,13%
31.918.191,89 100,00%
Ποσά σε €

Γ.2 -ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Περιγραφή

Ποσά σε €

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη

9.315.220,56
603.629,33
5.459.213,92
64.455,70
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Ποσοστιαία
συµµετοχή
24,86%
1,61%
14,57%
0,17%
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∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις ∆ωρεές
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο εξόδων εκµεταλλεύσεως

3.824.074,51
361.896,38

10,21%
0,97%

5.742.335,29

15,32%

12.093.868,20 32,27%
8.504,25
0,02%
37.473.198,14 100,00%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
ΞΕΝΑ
υποχρεώσεις
+Βραχυπρόθεσµες 12.603.188,02
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ υποχρεώσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
88.027.466,86
ΞΕΝΑ
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

14,32%

Ξένα
Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
+Βραχυπρόθεσµες 12.603.188,02
12,52%
υποχρεώσεις)
Σύνολο Κεφαλαίων
100.630.654,88

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Σύνολο Κεφαλαίων
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

88.027.466,86
100.630.654,88

87,48%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ποσά σε €
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ
ΑΣ

Κυκλοφορούν
ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ
ΑΣ

Απαιτήσεις
από
πελάτες
+Χρηµατικά
∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤ
ΑΣ

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

31.12.2013
21.952.091,
45
4.908.160,3
5

31.12.2012
19.338.050,
32
7.266.482,5
8

18.504.573,
89

16.339.856,
86

4.908.160,3
5

7.266.482,5
8

7.350.563,4
6
4.908.160,3
5

5.676.497,7
6
7.266.482,5
8
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Αριθµοδείκτες
31.12.201 31.12.201
3
2
4,47

2,66

3,77

2,25

1,50

0,78
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ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
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∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

4.954.008,01
8.296.962,75
8.971.443,15
4.954.008,01
8.296.962,75

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

13.925.451,16
8.296.962,75

+

8.296.9625,75

Απαιτήσεις
από
πελάτες
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικού

2011
17.487.881,53

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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0,60

1.68

2,11

5.676.497,76
7.266.482,58
10.663.359,10
5.676.497,76
7.266.482,58

16.339.856,86
7.266.482,58

7.266.482,58

2012
19.338.050,32

Για τα τρία έτη 2011-2013 συγκεντρωτικά οι αριθµοδείκτες έχουν την κατωτέρω εικόνα:
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0,78

2,25

2,66

7.350.563,46
4.908.160,35

4.908.160,35

18.504.573,89

4.908.160,35

2013
21.952.091,45

1,50

3,77

4,47
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Παρουσιάζοντας διαχρονικά µε διαγράµµατα τους δείκτες ρευστότητας έχουµε την εξής
εικόνα:
∆ιάγραµµα 60: Γενική ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
5

4,47

ΤΙΜΕΣ

4
3

2,11

2,66

2
1
0
2011

2012

2013

ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 61: Ειδική ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
3,77

4
ΤΙΜΕΣ

3

2,25
1,68

2
1
0

2011

2012

2013

ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 62: Ταµειακή ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
2
ΤΙΜΕΣ

1,5
1

0,6

0,78

0
2011

2012

2013

ΕΤΗ
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14.32%

Σύνολο Κεφαλαίων

95.843.390,09

ΠΡΟΣ Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 80.209.417,45
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Ι∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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83,69%

97.928.762,31

83.651.909,66
85,42%

100.630.654.88

88.027.466.86
87.48%

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2013

Ξένα
Κεφάλαια
(Μακροπρόθεσµες
Ι∆ΙΑ
15.633.972,64
14.276.852,65
12.603.188.02
υποχρεώσεις+
14,58%
12.52%
Βραχυπρόθεσµες
16,31%
υποχρεώσεις)
97.928.762,31
100.630.654.88
Σύνολο Κεφαλαίων
95.843.390,09

2012

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2011
Κεφάλαια

Ξένα
(Μακροπρόθεσµες
Ι∆ΙΑ υποχρεώσεις
12.603.188.02
15.633.972,64 19,49% 14.276.852,65
17,07%
+Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις)
Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 80.209.417,45
83.651.909,66
88.027.466.86

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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∆ιαχρονικά µε την χρήση διαγραµµάτων οι δείκτες δοµής κεφαλιών έχουν
την εξής εικόνα:
∆ιάγραµµα 63: Ξένα προς ίδια κεφάλαια
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
25
19,49

ΤΙΜΕΣ %

20

17,07

14,32

15
10
5
0
2011

2012

2013

ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 64: Ξένα προς ίδια συνολικά κεφάλαια

ΤΙΜΕΣ %

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

16,31
14,58
12,52

2011

2012

2013

ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 65: Ίδια προς συνολικά κεφάλαια
Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
87,48

ΤΙΜΕΣ %

88
87
86
85
84
83

85,42
83,69

82
81
2011

2012

2013

ΕΤΗ
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3.5. Νοµικά πρόσωπα ∆ήµου Καλαµάτας
3.5.1. ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας
Το ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας αποτελεί σήµερα τον πυρήνα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Καλαµάτα, που ως πρωτεύουσα του Νοµού,
συγκεντρώνει τις περισσότερες δραστηριότητες.
Είναι Ν.Π.Ι.∆. και διοικείται από Συµβούλιο, χρηµατοδοτείται δε από το ∆ήµο
Καλαµάτας και τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις.
Στο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο, στον 5ο όροφο, σε δικό της χώρο,
στεγάζεται και η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, που είναι ξεχωριστό Ν.Π.Ι.∆., συµµετέχει
δε στη διοίκησή του. Θεωρείται ως µία από τις σηµαντικότερες επαρχιακές
βιβλιοθήκες της Ελλάδος.
Στον 4ο όροφο στεγάζεται η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη, η οποία καταβάλλει ενοίκιο.
Στεγάζεται επίσης η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και η Ένωση
Φίλων Αρχαίας Θουρίας.
Στο τρίτο έροφο στεγάζεται η Επιτροπή διεκδίκησης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021 και η καρναβαλική Επιτροπή.
Στο ισόγειο στεγάζεται η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων και ο Σύνδεσµος
Φιλολόγων.
Η αίθουσα του αµφιθεάτρου (χωρητικότητας 500 ατόµων) ενοικιάζεται για την
πραγµατοποίηση οµιλιών, συνεδρίων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων εκδηλώσεων. Τέλος ενοικιάζονται και οι χώροι στον χαµηλότερο
όροφο για την πραγµατοποίηση εκθέσεων.
Στο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας πραγµατοποιούνται περί τις 105
εκδηλώσεις το χρόνο, που κατανέµονται ως εξής:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 29
-∆ήµος Καλαµάτας και Φάρις 4
-Καλαµατιανοί καλλιτέχνες, οµάδες και σωµατεία 25
ΟΜΙΛΙΕΣ 20
-∆ήµος Καλαµάτας 7
-Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας 1
-Καλαµατιανοί Σύλλογοι και επαγγελµατίες 12
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 17
-∆ήµος και ∆ηµοτική Φιλαρµονική 4
-Μουσικοί και χορευτικοί σύλλογοι 13
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 39
-Καλαµατιανοί θίασοι 33
-Αθηναϊκοί θίασοι 6
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
-Άνοιξη 41 εκδηλώσεις
-Καλοκαίρι 10 εκδηλώσεις
-Φθινόπωρο 25 εκδηλώσεις
-Χειµώνας 29 εκδηλώσεις
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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Το κτήριο του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου βρίσκενται στο κέντρο της
πόλης, µε άµεση διέξοδο στον κεντρικό εµπορικό δρόµο και την πλατεία. Έχει
εµβαδόν περί τα 3.500,00 τµ., χρήζει δε επισκευών.
Το υπάρχον προσωπικό κρίνεται ολιγάριθµο για το ρόλο που καλείται να
διαδραµατίσει, ενώ απουσιάζουν και οι υποδοµές πληροφορικής, µε τις
οποίες θα πρέπει εν συνεχεία να εξοικειωθούν και όσοι δεν έχουν σήµερα τις
απαραίτητες γνώσεις. Μέχρι τώρα, δεν ασκείται συστηµατική πολιτική
επιµόρφωσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (προϋπολογισµός) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
186.750,00
186.750,00
Απασχολούµενο Προσωπικό
Αριθµός απασχολούµενων Επίπεδο εκπαίδευσης
υπαλλήλων
5
ΠΕ 2
∆Ε 3

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Θα µπορούσε να συνεισφέρει στις - Πολύ πτωχή υποδοµή δικτύου
νέες ανάγκες που θα προκύψουν µε Συστηµάτων και Επικοινωνιών
την επικείµενη λειτουργία του Μεγάρου - Μικρή εξοικείωση του προσωπικού µε τις
Χορού της πόλης
νέες τεχνολογίες
- Χάρη στην κεντρική του θέση µπορεί - Το κτήριο χρήζει επισκευής
να συµβάλλει αποτελεσµατικότερα στην
επαφή των δηµοτών και µάλιστα των
νέων µε τα Γράµµατα και τις Τέχνες
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Γίνεται αναζήτηση για τον εντοπισµό - Μείωση χρηµατοδοτήσεων
προγραµµάτων (ευρωπαϊκών ή και όχι) - Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον
που θα µπορούσαν να βοηθήσουν
στην
λειτουργία
του
Νοµικού
Προσώπου.
Πραγµατοποίηση
µαθηµάτων
διαφόρων φορέων στους χώρους του
∆ηµοτικού
Πνευµατικού
Κέντρου
Καλαµάτας, µε σκοπό την αύξηση των
εσόδων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
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3.5.2. ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας
Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Καλαµάτας, µουσικοπολιτιστικός οργανισµός και
πυρήνας πολιτιστικής δραστηριότητας, ιδρύθηκε το 1890 µε την επωνυµία
«Φιλαρµονική Εταιρεία Καλαµών» και το 1939 µετεξελίχθηκε σε Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, υπό την άµεση εποπτεία του ∆ήµου Καλαµάτας
και µε τη σηµερινή της ονοµασία.
Οι δραστηριότητες στις οποίες λαµβάνει µέρος είναι παρελάσεις, θρησκευτικές
εκδηλώσεις και τελετές στις εκκλησίες της Καλαµάτας και της ευρύτερης
περιοχής και κάθε µορφής εθιµοτυπικές εκδηλώσεις. Επίσης διοργανώνει
συναυλίες σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους και έχει τιµηθεί πολλές φορές
για το έργο και την προσφορά της.
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι :
Η εξυπηρέτηση και προαγωγή του µουσικού αισθήµατος.
Η ψυχαγωγία των δηµοτών
Η καλλιέργεια της µουσικής τέχνης και του µουσικού αισθητηρίου
Η διδασκαλία της µουσικής σε πνευστά, έγχορδα και κρουστά όργανα
Η συµβολή για την λαµπρότερη διεξαγωγή των εθνικών Εορτών και
εκδηλώσεων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής ορίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και είναι εννεαµελές (9).
Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας έχει συµπράξει µε εξαίρετους σολίστ ,
όπως µε το Νίκο Μοσχονά, τον Παύλο Ράπτη, την Κλειώ ∆ενάρδου κ. ά., ενώ
ικανοί αρχιµουσικοί έχουν σφραγίσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Ανάµεσά
τους, κατά χρονολογική σειρά, ο Ευγένιος Μάγγελ, ο Αρλάντο Πολιντόρι , ο
∆ηµήτρης Αργυριάδης , ο Μιχάλης Παπασταθόπουλος και ο ∆ιονύσιος
Βισβάρδης.
Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας έχει συµµετάσχει σε πολλά Φεστιβάλ
Φιλαρµονικών και έχει δώσει συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος (Νέα
Φιλαδέλφεια, Λευκάδα, Κέρκυρα Φιλιατρά, Λουτράκι). Το 1996 ήταν µία από
τις τέσσερις φιλαρµονικές που συµµετείχαν στον επίσηµο εορτασµό των «100
χρόνων Ολυµπιακών Αγώνων» στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Επίσης, η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας έχει δραστηριοποιηθεί και στο
εξωτερικό. Το 1997 συµµετείχε στον εορτασµό της Επετείου της 25ης
Μαρτίου, στη Βοστώνη και το καλοκαίρι 2007, στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Φιλαρµονικών στο Camporgianno της Ιταλίας.
Η έδρα της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής βρίσκεται στην οδό Υπαπαντής 25 στην
Καλαµάτα. Το κτήριο είναι τετραώροφο συνολικής επιφάνειας 1.376,90 τ.µ. Η
έκταση ανά όροφο δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Περιγραφή

Επιφάνεια (τ.µ.)

Ισόγειο

424,96

1ος όροφος

424,96

2ος όροφος

164,48
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3ος όροφος

362,50

Σύνολο

1.376,90

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα οικονοµικά στοιχεία του νοµικού
προσώπου για το έτος 2015.
Πίνακας 119 : Οικονοµικά στοιχεία 2015 (προϋπολογισµός)
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής

Ετήσια έσοδα
Ετήσια Έξοδα
Αµοιβές
και
προσωπικού

316.700,00
316.700,00
έξοδα

228.500,00

Ανθρώπινο ∆υναµικό
Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναµικό:
Πίνακας 120 : Ανθρώπινο δυναµικό ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής
Αριθµός
Επίπεδο
απασχολούµενων
Κλάδος/ειδικότητα
εκπαίδευσης
υπαλλήλων
3
ΠΕ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
1
ΤΕ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
49
∆Ε
Μουσικοί

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Εντατικοποίηση του εκπαιδευτικού - Υπάρχει ανάγκη γραµµατειακής και
µέρους
νοµικής υποστήριξης
- Αξιολόγηση και επιχειρηµατική - Απαρχειωµένη
νοµοθεσία – µη
διάκριση πτυχιούχων µουσικών από µη
επιλογή εκδηλώσεων
- Αυστηρότερα κριτήρια εισαγωγής στη πτυχιούχους
- Έλλειψη υπολογιστών για όλους τους
Φιλαρµονική
- Γνωριµία µε περισσότερο Ελληνικό υπαλλήλους
- Προµήθεια µουσικών οργάνων
και ξένο ρεπερτόριο
Ολοκλήρωση
µικροφωνικής
εγκατάστασης
και
φωτισµός
εκδηλώσεων
- ∆ιαµόρφωση των εσωτερικών χώρων
Ευκαιρίες
- Συνεργασία µε άλλες Φιλαρµονικές
εξωτερικού και εσωτερικού µέσα από
διάφορα προγράµµατα
- Συµµετοχή µε εκδηλώσεις σε
συνέδρια

Περιορισµοί
∆εν
υφίσταται
διαφοροποίηση
µισθοδοσίας των µουσικών αναλόγως των
γνώσεών τους
- Έλλειψη προσδιορισµού µεσοχρόνιας
και βραχυχρόνιας µουσικής πολιτικής
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Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
Αξιολόγηση και επιχειρηµατική επιλογή εκδηλώσεων

3.5.3. Αθλητικός Οργανισµός
Ο Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Καλαµάτας είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου και συστήθηκε µε την 467 Β/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (ΦΕΚ 3478/Β/23-12-2014), µετά την κατάργηση του Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου “Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και
Αθλητισµού ∆ήµου Καλαµάτας”, που έγινε µε την 467 Α/2014 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 3478/Β/23-12-2014). Έδρα του Νοµικού
Προσώπου είναι η Καλαµάτα και σκοπός του είναι:
Η ανάπτυξη και υποστήριξη Μαζικού, Σωµατειακού, Σχολικού Αθλητισµού
όλων των βαθµίδων και γενικά κάθε µορφής άθλησης για τη διατήρηση και
προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας.
Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωµατικών και πνευµατικών
ικανοτήτων, η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύµατος σε όλους
τους δηµότες, µακριά από φανατισµούς, ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς
στόχους.
Η δηµιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων και
γυµναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυµναστικής, έτσι που να
καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες για άθληση των συµπολιτών µας, ιδιαίτερα
των νέων.
Η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού,
επιπέδου και σε επίπεδο Νοµού, των φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Η συνεργασία µε τους αθλητικούς φορείς (σωµατεία, ενώσεις κ.λ.π.) για την
ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισµού και η λειτουργία επιτροπών για την
αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισµού.
Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.
Οι πόροι του προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου Καλαµάτας,
επιχορήγηση από κάθε άλλη παροχή του κράτους και από κάθε είδους
εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, συνδροµές πολιτών, οργανισµών, σωµατείων
κ.λ.π.
Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από επταµελή ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε
ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων, πέντε ορίζονται από την
πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δύο από την µειοψηφία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, Η θητεία τους ορίζεται στο ήµισυ της διάρκειας της
δηµοτικής περιόδου.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΜΑ : ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Η ανάπτυξη και υποστήριξη Μαζικού, - Ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό
Σωµατειακού, Σχολικού Αθλητισµού περιβάλλον
όλων των βαθµίδων και γενικά κάθε - Μη έγκαιρη ή ελλιπής χρηµατοδότηση
µορφής άθλησης για τη διατήρηση και µέσω προγραµµάτων
προβολή της αθλητικής παράδοσης της - Λόγω µη επαρκούς χρηµατοδότησης
περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας.
υπάρχει πρόβληµα στη σωστή διαδικασία
- Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, συντήρησης και αντικατάστασης της
των σωµατικών και πνευµατικών υλικοτεχνικής υποδοµής
ικανοτήτων, η καλλιέργεια και η
διάδοση του αθλητικού πνεύµατος σε
όλους τους δηµότες, µακριά από
φανατισµούς,
ανταγωνισµούς
και
κερδοσκοπικούς στόχους.
- Η δηµιουργία, λειτουργία και
συντήρηση αθλητικών κέντρων και
γυµναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών
και
γυµναστικής, έτσι
που
να
καλύπτονται οι αυξηµένες ανάγκες για
άθληση των συµπολιτών µας, ιδιαίτερα
των νέων.
- Η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων
∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού,
επιπέδου και σε επίπεδο Νοµού, των
φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
- Η συνεργασία µε τους αθλητικούς
φορείς (σωµατεία, ενώσεις κ.λ.π.) για
την ανάπτυξη και πρόοδο του
αθλητισµού και η λειτουργία επιτροπών
για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας
ανάπτυξης του αθλητισµού.
- Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα
πλαίσια των παραπάνω σκοπών.
- Συνεργασία µε οµάδες εθελοντών
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Αξιοποίηση προγραµµάτων για προώθηση δράσεων και - Έλλειψη έργων υποδοµής και φυσικών
βελτίωση παροχών υπηρεσιών στο µέγιστο δυνατό
πόρων
Επιµόρφωση,
κατάρτιση, - Έλλειψη στελέχωσης
ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού
- Προώθηση συνεργασίας µε σχετικούς
φορείς άλλων ∆ήµων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
Ανάγκη δηµιουργίας αθλητικών υποδοµών σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες
Ανάγκη επέκτασης προγραµµάτων αθλητισµού σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες
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3.5.4. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
To ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου. Έχει συσταθεί δυνάµει του υπ’ αριθµ. 173/25-6-2001 Προεδρικού
∆ιατάγµατος (ΦΕΚ 149/Α/5-7-2001), όπως τροποποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ.
75/18-2-2004 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 57/Α/27-2-2004). Η δε λειτουργία
του διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2738/1999 (άρθρο 28), Ν.3463/2006
(άρθρο 244), Ν.3852/2010 (άρθρο 103) & Ν.4071/2012 (άρθρο 46).
Σκοπός του νοµικού προσώπου είναι η διοίκηση και διαχείριση της ζώνης
λιµένα Καλαµάτας κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 30-8-2013. Τα έσοδα του το 2014 ήταν
338.287,87€ και τα έξοδα του ήταν 201.072,89€. Απασχολεί τρείς (3)
υπαλλήλους, εκ των οποίων µια µετακινήθηκε µε απόφαση ∆ηµάρχου από το
∆ήµο Καλαµάτας από 9-9-2014 για χρονικό διάστηµα δύο ετών.

Η περιουσιακή του κατάσταση είναι:
- Χερσαία ζώνη λιµένα Καλαµάτας: Απόφαση χαρακτηρισµού ΦΕΚ 539/∆/19-71999 (τροποποίηση) ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ηµοσίου. Χρήση – εκµετάλλευση
Λιµενικό Ταµείο.
- Ακίνητα επί της χερσαίας ζώνης λιµένα Καλαµάτας:
- Κτίριο ιδιοκτησίας Λιµενικού Ταµείου όπου στεγάζονται α) τα γραφεία
του Λιµενικού Ταµείου, στον α΄ και β΄ όροφο του κτιρίου, β) τρία (3)
γραφεία στο ισόγειο του κτιρίου τα οποία µισθώνονται (45, 74 και 37,5 τ.
µέτρα περίπου) και γ) ισόγειο κατάστηµα, µισθωµένο ως κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (43,32 τ.µ. περίπου).
- Κτίριο µισθωµένο ως κατάστηµα ψιλικών ειδών – περίπτερο στην Ν∆
γωνία του πάρκου του Λιµενικού Ταµείου (8,35 τ.µ περίπου).
- Γεφυροπλάστιγγα.
- Κτίριο τουαλετών στο πάρκο του Λιµενικού Ταµείου.
- Αποθήκη Αποταµίευσης τύπου Α΄ Λιµενικού Ταµείου.
- Αίθουσα επιβατών (λυόµενο).
- Τρία ακίνητα (φυλάκια) που µισθώνονται ως περίπτερα – καταστήµατα
ψιλικών στην προκυµαία λιµένα Καλαµάτας.
- ∆ύο ακίνητα (φυλάκια, στην δυτική προκυµαία και στην ανατολική
περίφραξη του λιµανιού)
- Οικίσκος παλλιροιογράφου.
- Μηχανήµατα και οχήµατα :
Αυτοκινούµενος γερανός COLES (Ακινητοποιηµένος στην δυτική
προκυµαία του λιµανιού).
- Γερανός Liebherr LG 1200
- Περονοφόρο όχηµα (κλαρκ) Lancer Boss (Μισθωµένο από ΟΛΠ ΑΕ έως
31-12-2016)
- Περονοφόρο όχηµα (κλαρκ) Hyster
- Περονοφόρο όχηµα (κλαρκ) Mitsubichi
- Φ/Γ αυτοκίνητο Seat Terra ΚΗΙ 2977
- Φ/Γ αυτοκίνητο Opel Campo ΚΗΗ 3843
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Αξιοποίηση Master Plan λιµένα
- Αντιφατική µη
κωδικοποιηµένη
- Λειτουργία υδατοδροµίου
νοµοθεσία
- Λειτουργία διαχείρισης ελλιµενισµού - Έλλειψη προσωπικού
σκαφών
- Μειωµένη χρηµατοδότηση
- Ελλιπής συντήρηση υποδοµών
- Έλλειψη α) νοµικής υποστήριξης, β)
επιµόρφωσης προσωπικού
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Η
αξιοποίηση
αναπτυξιακών - Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον
προγραµµάτων
- Έλλειψη προσωπικού
Η
αξιοποίηση
ευρωπαϊκών
προγραµµάτων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων

3.5.5. ∆ηµοτική Επιχείρηση
Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.)

Ύδρευσης

–

Αποχέτευσης

Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ιδρύθηκε το έτος 1982 βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
351/82 (ΦΕΚ 63 Α /26.05.82) και λειτουργεί βάσει του νόµου 1069/80. Είναι
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελή – µη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα. ∆ιοικείται από ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό Συµβούλιο που
ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Απαρτίζεται από 6 ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, 3 ∆ηµότες, 1 εκπρόσωπο των εργαζοµένων στην επιχείρηση
και 1 εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα (Εργατικό Κέντρο). Με την ίδια
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος.
Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται σε µισθωµένο κτήριο επιφανείας 864
τ.µ. στην οδό Σπάρτης 46, στην Αγορά Καλαµάτας. ∆ιαθέτει κτιριακές
εγκαταστάσεις επιφανείας 400 τ.µ. στον βιολογικό καθαρισµό (χώρος
εργαστηρίων και παρακολούθησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων) και
1.000 τ.µ. κτίρια γραφείων, συνεργείων και αποθήκης.
Αρχικά η περιοχή αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ήταν η πόλη της Καλαµάτας
ενώ µε απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 989/Α/09.08.00) η
περιοχή επανακαθορίστηκε για να περιλάβει και τα τοπικά διαµερίσµατα του
διευρυµένου µε το σχέδιο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ ∆ήµου Καλαµάτας.
Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 οι αρµοδιότητες της ∆ΕΥΑΚ
επεκτάθηκαν και στις δηµοτικές ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας.
Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. είναι αρµόδια για την ύδρευση άρδευση, και αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. Ο βιολογικός
καθαρισµός εκτός από το ∆ήµο Καλαµάτας εξυπηρετεί σήµερα και το ∆ήµο
Μεσσήνης ενώ µελλοντικά θα εξυπηρετεί και τις ∆ηµοτικές Ενότητες
Θουρίας, Άριος, Αρφαρών και µέρος του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης.
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Παρεχόµενες Υπηρεσίες Ύδρευση
Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. υδροδοτεί τον ∆ήµο Καλαµάτας. Το νερό του δικτύου της
∆.Ε.Υ.Α.Κ. προέρχεται κυρίως από τις πηγές του ποταµού Άρι που
βρίσκονται στην Τ.Κ. Πηδήµατος της δηµοτικής ενότητας Αρφαρών, 17
χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Καλαµάτας.
Την
εκµετάλλευση
του
νερού αυτού έχει ο Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας –
Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας ο οποίος προµηθεύει και
τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ..
Σε περιόδους αιχµής το σύστηµα ενισχύεται από δεκατέσσερις γεωτρήσεις.
Οι πελάτες της ύδρευσης ανέρχονται σε 80.000 ( 49.300 υδρόµετρα) ενώ το
µήκος των αγωγών ύδρευσης φθάνει τα 543.500 µ.µ.
Εκτός του κεντρικού δικτύου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. βρίσκονται τόσο η Τ.Κ. Λεΐκων
που υδροδοτείται από τοπική γεώτρηση όσο και οι ορεινές τοπικές
κοινότητες που υδροδοτούνται από τοπικές πηγές.
Το νερό είναι κατάλληλο σαν πόσιµο και η ποιότητά του ελέγχεται τακτικά στα
εργαστήρια της ∆.Ε.Υ.Α.Κ..
Αποχέτευση ακαθάρτων–Βιολογικός Καθαρισµός
Το µήκος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 282.000 µ.µ.
ενώ η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων µε την αναβάθµισή της θα µπορεί να
εξυπηρετήσει 120.000 κατοίκους.
Το δίκτυο αποχέτευσης καλύπτει την πόλη της Καλαµάτας, τις Τ.Κ.
Λεΐκων, Ασπροχώµατος, Αντικαλάµου και Σπερχογείας φτάνοντας ως τα
όρια της δηµοτικής ενότητας Θουρίας, και όλη την παραλιακή ζώνη από τη
Βέργα έως τις Κιτριές.
Στο δίκτυο επίσης έχουν συνδεθεί και εξυπηρετούνται η πόλη της Μεσσήνης,
η ΒΙΠΕ Σπερχογείας και τα βιοµηχανικά σφαγεία Καλαµάτας.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων (Βιολογικός Καλαµάτας)
βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασπροχώµατος του ∆ήµου Καλαµάτας. Ξεκίνησε την
λειτουργία του τον Ιούνιο του 1986.
Ολοκληρώνεται το έργο αναβάθµισης και επέκτασης του βιολογικού
καθαρισµού της Καλαµάτας. Το έργο αφορά στην αύξηση της δυναµικότητας
του βιολογικού καθαρισµού στο επίπεδο των 120.000 κατοίκων, την
αναβάθµιση των µονάδων που είναι λειτουργικά ανεπαρκείς, ώστε µετά από
αυτή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επεξεργασίας της επόµενης 20ετίας
και την εγκατάσταση νέου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Αποχέτευση οµβρίων
Το δίκτυο οµβρίων καλύπτει όλη της πόλης της Καλαµάτας. Στις υπόλοιπες
τοπικές κοινότητες το δίκτυο οµβρίων περιορίζεται σε σηµειακά τµήµατα,
χωρίς ωστόσο να επισηµαίνονται σοβαρά προβλήµατα µε εξαίρεση αυτήν
του κύριου οδικού άξονα εισόδου στην πόλη µέσω Ασπροχώµατος,
Σπερχογείας και Θουρίας για το οποίο συντάσσεται σχετική µελέτη.
Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. βρίσκεται πάντα σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση
κινδύνων πληµµυρών.
Άρδευση
Με την εφαρµογή του Ν. 3852 / 2010 και την επέκταση των
αρµοδιοτήτων της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. στις δηµοτικές ενότητες Άριος, Αρφαρών και
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Θουρίας, η επιχείρηση ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών άρδευσης µόνο σ’
αυτές (το δίκτυο άρδευσης της πόλης της Καλαµάτας είναι αρµοδιότητα της
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών).
Οι υποδοµές είναι υποτυπώδεις. Γίνονται έρευνες και εκπονούνται µελέτες
για την χρηµατοδότηση αρδευτικών έργων που θα βελτιώσουν το δίκτυο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πίνακας 121 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΗ
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
2010
6.933.462
8.048.062
2011
6.744.911
7.420.774
2012
6.845.023
6.618.489
2013
6.965.465
6.994.207
2014
6.471.147,76
5.883.816,76

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- 640.563
121.022
11.259.422
1.368.546
587.331,00
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Ανθρώπινο δυναµικό
Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναµικό:
Πίνακας 122: Ανθρώπινο δυναµικό ∆.Ε.Υ.Α.Κ.

Αριθµός
απασχολούµενων
υπαλλήλων

Αριθµός
υπαλλήλων
προβλεποµένων
από τον ΟΕΥ

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Κλάδος/ειδικότητα

1

ΑΕΙ

ΠΕ/ΓΕΝΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

ΑΕΙ

ΠΕ/ΝΟΜΙΚΟΣ

1

1

ΛΥΚΕΙΟ

∆Ε/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

1

0

ΑΕΙ

ΠΕ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1

0

ΑΕΙ

ΠΕ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚ/ΚΗΣ-∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

2

ΑΕΙ

ΠΕ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

1

1

ΤΕΙ

1

ΤΕΙ

ΤΕ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

9

ΛΥΚΕΙΟ

∆Ε/ΟΙΚ/ΚΟΙ-∆ΙΟΙΚ/ΚΟΙ 12

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΕ/ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

3

2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΕ/∆ΙΑΝΟΜΕΙΣΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

2

0

ΛΥΚΕΙΟ

∆Ε/ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

1

1

ΛΥΚΕΙΟ

∆Ε/ΚΛΗΤΗΡΕΣ

1

1

ΤΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
1
2

ΠΕ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1

ΑΕΙ

1

3

ΑΕΙ

ΠΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

–

1

ΑΕΙ

ΠΕ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1

5

ΤΕΙ

ΤΕ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-∆ΟΜΙΚΟΙ
ΚΛΠ)

5

1

ΤΕΙ

ΤΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ

1
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1

ΛΥΚΕΙΟ

∆Ε/ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ

1

3

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

3

ΥΕ/ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ
2

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

3

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ

3

3

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ

6

1

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

1

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

2

0

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1

1

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

1

1

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ
ΗΤΕΣ
1

1

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ/ΒΟΗΘΟΙ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ

1

10

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΥΕ /ΕΡΓΑΤΕΣ

10

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 60

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
72
Εκτός των παραπάνω 60 εργαζόµενων που έχουν οργανική θέση, εργάζονται 3
άτοµα µε σύµβαση αορίστου χρόνου χωρίς οργανική θέση, 4 άτοµα µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου και 1 άτοµο µε επιδοτούµενο πρόγραµµα ΝΘΕ του ΟΑΕ∆

Μηχανολογικός εξοπλισµός
Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. για τη λειτουργία και τη συντήρηση τόσο των εγκαταστάσεών
της όσο και των δικτύων της διαθέτει τα παρακάτω µηχανήµατα και οχήµατα.
Πίνακας 123 : Οχήµατα ∆.Ε.Υ.Α.Κ.

A/A
1
2
3

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
MERCEDES 608 ( Mικρό ανοιχτό φορτηγό 3,5 τόνων)
SUZUKI VITARA - JEEP
VOLVO FL6 (10 Tόνων – Βυτιοφόρο µεταφοράς νερού)
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A/A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
MITSUBISHI (Hµιφορτηγό ανοιχτού τύπου για µεταφορά υλικών)
MITSUBISHI (Hµιφορτηγό ανοιχτού τύπου για µεταφορά υλικών)
MITSUBISHI (Hµιφορτηγό ανοιχτού τύπου για µεταφορά υλικών)
MITSUBISHI (Hµιφορτηγό κλειστού τύπου για µεταφορά υλικών)
MITSUBISHI (Hµιφορτηγό κλειστού τύπου για µεταφορά υλικών)
FORD (Φορτηγάκι 4Χ4 διπλοκάµπινο )
FORD (Φορτηγάκι 4Χ4 διπλοκάµπινο )
SEAT (Ι.Χ. επιβατικό)
OPEL (κλειστό φορτηγάκι)
OPEL (κλειστό φορτηγάκι)
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τρακτέρ INTERNATIONAL
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τρακτέρ FORD
JCB ΝΕΟ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ IVECO
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ IVECO
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES
AYTOKINΗΤΟ - ΚΑΜΕΡΑ
JCB ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
OPEL ASTRA «ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ»
ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙ VIVROMAX
∆ΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ (1 τεµάχιο)
2 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
2 ΒΕΝΖΙΝΟΤΡΟΧΟΙ
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A/A
27
28
29

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RUGERINI
1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ PIAGIO
3 ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ HONDA

Επίσης η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. έχει στην κυριότητά της αλλά το χρησιµοποιεί ο ∆ήµος
Καλαµάτας ένα σάρωθρο ELGIN FORD (σκούπα).
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ∆.Ε.Υ.Α.Κ.
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Βελτίωση του προγραµµατισµού των Υπάρχει
δίκτυο
αλλά
απαιτείται
προσαρµογή
του
µηχανογραφικού
δράσεων
για
τη
βελτίωση
της
Ανανέωση µηχανολογικού εξοπλισµού λογισµικού
αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων
και αυτοκινήτων
Κατάρτιση
ενηµέρωση
του και της ∆ιοίκησης
προσωπικού για τις τεχνολογικές Απαιτείται βελτίωση της νοοτροπίας και
της οµαδικής εργασιακής κουλτούρας
εξελίξεις
Περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος Έλλειψη εξειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού.
Η
σύνθεση
του
προµηθειών – αποθήκης
Μηχανογράφηση κρίσιµων διαδικασιών προσωπικού θα πρέπει να αλλάξει
σταδιακά επειδή έχουν διαφοροποιηθεί οι
λειτουργίας
εργασίες που είναι επιφορτισµένο να
Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης
Ανακαίνιση και επέκταση µονάδας εκτελεί, και θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρακολουθεί τις νέες τεχνολογικές
βιολογικού καθαρισµού
εξελίξεις
Το προσωπικό και ο τεχνολογικός
εξοπλισµός της επιχείρησης, λαµβάνοντας
υπόψη και τις τελευταίες συνταξιοδοτήσεις
δεν επαρκούν για την κάλυψη των
αναγκών
Στην
∆.Ε.Υ.Α.Κ. ανατέθηκε και η
αρµοδιότητα άρδευσης τα συστήµατα της
οποίας
είναι
αναχρονιστικά
µε
αποτέλεσµα την κατασπατάληση των
υδάτινων πόρων και την κακή ποιότητα
παροχής υπηρεσιών στους καταναλωτές
Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης από
εξωτερικούς συνεργάτες για: α) τη
σύνταξη µελετών και την υλοποίηση
µεγάλων συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
β) Την προσαρµογή του µηχανογραφικού
λογισµικού
για
τη
βελτίωση
της
αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων
και της ∆ιοίκησης
Μεγάλες ποσότητες µη καταµετρούµενου
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ∆.Ε.Υ.Α.Κ.
νερού
Επεξεργασία λυµατολάσπης
Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
αποχέτευσης οµβρίων
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Αξιοποίηση / ενσωµάτωση νέων Αντιφατική µη κωδικοποιηµένη νοµοθεσία
τεχνολογιών στην λειτουργία της Ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό
περιβάλλον
∆ΕΥΑΚ
υπάρχει
µακροχρόνιος
Ασύρµατες ζεύξεις αντλιοστασίων και ∆εν
προγραµµατισµός σε παρεµβάσεις επί
δεξαµενών
Τηλεδιαχείριση
αντλιοστασίων των κοινοχρήστων χώρων
Έλλειψη από την πλευρά του Συνδέσµου
ύδρευσης και δεξαµενών
Ύδρευσης επιστηµονικού προσωπικού
Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Επιµόρφωση,
κατάρτιση, για εποικοδοµητική συνεργασία
Προβλήµατα µε αθίγγανους ιδιαίτερα στις
ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού
∆ηµοτικές Ενότητες Άριος και Αρφαρών.
∆υσµενές κοινωνικό περιβάλλον λόγω
οικονοµικής κρίσης
Έλλειψη έργων υποδοµής στην ύδρευση
(νέες δεξαµενές, χρειάζεται αντικατάσταση
του αγωγού µεταφοράς νερού από το
Πήδηµα
στην
Καλαµάτα,
νέα
υδροµάστευση
στον
Άγιο
Φλώρο,
αντλιοστάσιο και αγωγός µεταφοράς
νερού από τον Άγιο Φλώρο στο Πήδηµα,
αντικατάσταση δικτύων.)
Έλλειψη έργων υποδοµής στην άρδευση
Συνεχής µείωση προσωπικού
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
Αναβάθµιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισµού Καλαµάτας
Αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων

3.5.6. Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ»
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» είναι ο επίσηµος
φορέας της πολιτικής του ∆ήµου, στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση.
Συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 71713/14316/19-11-2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2434/Β΄/1-12-2008)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ως αποτέλεσµα συγχώνευσης
των πρώην αµιγών επιχειρήσεων του ∆ήµου Καλαµάτας µε τις επωνυµίες:
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.)
∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ)
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)
∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆ΕΤΑΚ)
Εν συνεχεία απορρόφησε την Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Θουρίας
(ΚΕ∆ΗΘ) µε την υπ’ αριθµ.88/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Καλαµάτας (ΦΕΚ β΄1059/30-5-2011) σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3852/2010.
Η επιχείρηση είναι προγραµµατικά συµβεβληµένη µε το Υπουργείο
Πολιτισµού και το ∆ήµο Καλαµάτας.
Σκοποί της επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων,
καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή συνδέονται µε τις
αρµοδιότητες που ασκεί ο ∆ήµος και που αναφέρονται στους τοµείς του
πολιτισµού, της κοινωνικής αλληλέγγύης, της κατάρτισης και προώθησης
στην απασχόληση.
Υποστηρίζονται δραστηριότητες στους εξής τοµείς:
Στο χορό µε τη λειτουργία του ∆ιεθνούς Κέντρου Χορού (∆Ι.ΚΕ.ΧΟ), του
οποίου κορυφαία δραστηριότητα είναι η διοργάνωση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Χορού Καλαµάτας.
Στην Καλλιτεχνική Παιδεία, µε τη λειτουργία των Σχολών:
∆ηµοτικό Ωδείο
Σχολή Χορού
Εικαστικό Εργαστήρι
Στο Θέατρο µε τη συνέχιση της δραστηριότητας του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις µε διοργάνωση σπουδαίων ποιοτικών εκδηλώσεων
Στην Καλλιτεχνική δηµιουργία µε διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη και άλλων θεµατικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στους
χώρους πολιτισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιούνται προγράµµατα
κατάρτισης µέσω του πιστοποιηµένου Κ.Ε.Κ. ενέργειες προώθησης στην
Απασχόληση, δράσεις µέριµνας προς ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως το
∆ηµοτικό Παντοπωλείο, το ∆ηµοτικό Ιατρείο, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», η ενθάρρυνση για ένταξη στον κοινωνικό ιστό των οικονοµικών
µεταναστών κ.α.
Ειδικότερα οι σκοποί της επιχείρησης ανά τοµέα δράσης είναι:
Α. Τοµέας Πολιτισµού
Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος πολιτιστικής ανάπτυξης της
πόλης της Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής, µε ειδικότερους στόχους
τη δηµιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδοµής, τη διάδοση και
ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης
καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και την εξασφάλιση των
συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατοµικών
δηµιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη µουσική, τον κινηµατογράφο, τις
εικαστικές και τις οπτικοακουστικές τέχνες
Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της
συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήµατα
της πόλης, για την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και την διεύρυνση
των πρωτοβουλιών και των παρεµβάσεων τους
Η κατασκευή και διαχείριση χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών λειτουργιών και
λοιπών υπηρεσιών
Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού
πολιτισµού, καθώς και η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των
σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο
Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Χορού, θεατρικές
παραστάσεις, Συναυλίες κ.λ.π.)
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Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής Θεατρικής παραγωγής στην
ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Η παροχή δυνατότητας στους νέους
δηµιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από την θεατρική
τέχνη. Η παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να εκφράσουν τις
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, η τόνωση της πολιτιστικής ζωής, που είναι
υποβαθµισµένη και η δυνατότητα για γενικότερη πολιτιστική άνθηση
Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής
τέχνης µε απώτερο στόχο την πνευµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού της περιοχής
Η συνεισφορά στον τοµέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η
συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ∆ήµου
Β. Τοµέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας,
µε τη δηµιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδοµών όπως,
Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρων ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών κ.λ.π.
Η εφαρµογή πολιτικών και 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,
µε τη δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων αρωγής υγείας, υποστήριξης
ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής υποστήριξης
των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας
Η ενίσχυση και αναβάθµιση των ενεργειών υποστήριξης ατόµων που βιώνουν
τον κοινωνικό αποκλεισµό και χρειάζονται στήριξη (συµβουλευτική,
συναισθηµατική, κοινωνική, οικονοµική), ενώ χαρακτηρίζονται αποκλεισµένα
ή είναι εν δυνάµει αποκλεισµένα από τον κοινωνικό ιστό και την αγορά
εργασίας
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα
και δράσεις για την ένταξη Παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής
κοινωνίας
Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων δηµοτών µε τη δηµιουργία
∆ηµοτικού Ιατρείου, Κοινωνικού Φαρµακείου και ∆ηµοτικού Παντοπωλείου
Η προώθηση και η ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικού δικτύου 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 ∆ήµου
Η καταγραφή των κοινωνικών δεδοµένων της περιοχής και η δηµιουργία
αντίστοιχης βάσης δεδοµένων, µε σκοπό τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας
Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών
οµάδων της περιοχής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές
Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της
παραβατικότητας
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Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή
Γ. Τοµέας Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση
Η λειτουργία πιστοποιηµένου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε
αποκλειστικό
αντικείµενο
δράσεως
την
παροχή
συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης και συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων
(έρευνες,
µελέτες, ηµερίδες, εκπαιδευτικά βοηθήµατα για τους
καταρτιζόµενούς τους, συµµετοχή σε ολοκληρωµένα προγράµµατα, κοινοτικές
πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υπ[οστήριξη της απασχόλησης)
Λειτουργία πιστοποιηµένου Κέντρου Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) που θα συµβάλλει στην ενδυνάµωση και την εµψύχωση,
καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού
ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωση των ατόµων που
απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης που θα παρέχει πληροφόρηση και
ολοκληρωµένη συµβουλευτική υποστήριξη για την προετοιµασία και την
ένταξη ατόµων στην αγορά εργασίας
Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε προγράµµατα για την εφαρµογή πολιτικών
προώθηση στην απασχόληση, καθώς και η ενηµέρωση εργοδοτών και
ανέργων για αυτά
Η παροχή συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους µε στόχο την
υποστήριξη και ενθάρρυνση για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Ο σχεδιασµός και η οργάνωση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης
και της επιχειρηµατικότητας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης αποτελείται από 11 µέλη και ορίζεται
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας
Στον τοµέα του πολιτισµού η επιχείρηση, µέσω της ∆ηµοτικής Σχολής Χορού,
του ∆ηµοτικού Ωδείου και του Εικαστικού Εργαστηρίου, στοχεύει σε µια
δυναµική παρέµβαση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης της Καλαµάτας και
της ευρύτερης περιοχής, µε την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι σχολές της, αποτελούν φυτώρια
νέων δηµιουργών και καλλιτεχνών και αρκετοί από αυτούς έχουν διακριθεί
τόσο στην χώρα µας όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, µε την ίδρυση το
1995 του ∆ιεθνούς Κέντρου Χορού, που έχει ως κορυφαία εκδήλωση το
∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας, η πόλη έχει γίνει γνωστή ευρέως, µε
αποτέλεσµα κάθε καλοκαίρι να υποδέχεται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό, προκειµένου να παρακολουθήσουν τις διεθνούς εµβέλειας
παραστάσεις του φεστιβάλ.
Η έδρα της επιχείρησης είναι στην Καλαµάτα και διαθέτει, κατά χρήση, τα εξής
κτίρια που της έχουν παραχωρηθεί από τον ∆ήµο Καλαµάτας :
Πίνακας 124 : Κτίρια που έχουν παραχωρηθεί στη «ΦΑΡΙΣ»
Κτίριο
∆ιεύθυνση
Ζουµπούλειο Μέγαρο
Π. Καίσαρη 6 & Αναγνωσταρά
Α΄ Γυµνάσιο Αρένων
Πλατεία Βιλεαρδουίνου
Αναγνωστόπουλου
Ασίνης 11 & Φαρών
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Κ.Ε.Κ.
Θουκιδίδου 2
Κεντρική Σκηνή Θεάτρου
∆ηµοσθένους 2
Παλαιό Γυµνάσιο Παραλίας Ναυαρίνου 8
Πίνακας 125 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΙΣ

ΧΡΗΣΗ
2008-2009
2010
2011
2012
2013
2014

ΕΣΟ∆Α
3.643.240,32
3.027.094,40
2.831.855,67
2.982.481,70
2.571.710,22
1.924.683,17

ΕΞΟ∆Α
3.980.174,60
3.239.724,76
2.821.660,67
2.654.073,99
2.495.578,07
1.917.281,76

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-336.934,28
-212.630,36
10.195,00
328.407,71
76.132,15
7.401,41

Το απασχολούµενο προσωπικό της επιχείρησης είναι 59 άτοµα και έχουν
κατανεµηθεί στα εξής τµήµατα που προβλέπονται στον Οργανισµό
Εσωτερικών Υπηρεσιών της:
Πίνακας 126 : Προσωπικό κοινωφελούς επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ»
Τµήµα Γενική ∆ιεύθυνση.
Αριθµός
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Κλάδος/Ειδικότητα
Απασχολούµενων
Υπαλλήλων
1
ΠΕ
Λογιστής
3
∆Ε
Γραµµατέας/Λογιστής/Υπάλληλ
ος Γραφείου
1
ΥΕ
Καθαρίστρια
Τµήµα Μουσικής
30
∆Ε
Γραµµατέας/Καθηγητές
Μουσικής
2
ΠΕ
Καθηγητές Μουσικής

Τµήµα Χορού
7

∆Ε

Γραµµατέας/Καθηγήτριες
Χορού

Τµήµα Εικαστικών.
5

∆Ε
ΠΕ
ΤΕ

Υπάλληλοι Γραφείου/Καθηγητές
Εικαστικών
Καθηγητές Εικαστικών
Καθηγητές Εικαστικών

ΠΕ

Υπάλληλος

5
1
Τµήµα Θεάτρου
1
Τµήµα Κατάρτισης
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1

∆Ε

Τµήµα ∆ΙΚΕΧΟ
1
ΥΕ
Τµήµα Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
1
∆Ε

Γραµµατέας
Καθαρίστρια
Υπεύθυνη Οργανωτικού

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΑΡΙΣ»
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Αξιοποίηση
κοινωνικών
και - Αντιφατική µη
κωδικοποιηµένη
πολιτιστικών
προγραµµάτων
που νοµοθεσία
χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε.
- Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι για την
- Καθιέρωση της επιχείρησης ως κύριο υλοποίηση των σκοπών της επιχείρησης
φορέα καλλιτεχνικής παιδείας και - Ελλιπής σύνδεση των δράσεων
δηµιουργίας
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µε τις δοµές
- Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών εκπαίδευσης
υποδοµών υπερτοπικής σηµασίας (π.χ. - Περιορισµένος αριθµός δράσεων στους
∆ιεθνές Κέντρο Χορού, Μέγαρο Χορού) τέως ∆ήµους που σήµερα έχουν
- ∆ιοργάνωση αρκετά µεγάλου αριθµού συγχωνευθεί στο νέο Καλλικρατικό ∆ήµο
πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων Καλαµάτας
- Αποτελεσµατική συνεργασία µε τους Νοµικό
καθεστώς
προσλήψεων
πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς προσωπικού
και συλλόγους
- Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού
εξοπλισµού
- ∆υσλειτουργίες από την εφαρµογή του
«Καλλικράτη»
Έλλειψη
µόνιµου
εξειδικευµένου
προσωπικού
- Έλλειψη νοµικής υποστήριξης και
τεχνικής υποστήριξης στα συστήµατα
πληροφορικής
- Μη έγκαιρη εκταµίευση επιχορηγήσεων
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Αξιοποίηση
ευρωπαϊκών - Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που
βρίσκεται η χώρα
προγραµµάτων
- ∆ηµιουργία παραρτηµάτων των - Ραγδαία αύξηση των ατόµων που
σχολών της Κοινωφελούς Επιχείρησης αγγίζουν τα όρια της φτώχειας
∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ στους - Έλλειψη στελέχωσης
πρώην ∆ήµους που σήµερα έχουν - Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον
συγχωνευθεί στο νέο Καλλικρατικό
∆ήµο Καλαµάτας, για την εξάπλωση
της καλλιτεχνικής παιδείας
Επιµόρφωση,
κατάρτιση,
ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού
- Πρόωθηση συνεργασιών µε σχετικούς
φορείς άλλων ∆ήµων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
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3.5.7. Κτηµατική Καλαµάτας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία
«∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε»
Η ανώνυµη εταιρεία «Κτηµατική Καλαµάτας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» µε
διακριτικό τίτλο «∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε» συστήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. Ε.Μ. 3262/1712-2010 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 14323 Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ,21-12-2010) και
προήλθε από µετατροπή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης «Α∆ΕΚ».
Σκοπός της εταιρείας αποτελεί η αξιοποίηση της ∆ηµοτικής ακίνητης
περιουσίας του ∆ήµου Καλαµάτας ο οποίος είναι ο µοναδικός µέτοχος και η
εκµετάλλευση στο µέλλον των κοινόχρηστων χώρων αυτού.
∆ιαχειρίζεται δηλαδή ακίνητά της και ακίνητα του ∆ήµου που της
παραχωρήθηκαν κατά χρήση µετά τη σύστασή της.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν:
Το Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαµάτας (ΒΙΟ.ΠΑ) έκτασης 51.970,25 τ.µ. στο οποίο
στεγάζονται 64 βιοτεχνικές µονάδες συνολικού εµβαδού 8.505 τ.µ.Επίσης οι
γραφειακοί χώροι στο ∆ιοικητήριο του ΒΙΟ.ΠΑ. της εταιρείας καλύπτουν
248,50 τ.µ. και οι λοιποί χώροι 327 τ.µ.
Αγροτεµάχιο έκτασης 12.300 τ.µ. στην περιοχή του Παµίσου
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν ακίνητα που κατά κανόνα έχουν
επαγγελµατικές µισθώσεις και αποφέρουν έσοδα και τα οποία
παραχωρήθηκαν κατά χρήση από το ∆ήµο προς την εταιρία. Τα ακίνητα αυτά
είναι :
Το Τουριστικό Μ. Μαντίνειας
Το ισόγειο κατάστηµα του ∆ηµοτικού καταστήµατος Μ. Μαντίνειας
Το παλιό Γυµνάσιο Παραλίας
Σε αυτά προστίθενται τα καταστήµατα του ∆υτικού Εµπορικού Κέντρου (∆ΕΚ)
και µέρος των καταστηµάτων του Ανατολικού Εµπορικού Κέντρου (ΑΕΚ), τα
οποία είχαν παραχωρηθεί στην εταιρεία κατά χρήση από το ∆ήµο Καλαµάτας
Επίσης η ∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. διαχειρίζεται τη Λαϊκή αγορά ειδών ελαφράς
βιοτεχνίας η οποία πραγµατοποιείται στο χώρο του ∆υτικού Εµπορικού
Κέντρου Καλαµάτας (Αγία Τριάδα) και στην οποία δραστηριοποιούνται 35
αδειούχοι µικροπωλητές.
Τα ανωτέρω ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία είναι µισθωµένα στο σύνολό
τους και είναι ελκυστικά στους µισθωτές διότι συντηρούνται τακτικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι εννιαµελές (9) ορίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και απαρτίζεται από τρεις (3) αιρετούς και έξι (6)
δηµότες.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για
τα έτη 2010-2011-2012-2013-2014:
Πίνακας 127 : Οικονοµικά στοιχεία της ∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
ΚΑΘΑΡΑ
ΕΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2010-2011 από 878.223,34
592.869,52
285.353,82
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1/7/10
31/12/11
2012
2013
2014

έως
591.171,62
550.335,83
543.606,56

410.795,97
449.767,23
534.341,61

180.375,65
100.568,60
9.264,95

Πίνακας 128 : Ανθρώπινο ∆υναµικό – Προβλεπόµενο από Ο.Ε.Υ.
Αριθµός
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Κλάδος
απασχολούµενων
υπαλλήλων 8
2
Π.Ε.
Οικονοµολόγοι
1
Τ.Ε.
Γραµµατέας
5
∆.Ε.
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι –
Τεχνικός

Εκ των ανωτέρω απασχολουµένων υπαλλήλων µία διοικητική υπάλληλος
∆.Ε. και ένας οικονοµολόγος Π.Ε. έχουν µετακινηθεί σε υπηρεσίες του ∆ήµου
Καλαµάτας κατόπιν αποφάσεων του ∆ηµάρχου.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

413

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «∆ΙΟΚΛΗΣ ΑΕ»
∆υνατότητες και Ευκαιρίες
Προβλήµατα και Περιορισµοί
∆υνατότητα
επέκτασης
του - Η συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση
Βιοτεχνικού Πάρκου σε ιδιόκτητο - Η συνεχής αβεβαιότητα ως προς την
οικόπεδο της Εταιρίας. Κατά το ύπαρξη της Εταιρίας
παρελθόν έγινε ανεπιτυχής απόπειρα - Μη επαρκής συντήρηση των κτιριακών
ένταξης για χρηµατοδότηση της υποδοµών της Εταιρίας λόγω
: α.
συγκεκριµένης δράσης στο 2ο ΚΠΣ
έλλειψης επαρκών ιδίων χρηµατικών
- ∆ιερεύνηση εντοπισµού κατάλληλου πόρων,
β. αυξηµένου κόστους, γ.
πλαισίου και ένταξη για χρηµατοδότηση έλλειψης
εργατικού
–
τεχνικού
της συντήρησης των υφιστάµενων προσωπικού,
δ. ασύµφοροι όροι και
κτιριακών υποδοµών
συνθήκες προσφυγής σε τραπεζική
∆ιερεύνηση
εγκατάστασης χρηµατοδότηση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην Λόγω
της
οικονοµικής
ύφεσης
στέγη του ΒΙΟ.ΠΑ. (είσοδος επενδυτή, εµφανίζεται ανεπαρκής ζήτηση στην
εντοπισµός πλαισίου, χρηµατοδοτικό ενοικίαση καταστηµάτων
σχήµα κλπ)
- Λόγω της οικονοµικής ύφεσης κυρίως
- Εκµετάλλευση δηµοτικής ακίνητης παρουσιάζεται καθυστέρηση
στην
περιουσίας από την Εταιρία µας
καταβολή των µηνιαίων µισθωµάτων από
τους επαγγελµατίες – ενοικιαστές µε
συνέπεια την Ταµειακή δυσλειτουργία της
Εταιρίας
- Λόγω της οικονοµικής ύφεσης και
κατόπιν νοµοθετικής παρέµβασης η
Εταιρία συµµορφώθηκε και προχώρησε
στην µείωση των ενοικίων µε αποτέλεσµα
την µείωση των συνολικών της εσόδων
Εντοπισµός
–
καταγραφή
και
εκµετάλλευση δηµοτικής περιουσίας από
το Νοµικό Πρόσωπο ∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
Εκµετάλλευση και αξιοποίηση δηµοτικής ακίνητης περιουσίας

3.5.8. Βιοµηχανικά Σφαγεία
(Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.)

–

Αγορά

Καλαµάτας

Α.Ε.

Η Ανώνυµος Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ –
ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο
«ΒΙ.ΣΦ.Α.ΚΑ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» εδρεύουσα στην πόλη της Καλαµάτας του Νοµού
Μεσσηνίας (οδός Σπάρτης αριθµός 45) και αριθµό Μ.Α.Ε. 44604/26/Β/99/20
συστάθηκε δυνάµει του υπ’ αριθµ.16.589/11-11-1999 Καταστατικού
Συστάσεως Ανωνύµου Εταιρείας του Συµβολαιογράφου Καλαµάτας
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Αναστασίου Σταύρου Κανελλόπουλου και της υπ’ αριθµ.18.887/25-7-2001
συµβολαιογραφικής πράξεως.
Αντικείµενο της Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε. είναι η εκµετάλλευση ακινήτων. Η εταιρεία
εκµεταλλεύεται τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους υπαίθριους χώρους των
Βιοµηχανικών Σφαγείων και της Νέας Αγοράς Καλαµάτας. Τα Βιοµηχανικά
Σφαγεία βρίσκονται στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Καλαµάτας – Μεσσήνης και καλύπτουν
2.823 τ.µ. Το κτίριο των βιοµηχανικών σφαγείων περιλαµβάνει το κτίριο
σφαγείου 1.596 τ.µ., το κτίριο µηχανολογικών εγκαταστάσεων 380 τ.µ., το
κτίριο στάβλου 600 τ.µ. και το κτίριο διοικήσεως 247 τ.µ. Η κεντρική Αγορά
Καλαµάτας βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Ιωάννου, καταλαµβάνει έκταση
30.000 τ.µ. και εκτείνεται ανάµεσα στον ποταµό Νέδοντα και στις παρυφές
του κάστρου Καλαµάτας.
Λειτουργεί ως ∆ηµοτική Α.Ε. από το Μάιο του 1986 έως σήµερα και
ουσιαστικά πρόκειται για µετεγκατάσταση της παλιάς ∆ηµοτικής Αγοράς των
Αγίων Αποστόλων και της πλατείας Όθωνος.
Στο χώρο της Αγοράς υπάρχουν καταστήµατα µε ποικίλες δραστηριότητες
ειδών διατροφής, όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα, µανάβικα, µπακάλικα κ.λ.π.
Κάθε Τετάρτη και κάθε Σάββατο πεντακόσιοι (500) περίπου παραγωγοί από
την Καλαµάτα και την ευρύτερη περιοχή πωλούν τα προϊόντα της
Μεσσηνιακής γης. Εδώ ο καταναλωτής βρίσκει ότι παράγει ο τόπος µας,
προϊόντα ποιοτικά και σε εξαιρετικές τιµές, αφού τα διακινούν οι ίδιοι οι
παραγωγοί.
Τελευταία, έχει αναπτυχθεί µε µεγάλη επιτυχία και αγορά βιολογικών
προϊόντων.
Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε κτίριο εµβαδού 60 τ.µ. στην οδό
Σπάρτης 33, στην Νέα Αγορά Καλαµάτας.
Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2190/20 περί Ανώνυµων
εταιρειών καθώς και από την Νοµοθεσία των Ο.Τ.Α.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε. προτείνεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Είναι
επταµελές (7) και απαρτίζεται από δηµοτικούς συµβούλους, παραγωγούς και
επαγγελµατίες.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για
το έτος 2014.
Πίνακας 129 : Οικονοµικά στοιχεία 2014 Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.

Έτος
2010
2011
2012
2013
2014(εκτίµηση)

Κύκλος
εργασιών/πωλήσεις
(έσοδα)
509.228,89
493.275,01
491.477,91
472.071,05
468.366,67

(Έξοδα)

Καθαρό
αποτέλεσµα

509.049,04
554.690,07
478.874,02
438.540,20
422.123,62

179,05
-61.415,06
12.603,89
33.530,85
46.243,05

Ανθρώπινο ∆υναµικό
Η Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε. διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναµικό:
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Πίνακας 130 : Ανθρώπινο δυναµικό Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αριθµός
Επίπεδο εκπαίδευσης
Κλάδος – Ειδικότητα
απασχολούµενων
υπαλλήλων
1
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
–
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2
∆Ε
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2
∆Ε
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
– ΤΕΧΝΙΚΟΙ
3
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 8
Αριθµός
Επίπεδο εκπαίδευσης
Κλάδος – Ειδικότητα
προβλεποµένων
από
τον Ο.Ε.Υ. υπαλλήλων
-

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Βελτίωση της νοοτροπίας και της - Αντιφατική µη
κωδικοποιηµένη
οµαδικής εργασιακής κουλτούρας
νοµοθεσία
- Μηχανογραφική τήρηση µετοχολογίου - Η λειτουργία µεγάλων super market µε
Καλύτερος συντονισµός µε τις αρµόδιες σύγχρονη
οργάνωση
λειτουργεί
υπηρεσίες για τον έλεγχο της ανταγωνιστικά για την Κεντρική Αγορά
στάθµευσης στον χώρο της Αγοράς Καλαµάτας.
Καλαµάτας
Μηχανογράφηση
και
ενηµέρωση
- ∆ηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης προσωπικού
- Προµήθεια συστηµάτων µεταφοράς - Ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό
προϊόντων (καροτσάκια)
περιβάλλον
- Εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος - Έλλειψη α) νοµικής υποστήριξης κυρίως
µηχανογραφικού εξοπλισµού
λόγω καθυστέρησης των εισπράξεων, β)
σε θέµατα µηχανοργάνωσης και γ)
υποστήριξης
για
λογιστικά
και
φοροτεχνικά θέµατα
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Η
αξιοποίηση
αναπτυξιακών - Επειδή η εταιρεία έχει ως κύριο Μέτοχο
τον ∆ήµο Καλαµάτας η αλλαγή της
προγραµµάτων
- Ανακατανοµή προσωπικού από ∆ηµοτικής Αρχής επηρεάζει την διοίκησή
τµήµα συντήρησης σε τµήµα ∆ιοίκησης της
- Ενεργειακή αυτάρκεια (φωτοβολταϊκά) - Έλλειψη νοµικής υποστήριξης - Η µεγαλύτερη επισκεψιµότητα της καθυστέρηση των εισπράξεων
αγοράς λόγω της οικονοµικής κρίσης - ∆εν υπάρχει ορθολογική κατανοµή του
θα αυξήσει την δραστηριότητα των προσωπικού π.χ. έλλειψη ∆ιοικητικών
υπαλλήλων
και
πλεονασµός
των
ενοικιαστών
- ∆υνατότητα προσλήψεων µέσω υπαλλήλων συντήρησης
προγραµµάτων
ενίσχυσης
της
απασχόλησης π.χ. Ο.Α.Ε.∆
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΕΜΑ : Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.
Επιµόρφωση,
κατάρτιση,
ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

∆ΗΜΟΥ

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
Είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών
Ενεργειακή αυτάρκεια µε την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην Αγορά Καλαµάτας
Αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών προγραµµάτων

3.6. Συνεργασίες ∆ήµου
3.6.1. Συµµετοχές, Συνεργασίες και ∆ικτύωση του ∆ήµου
Σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, ο ∆ήµος Καλαµάτας συµµετέχει στα όργανα της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων (ΠΕ∆) Πελοποννήσου. Επίσης, διαχρονικά, έχει αναπτύξει
συνεργασίες µε ∆ήµους 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 µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και της
Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», για την υλοποίηση του
Προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
µε πεδίο εφαρµογής επιλεγµένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού,
αγροτικού και αστικού συστήµατος ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τριετία 2013 – 2015.
(Α.∆.Σ. 60/13)
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης, του ∆ήµου Καλαµάτας και της Ανώνυµης
Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε., για την εφαρµογή του
«Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος: Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014. (Α.∆.Σ.
115/13)
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Συµπαράσταση στη ∆υτική Γειτονιά Αγίας
Τριάδος» για την υλοποίηση της δράσης: «Καθαρισµοί και συντηρήσεις
περιοχής Αγίας Τριάδας στη δυτική γειτονιά».( Α.∆.Σ. 474/13)
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση της
δράσης: «Καθαρισµοί και συντηρήσεις παιδικών χαρών της πόλης». (Α.∆.Σ.
533/13)
Προγραµµατική Σύµβαση µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και την Περιβαλλοντική
Συνεταιριστική (Κοιν.Σ.Επ.) για τη «Λειτουργία κινητής µονάδας επεξεργασίας
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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ΑΣΑ µε στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόµενων
προϊόντων (κοµπόστ – ανακυκλώσιµα – κλπ)» (Α.∆.Σ. 45/2014)
Προγραµµατική Σύµβαση µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας, για τον
καθαρισµό χερσαίας ζώνης λιµένα (Α.∆.Σ. 141/14)
Προγραµµατική Σύµβαση µε την RETHINK– ΚΟΙΝΣΕΠ για την υλοποίηση
προγράµµατος δηµιουργίας δικτύου συνοικιακής κοµποστοποίησης (Α.∆.Σ.
142/14)
Προγραµµατική Σύµβαση µε τον Φο.∆.Σ.Α. Πελοποννήσου για την υλοποίηση
προµήθειας υλικοτεχνικής υποδοµής (µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ)
κινητού σταθµού µεταφόρτωσης (Α.∆.Σ. 144/14)
Προγραµµατική Σύµβαση µε την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας
«ΦΑΡΙΣ» και το ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας «Πανταζοπούλειος
Λαϊκή Σχολή» για την συµµετοχή στη διαδικασία ‘’Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης / 2021‘’ µε σκοπό τη διεκδίκηση για την πόλη της Καλαµάτας
του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσα Πολιτισµού για το έτος 2021.
(Α.∆.Σ. 409/14)
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Φο.∆.Σ.Α.
Πελοποννήσου για τη «Λειτουργία κινητής µονάδας Επεξεργασίας ΑΣΑ του
∆ήµου Καλαµάτας µε στόχο την Ανάκτηση- Αξιοποίηση όλων των
παραγόµενων προϊόντων (κοµπόστ-Ανακυκλώσιµα-κ.λ.π.)», (Α.∆.Σ. 463/14)
Προγραµµατική Σύµβαση µε τον Φο.∆.Σ.Α. Πελοποννήσου για την υλοποίηση
προµήθειας εξοπλισµού προεπεξεργασίας των σύµµεικτων απορριµµάτων
µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ΕΣΠΑ. (Α.∆.Σ. 464/14)
Προγραµµατική σύµβαση µε τον Φο.∆.Σ.Α. Πελοποννήσου για την υλοποίηση
προµήθειας εξοπλισµού επέκτασης – ενίσχυσης του τοπικού δικτύου οικιακής
κοµποστοποίησης µέσω του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ΕΣΠΑ».
(Α.∆.Σ. 465/14)
Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης µεταξύ Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ήµου Καλαµάτας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού
Περιφερειακού Θεάτρου Καλαµάτας. (Α.∆.Σ. 623/14)
Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, του ∆ήµου Καλαµάτας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, για τη συνέχιση της ανάπτυξης στην
Καλαµάτα του θεσµού «∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ» (∆Ι.ΚΕ.ΧΟ.) και τη
συνέχιση της δραστηριοποίησής του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Α.∆.Σ.
624/14)
Προγραµµατική Σύµβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης µεταξύ του ∆ήµου
Καλαµάτας, της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλαµάτας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας. ¨ΦΑΡΙΣ¨. (Α.∆.Σ. 625/14)
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας για την παραλαβή και διαχείριση των στερεών
αποβλήτων των πλοίων που προσεγγίζουν τον λιµένα της Καλαµάτας. (Α.∆.Σ.
101/15).
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την υλοποίηση της µελέτης «Αντιπληµµυρικά έργα
Πυρόπληκτων ∆ήµων Ανδανίας – Οιχαλίας – Αρφαρών Νοµού Μεσσηνίας
(Αποκατάσταση και αντιπληµµυρική προστασία του δρόµου Πελεκητό – Άνω
Βροµόβρυση Τ.Κ. Βροµόβρυσης, ∆ήµου Καλαµάτας)».(Α.∆.Σ.128/15)
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Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Επιµελητηρίου Μεσσηνίας (ΕΤΑΠ Πελοποννήσου) και ∆ήµων Ν.
Μεσσηνίας, σχετικά µε ¨ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ¨». (Α.∆.Σ. 269/15)
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Υπουργείου
Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων) για την υλοποίηση του
έργου «Ανακατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της Χηµικής Υπηρεσίας
Καλαµάτας».(Α.∆.Σ.352/15)
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας εντός
χερσαίας ζώνης λιµένα Καλαµάτας. (367/15 Α.∆.Σ.)
Επιπλέον, ο ∆ήµος Καλαµάτας συµµετέχει σε Αναπτυξιακές Συµπράξεις:
Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη, στο πλαίσιο
της πρόσκλησης µε Κωδικό 38 (Αρ. Πρωτ: 1003/2-4-2012) της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην ∆ράση 7: Τοπικά
σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
Απασχόλησης, του Άξονα Προτεραιότητας 7«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Α.∆.Σ. 235/12)
Σύναψη Μνηµονίου / Συµφωνίας Συνεργασίας, µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας,
ως συµπράττοντος φορέα και του φορέα Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό &
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών, ως δικαιούχου φορέα, για την πράξη µε τίτλο
«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών _ Κοινωνικές ∆οµές
Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ∆ήµο Καλαµάτας», για την υποβολή
πρότασης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ 2007 2013». (Α.∆.Σ. 63/13)
Πρόταση Συνεργασίας µεταξύ landkreis Schwabisch Hall που ανήκει στην
Περιφέρεια του οµόσπονδου κράτους της Βάτης Βυρτεµβέργης της Γερµανίας
και του ∆ήµου Καλαµάτας µε σκοπό την ανταλλαγή αυτοδιοικητικής
τεχνογνωσίας. (Α.∆.Σ. 477/13)
Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας ως ∆ικαιούχου Φορέα εταιρικό σχήµα για
την
υλοποίηση
Σχεδίου
∆ράσης στα πλαίσια του Προγράµµατος
¨Στέγαση και Επανένταξη¨
του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας. (Α.∆.Σ. (444/14)
Σύναψη συµφωνητικού µεταξύ των ∆ήµου Καλαµάτας και INTERKUKUR
Management GmbH, µε σκοπό την οργάνωση ∆ιεθνούς Φεστιβάλ &
∆ιαγωνισµού Χορωδιών που θα φιλοξενήσει η Καλαµάτα στο έτος 2015.
(Α.∆.Σ. 292/14)
Σύναψη Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών &
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του ∆ήµου Καλαµάτας για την
πιλοτική εφαρµογή ενεργειακών παρεµβάσεων µέσω Συµβάσεων
Ενεργειακής
Απόδοσης
(ΣΑΕ)
στο
∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο
Καλαµάτας.(Α.∆.Σ. 5/15)
Μνηµόνια Συνεργασίας του ∆ήµου Καλαµάτας µε το Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, το Τεχνολογικό Ίδρυµα Πελοποννήσου και το Επιµελητήριο
Μεσσηνίας, σχετικά µε τη συµµετοχή των φορέων αυτών στην υποστήριξη της
υποψηφιότητας της Καλαµάτας για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα
για το έτος 2021. (Α.∆.Σ. 9/15)
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Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας σε εταιρικό σχήµα για την υποβολή
πρότασης µε τίτλο «YouthCyberActive» στα πλαίσια του προγράµµατος
Erasmus+. (Α.∆.Σ. 165/15)
Ο ∆ήµος, συµµετέχει στην Κοινωνική Σύµπραξη µε τους υπόλοιπους ∆ήµους
του Νοµού, τις τρεις Ιερές Μητροπόλεις και την Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας και άλλους φορείς, προκειµένου να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό
πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την αντιµετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας. (Α.∆.Σ. 211/15).
Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του της Cluj– Napoca, Ρουµανίας και της
Ένωσης Cluj– Napoca2201, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και του
∆ήµου Καλαµάτας, εκ µέρους του Γραφείου Υποψηφιότητας KALAMATA:21.
(Α.∆.Σ. 309/15).
Σύναψη συµφώνου – πλαισίου συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και
CulturePolisΑ.Μ.Κ.Ε. στα πλαίσια της υποψηφιότητας της Καλαµάτας για
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021. (Α.∆.Σ. 310/15).
Πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του
∆ήµου Αθηναίων στο πλαίσιο της συνεργασίας των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε θέµατα πολιτισµού και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. (Α.∆.Σ.
312/15).
Σύµβαση συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Συστήµατος
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών Α.Ε (Α.∆.Σ.336/15).
Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας, ως συνεργαζόµενου εταίρου, για την
υποβολή
πρότασης
του
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
µε
τίτλο
«CapacityBuildinginForestFirePreventiontoLocalAuthoritiesandKeyStakeholde
rs» στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE+ “INForestCities”.
(Α.∆.Σ. 412/15).
Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας σε ∆ίκτυο, µε τη µορφή αστικής εταιρείας
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυµία «∆ίκτυο ∆ήµων των
Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» και µε διακριτικό τίτλο «∆ίκτυο Γεύσεων
Ελλήνων Εκλεκτών». (Α.∆.Σ. 413/15).

3.6.2.

Αδελφοποιήσεις

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 ∆ήµος Καλαµάτας έχει αδελφοποιηθεί µε έξι ∆ήµους
άλλων χωρών και µε έναν ελληνικό, οι οποίοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα.
Πίνακα 131:Αδελφοποιήσεις ∆ήµου Καλαµάτας
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Αδελφοποιηµένη
Α/Α
Χώρα
πόλη
1

Αγλαντζιά

2
3
4
5

Bizerte
West Torrens
Ramnicu Balcea
Amioun

Κύπρος

Απόφαση
Έτος
∆ηµοτικού
Αδελφοποίησης
Συµβουλίου
138/93,
390/93,
1993
415/93
1997
453/95, 330/97
1999
136/99, 708/99
2002
232/95, 159/02
2002
420/01, 263/02

Τυνησία
Αυστραλία
Ρουµανία
Λίβανος
Λαϊκή
131/08, 375/09
6
Xi’an
∆ηµοκρατία 2008
Της Κίνας
7
Μεσολόγγι
Ελλάδα
2009
100/09
Επίσης, µε την 832/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος
Καλαµάτας εφαρµόζοντας τον θεσµό της «υιοθεσίας» που προωθούσε την
ίδια χρονιά του Υπουργείο Αιγαίου και είχε γίνει αποδεκτός από την Κεντρική
Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), είχε «υιοθετήσει» το
ακριτικό νησί της Νισύρου.
Μεταξύ των δράσεων που προωθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας, στα πλαίσια των
παραπάνω αδελφοποιήσεων, περιλαµβάνονται κυρίως:
η σύνδεση και η συνεργασία των πόλεων σε τοµείς που θα προάγουν την
περαιτέρω κοινωνική ανάπτυξη και φιλία τους,
ανταλλαγές προσωπικού και πληροφοριών για την προώθηση των
συναλλαγών και των συνεργασιών στον οικονοµικό, πολιτιστικό,
επιστηµονικό, τεχνολογικό, αθλητικό τοµέα και στην υγεία,
ανταλλαγή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων,
συναντήσεις επιχειρηµατικού χαρακτήρα και συµµετοχή σε εκθέσεις
επιχειρηµατιών

3.6.3. ∆ιαδηµοτικές
Συνεργασίες
στο
Πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας

Επιχειρησιακό

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015 – 2019, ο
∆ήµο Καλαµάτας θα καλέσει σε συνεργασία τους όµορους ∆ήµους, για την
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και παρεµβάσεων σε θέµατα της περιοχής,
που µε την συντονισµένη δράση και την συνεργασία όλων, µπορούν να
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα. Για να βρεθεί κοινό πεδίο συνεργασίας,
ο ∆ήµος µε το υπ΄ αρ. 6014/12-2-15 έγγραφό του, έστειλε ερωτηµατολόγιο
στους όµορους ∆ήµους προκειµένου να συµφωνηθούν κοινοί στόχοι και να
αναζητηθούν δράσεις που µπορούν να αναληφθούν και προωθηθούν από
κοινού.
Η συνεργασία των όµορων ∆ήµων αφορά σε δράσεις που πρέπει να:
- αποτελούν κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αλλά απαιτούν
συντονισµό,
- είναι συνεργατικές ή συµπληρωµατικές µεταξύ περισσότερων του ενός
∆ήµων,
- χρειάζεται να υλοποιηθούν από κοινού µε περισσότερους από έναν ∆ήµους,
- σχεδιάζονται κεντρικά σε σχέση µε διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και
πρέπει να ιεραρχηθούν λόγω περιορισµένων πόρων,
- αφορούν σε συνεργασίες ενδοπεριφερειακού χαρακτήρα.
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4. Αξιολόγηση

υφιστάµενης
SWOT Ανάλυση

κατάστασης

–

Ένα χρήσιµο εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των
παραγόντων που αφορούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιορισµούς στην
προοπτική ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου είναι η ανάλυση S.W.O.T.
(Strengths= δυνατότητες, Weaknesses= αδυναµίες, Opportunities= ευκαιρίες,
Threats= απειλές). Η ανάλυση SWOT 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.

4.1. Ανάγκες – Ελλείψεις
Από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων που διακινήθηκαν στις
∆ιευθύνσεις του ∆ήµου Καλαµάτας προέκυψαν σηµαντικά συµπεράσµατα
που αφορούν µια σειρά από ανάγκες – ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο
δυναµικό όσο και σε θέµατα υποδοµών. Αναλυτικά τα συµπεράσµατα
αφορούν :

4.1.1. Σε ανθρώπινο δυναµικό και σε αλληλοεπικάλυψη
αρµοδιοτήτων
Τα κυριότερα θέµατα που προέκυψαν αφορούν στα κάτωθι:
Έλλειψη προσωπικού και στελέχωσης θέσεων σε τµήµατα. Οι ∆ιευθύνσεις
εντόπισαν και έθεσαν θέµατα έλλειψης προσωπικού που προκύπτουν κυρίως
λόγω συνταξιοδοτήσεων και υποχρεωτικών µετατάξεων. Επιπροσθέτως,
αρκετά στελέχη του ∆ήµου καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες αφού ανήκουν
οργανικά σε παραπάνω από µια θέσεις. Οι ελλείψεις αναµένεται να ενταθούν
λόγω των πρόωρων αποχωρήσεων και της οικονοµικής κατάστασης της
χώρας, που έχει περιορίσει δραµατικά τις προσλήψεις.
Έλλειψη συστηµατικής πολιτικής επιµόρφωσης των στελεχών του ∆ήµου σε
θέµατα της αρµοδιότητας τους και ιδιαίτερα σε εφαρµογές ΤΠΕ. Πρόσθετη
δυσκολία αποτελεί η µη χρηµατοδότηση ενεργειών κατάρτισης και ο ελλιπής
προγραµµατισµός εκπαιδεύσεων.
Έγιναν προτάσεις για τροποποίηση της οργανωτικής δοµής του ∆ήµου, για
την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους δηµότες και την καλύτερη
λειτουργία των διευθύνσεων.

4.1.2. Σε υποδοµές και µηχανογραφικό εξοπλισµό
Παρουσιάζονται προβλήµατα δοµηµένης καλωδίωσης και τοπολογίας
δικτύου.
Ανάγκη για προµήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την αντικατάσταση
του παρόντος λόγω παλαιότητας και περιορισµένων δυνατοτήτων.
Έλλειψη στέγασης σε ένα ενιαίο κτίριο ανά ∆ιεύθυνση ώστε όλες οι
∆ιευθύνσεις της ∆ήµου να είναι σε έναν χώρο. Επιπροσθέτως, απαιτείται η
δηµιουργία υποδοµών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ (ράµπες κτλ.).
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4.1.3. Σε θέµατα εσωτερικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης
πολιτών και επιχειρήσεων
∆ιαδικασίες 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 ∆ήµου.
Έλλειµµα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
µε αποτέλεσµα την «επιβολή» της φυσικής τους παρουσίας στις
εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις και την αύξηση του εργασιακού φόρτου των
υπαλλήλων προκειµένου να τους εξυπηρετήσουν.

4.1.4. Σε θέµατα οργάνωσης και εφαρµογής ΤΠΕ
Απουσία οργανωµένου Συστήµατος ∆ιοίκησης µε Στόχους, Εσωτερικού
Ελέγχου και Αξιολόγησης διαµέσου της εφαρµογής Συστηµάτων και ∆εικτών
Μέτρησης των Επιδόσεων και η εφαρµογή Πρότυπων ∆ιαδικασιών µέσω
πιστοποίησης κατά ISO.
Ανυπαρξία σύνδεσης προγράµµατος µισθοδοσίας και οικονοµικού
προγράµµατος (Genesis).
Θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης – λειτουργίας της οικονοµικής
υπηρεσίας του ∆ήµου.

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

423

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

4.2. Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον

τοµέα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Εκπόνηση
προγραµµάτων - Ο «Καλλικρατικός» ∆ήµος Καλαµάτας έχει
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης να διαχειριστεί ένα εκτενές φυσικό
των πολιτών (και ειδικά των παιδιών), περιβάλλον λόγω του µεγάλου ορεινού
στοχεύοντας στην προστασία και όγκου του Ταϋγέτου και τη µεγάλη σε µήκος
εξοικονόµηση των φυσικών πόρων, σε θαλάσσια ζώνη.
συνδυασµό
µε
την
ανάπτυξη - Ο ορεινός όγκος του Ταϋγέτου σε πολλά
εθελοντικών δράσεων.
σηµεία του χαρακτηρίζεται δύσβατος και
- ∆ιεξαγωγή προληπτικών δράσεων αποµονωµένος ευνοώντας από τη µια
προστασίας φυσικών πόρων (π.χ. πλευρά την προστασία της πανίδας και της
καθαρισµός ακτών, αποψιλώσεις για χλωρίδας που διαθέτει, αλλά παράλληλα
πυροπροστασία, κα)
«καλύπτοντας»
παραβατικές
- Υιοθέτηση γενικά περιβαλλοντικών συµπεριφορές,
όπως
εναπόθεση
πολιτικών που προστατεύουν τους απορριµµάτων, παράνοµο κυνήγι κ.α.
φυσικούς
πόρους
όπως
ορθή δυσχεραίνοντας την όποια προσπάθεια
διαχείριση των υδάτων, εφαρµογή ελέγχου του ενώ ο κίνδυνος πυρκαγίας είναι
αρχών βιοκλιµατικής,
προώθηση µόνιµος το καλοκαίρι
πράσινων τεχνολογιών, εφαρµογή - Η γεωργική γη στα όρια του ∆ήµου
ανακύκλωσης υλικών.
Καλαµάτας σήµερα εµφανίζει έντονη πίεση
- ∆ηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής εξαιτίας της αστικοποίησης και πρέπει να
Εποπτείας που θα επικεντρώνεται στη προστατευθεί.
Ιδιαίτερης
προστασίας
δειγµατοληψία
και
ανάλυση χρήζουν οι υφιστάµενοι σήµερα ελαιώνες
περιβαλλοντικών δειγµάτων για τον και πορτοκαλεώνες στις παρυφές
της
εντοπισµό και υπόδειξη πιθανών πόλης
φαινοµένων ρύπανσης και συνεργασία - Οι ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον που
µε άλλες υπηρεσίες όπως ∆ΕΥΑΚ, που αποτελούν βασικότατο χαρακτηριστικό του
έχει αρµοδιότητα περιοδικού ελέγχου ∆ήµου ως τουριστικό προορισµό, απαιτεί
στα σηµεία των εγκαταστάσεών του συνεχή και ουσιαστική προστασία και
Βιολογικού καθαρισµού, καθώς και το έλεγχο της ποιότητας (µικροβιακό φορτίο
ΕΛΚΕΘΕ που αναλαµβάνουν µε κλπ).
προγραµµατικές συµφωνίες τον έλεγχο - Ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των
των υδάτινων πόρων.
υδάτινων
πόρων
καθώς
αυξάνονται
- Προώθηση ορθών πρακτικών στην διαρκώς
οι
ανάγκες
ύδατος
προς
οικονοµική – παραγωγική διαδικασία οι κατανάλωση, ενώ µε τις επικρατούσες
οποίες δεν θα επιβαρύνουν το κλιµατολογικές συνθήκες, οδηγούµεθα στην
περιβάλλον π.χ. αποφυγή υπέρµετρης ελαχιστοποίηση
των
διαθέσιµων
υλοτοµίας,
εφαρµογή
βιολογικής αποθεµάτων, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
καλλιέργειας
ή
ολοκληρωµένης µήνες.
διαχείρισης
- Η µη ύπαρξη οργανωµένης υπηρεσίας για
∆ράσεις
αποκατάστασης έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος
περιβαλλοντικών ατυχηµάτων π.χ. επιφανειακών, υπογείων υδάτων, εδάφους
αναδάσωση
καµένων
δασικών κ.ά., και των αναγκαίων εργαστηριακών
εκτάσεων, καθαρισµός υδάτων.
υποδοµών και η έλλειψη στοιχείων
ιστορικής βάσης δεδοµένων ποιοτικών
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Ευκαιρίες
Αξιοποίηση
προγραµµάτων
χρηµατοδότησης
δράσεων
περιβαλλοντικής προστασίας.
- Αξιοποίηση γνώσεων και εµπειρίας
ανώτατων
εκπαιδευτικών
και
ερευνητικών ιδρυµάτων.
- Αξιοποίηση όλων των οµάδων
εθελοντών σε δράσεις σχετικές µε την
περιφρούρηση
του
φυσικού
περιβάλλοντος.

χαρακτηριστικών.
Περιορισµοί
- 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
περισσότερα, αφού όλη η επιβάρυνση του
περιβάλλοντος µέσω της τροφικής αλυσίδας
καταλήγει στον άνθρωπο.
Η
απουσία
τακτικών
ελέγχων,
δειγµατοληψιών
και
αναλύσεων
δεν
επιτρέπει τον εντοπισµό του φαινοµένου
της ρύπανσης σε αρχικό στάδιο ώστε να
ληφθούν εγκαίρως όλα τα απαιτούµενα
µέτρα.

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας.
- ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες και στους επισκέπτες του ∆ήµου
Καλαµάτας 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.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΟ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Καλύτερη συνεργασία των υπηρεσιών - ∆ιαχείριση µεγάλης έκτασης αυτοφυούς
µε πρόβλεψη για υποδοµές φύτευσης βλάστησης(ανω των 2.000 στρ) και
και άρδευσης στο στάδιο των µελετών συντήρηση ευρείας επιφάνειας(ανω των
150 στρ) οργανωµένου πρασίνου.
δηµοσίων έργων
και
εκτεταµένο δίκτυο
- Μπορεί να δηµιουργηθεί σύστηµα GIS - Γεωτρήσεις
αγωγών
άδρευσης
που
εµφανίζει
µε καταγεγραµµένους όλους τους
προβλήµατα εξαιτίας βανδαλισµών και
χώρους (χώρους πρασίνου,
χρονικής φθοράς.
παιδότοπους, ελεύθερους
∆εν
υπάρχει
χώρος(κτηνοτροφική
αδιαµόρφωτους χώρους,
δενδροστοιχίες κλπ) µε τον υπάρχοντα εγκατάσταση) προς το παρόν για τη
των
ανεπιτήρητων
εξοπλισµό, τις φυτεύσεις, τα αρδευτικά συγκέντρωση
παραγωγικών ζώων. (Νέα αρµοδιότητα)
δίκτυα κλπ.
- Εκσυγχρονισµός ή αντικατάσταση του - Έλλειψη κυνοκοµείου για την προσωρινή
φιλοξενία αδέσποτων ζώων
αρδευτικού δικτύου
∆ηµιουργία
κτηνοτροφικής - Απουσία διαδικασίας ενηµέρωσης στις
νέες
αρµοδιότητες
π.χ
αδειοδότηση
εγκατάστασης
- Μίσθωση χώρου για τη δηµιουργία γεωτρήσεων, Αγροτική Ανάπτυξη
- Παιδικές χαρές µε
χρονοβόρες
κυνοκοµείου
∆ιοργάνωση
προγραµµάτων διαδικασίες πιστοποίησης
επιµόρφωσης του προσωπικού ή - Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν
παιδικές χαρές
συµµετοχή σε υφιστάµενα
∆ιοργάνωση
ενηµερωτικών - ∆εν είναι δυνατή η πρόσβαση ΑΜΕΑ στο
συναντήσεων
σε
σχολεία
για κτίριο της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
πληροφόρηση των µαθητών σχετικά µε το οποίο εχει ανάγκες συντήρησης
θέµατα διαχείρισης πρασίνου
- Έλλειψη σεβασµού από µερίδα των
πολιτών προς τα έργα πρασίνου
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Ένταξη σε Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά - Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι
προγράµµατα
Έλλειψη
προσωπικού
(χειριστές
- Συνεργασία µε οµάδες εθελοντών για µηχανηµάτων και
έµπειροι εργάτες
την συντήρηση του πρασίνου ή δενδροκηπουροί)
συλλόγων(πχ
φιλοζωικός
όµιλος ∆εν
υπάρχουν
οι
κατάλληλες
Καλαµάτας για τα αδέσποτα)
ειδικότητες(πχ κτηνίατροι) για τις νέες
- Συνεργασία µε το ΤΕΙ Καλαµάτας ή το αρµοδιότητες
Ινστιτούτο
Ελαίας
και ∆εν
υπάρχουν
οι
κατάλληλες
Οπωροκηπευτικών
ειδικότητες(πχ µηχανικοί) στη ∆/νση για τη
δηµιουργία και πιστοποίηση Παιδικών
Χαρών
- Εξαιτίας της εποχικότητας των εργασιών
συντήρησης του
πρασίνου απαιτείται
προγραµµατισµός που συχνά ανατρέπεται
λόγω γραφειοκρατίας
- Μη επαρκή συστήµατα πληροφορικής
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ : ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Μεγάλο
µήκος
οδικού
δικτύου
- Υφιστάµενη εµπειρία - τεχνογνωσία στη µελέτη - κατασκευή έργων συµπεριλαµβανοµένων των πεζοδροµίων,
µε αυξηµένες ανάγκες συντήρησης και
οδοποιίας
Ιεράρχηση
των
αναγκών, επισκευής
καταλληλότερος
προγραµµατισµός, - Αυξηµένες ανάγκες για διάνοιξη και
κατασκευή νέων οδών που προβλέπονται
ορθολογικότερη κατανοµή των πόρων
από το σχέδιο πόλεως
- Μεγάλο µήκος υφιστάµενου αγροτικού
δικτύου που χρήζει συντήρησης –
βελτίωσης
- Ανάγκες συνεχούς συντήρησης και
επέκτασης δηµοτικού φωτισµού
- Ανάγκες συνεχούς συντήρησης –
βελτίωσης της κυκλοφοριακής οριζόντιας
και κάθετης σήµανσης
Ανάγκες
συντήρησης
φωτεινής
σηµατοδότησης
- Ανάγκη για τοποθέτησης φωτεινών
σηµατοδοτών σε πολλούς κόµβους εντός
Καλαµάτας
- Ανάγκες συντήρησης υφιστάµενων και
κατασκευής νέων κτιριακών υποδοµών
(δηµοτικά κτίρια – σχολεία )
- Ανάγκες συντήρησης – βελτίωσης
κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κλπ) και
ανάπλασης αυτών.
- Ανάγκες συντήρησης – βελτίωσης –
επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων
- Σε θέµατα όπως η συντήρηση του
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου, όπου το Κράτος ή
η Περιφέρεια είναι αναποτελεσµατικά ή
απόντα, απαιτείται από τον ∆ήµο, να
καλύψει το σχετικό κενό.
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Αξιοποίηση
ευρωπαϊκών - Ανεπάρκεια οικονοµικών πόρων
προγραµµάτων
- Η κλιµακούµενη αρνητική συγκυρία στην
οποία βρίσκεται η Χώρα
- Πληθώρα Νόµων, αποφάσεων, εγκυκλίων
κτλ. & έλλειψη κωδικοποίησης
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Υλοποίηση υποδοµών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων
- Βελτίωση της προσβασιµότητας των πολιτών στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης
και αναψυχής
- Βελτίωση του οδικού δικτύου από και προς το ∆ήµο
- Ενίσχυση του οδικού ηλεκτροφωτισµού, µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση ενέργειας
- ∆ιαµόρφωση & συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου
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- Βελτίωση του κυκλοφοριακού
- Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόµων και ποδηλατόδροµων
- Αναδιάρθρωση αστικών συγκοινωνιών
- Εξασφάλιση περισσότερων χώρων στάθµευσης
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
∆υνατότητες / Ευκαιρίες
Προβλήµατα/ Περιορισµοί
- Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων - Αδυναµία αξιόπιστης λειτουργίας του
(ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταµείο, κτλ.)για την: συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων
εξασφάλιση
του
απαιτούµενου στην Μαραθόλακα λόγω παντελούς
έλλειψης υποδοµών στην Περιφέρεια
εξοπλισµού.
(αδυναµία
νόµιµης
Επέκταση
της
εναλλακτικής Πελοποννήσου
διαχείρισης των απορριµµάτων και σε διάθεσης του υπολείµµατος)
άλλους τοµείς αποβλήτων και πύκνωση - Υπάρχει δραµατική έλλειψη προσωπικού
του δικτύου των κάδων όλων των - Υπάρχει µεγάλη χρονική καθυστέρηση
ρευµάτων
στην επέκταση του προγράµµατος
- Ελαχιστοποίηση του υπολείµµατος ανακύκλωσης κυρίως στις ορεινές τοπικές
των
απορριµµάτων
µετά
την ενότητες του ∆ήµου, λόγω έλλειψης
Επεξεργασία- ∆ιαλογή- Ανακύκλωση, υποδοµών και προσωπικού.
µε τελικό στόχο τον µηδενισµό του.
- ∆εν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στην
- Εντατικοποίηση των ενηµερωτικών λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. Καλαµάτας, από
δραστηριοτήτων των δηµοτών σε το ∆ήµο, κυρίως σχετικά µε τα υλικά που
θέµατα σχετικά µε την ανακύκλωση.
εισέρχονται
στη
µονάδα
και
την
- ∆ηµιουργία πλήρως οργανωµένου προέλευσή τους.
«πράσινου σηµείου» στην πόλη της
Καλαµάτας.
- Ανανέωση - εκσυγχρονισµός του
µηχανολογικού
εξοπλισµού
της
∆ιεύθυνσης καθώς και επιµόρφωση
των υπαλλήλων.
- Αξιόπιστη εφαρµογή του µηχανισµού
ελέγχου του Κανονισµού Καθαριότητας
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων και έργων
ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων
- χώρου τελικής διάθεσης
υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ).
- Λειτουργία στην περιοχή µας συλλογικού συστήµατος διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων - συνεργασία για την αποµάκρυνση των ΑΕΚΚ από
την περιοχή του ∆ήµου.
- Περαιτέρω υπογειοποίηση κάδων σύµµεικτων απορριµµάτων - βελτιστοποίηση
προγραµµάτων αποκοµιδής.
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4.3. Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον

τοµέα Κοινωνική Πολιτική - Υγεία – Παιδεία –
Πολιτισµός – Αθλητισµός
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για Έχοντας
διευρύνει
τη
χωρική
την επικαιροποίηση των αναγκαίων αρµοδιότητά του και µε δεδοµένο ότι η
σχεδίων και µνηµονίων.
ένταση
των
επικίνδυνων
καιρικών
- Ο ∆ήµος Καλαµάτας
έχει φαινοµένων είναι συνεχώς αυξανόµενη, ο
προχωρήσει στη σύνταξη των βασικών ∆ήµος θα πρέπει να στελεχώσει µε
σχεδίων αντιµετώπισης φυσικών και περισσότερους υπαλλήλους το Γραφείο
τεχνολογικών καταστροφών (σεισµών, Πολιτικής Προστασίας
αγροτοδασικών
πυρκαγιών, Απαιτείται
επιµόρφωση
όσων
πληµµυρών κ.α) και των αντίστοιχων υπαλλήλων συµµετέχουν σε δράσεις
µνηµονίων ενεργειών και τα έχει πολιτικής προστασίας
προσαρµόσει στα νέα δεδοµένα του - Όσον αφορά στον εξοπλισµό, έχουν γίνει
καλλικρατικού ∆ήµου.
σηµαντικά
βήµατα
(πυροσβεστικά
- Κάθε χρόνο συµπληρώνονται τυχόν οχήµατα,
ασύρµατη
επικοινωνία,
ελλείψεις σε θέµατα εξοπλισµού µε εξοπλισµός εργατών πυροπροστασίας,
βάση τις ανάγκες που δηµιουργούνται εθελοντών κ.ά) αλλά παρουσιάζει ακόµα
ή προβλέπονται από τη σχεδίαση
αρκετές ελλείψεις.
- Γίνονται προσπάθειες να ενταχθούν - ∆εν υπάρχουν προγράµµατα δράσεων
ουσιαστικά στο σχεδιασµό του ∆ήµου Πολιτικής Προστασίας
οι εθελοντικές οργανώσεις και να - Η ενηµέρωση και εκπαίδευση των
ενισχυθούν µε υλικά και µέσα
πολιτών δεν είναι επαρκής
- Με τη δυνατότητα αποστολής µαζικών
sms
ενηµερώνονται
έγκαιρα
οι
υπηρεσίες, οι πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων, τα ΜΜΕ για επικίνδυνα
καιρικά φαινόµενα ή άλλα θέµατα
πολιτικής προστασίας
- Πραγµατοποιούνται ετησίως ασκήσεις
ετοιµότητας στις σχολικές µονάδες του
∆ήµου, οι οποίες έχουν συντάξει τα
σχέδια
αντιµετώπισης
εκτάκτων
αναγκών και υπάρχει συνεχής µέριµνα
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Πολιτικής - Η έκταση που έχει αποκτήσει ο ∆ήµος
Προστασίας
χρηµατοδοτεί
την Καλαµάτας καθώς και η µορφολογία του,
υλοποίηση ασκήσεων και άλλων αυξάνουν τον κίνδυνο ενδεχόµενης
δράσεων για την πρόληψη και καταστροφής
αντιµετώπιση καταστροφών. Ωστόσο - Αρκετές περιοχές αγροτικές – δασικές
δεν υπάρχουν ανάλογες προτάσεις για αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς
την περιοχή, ούτε σε επίπεδο ∆ήµου, Υπάρχει
ιστορικό
σεισµικής
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ούτε σε επίπεδο Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
- Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής σε
πρόγραµµα LIFE δασικών πυρκαγιών
σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο
Αθηνών
- Ο ∆ήµος ενισχύεται οικονοµικά για
την
αντιπυρική
περίοδο,
προσλαµβάνονται
εργάτες
πυροπροστασίας και θωρακίζεται η
περιοχή.

επικινδυνότητας και περιοχές µε ευάλωτα
κτίρια
- Στη ∆.Κ. Καλαµάτας βρίσκονται χώροι
αποθήκευσης καυσίµων, γεγονός που
καθιστά την περιοχή ευπαθή.

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Η ενηµέρωση και εκπαίδευση των πολιτών µπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και
να προστατεύσει υποδοµές
- Η πρόληψη σε όλους τους τοµείς (οικονοµικό, ανθρώπινο, περιβαλλοντικό) είναι
προτιµότερη από την καταστολή
- Η αποτελεσµατική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας παρέχει το αίσθηµα της
ασφάλειας στους πολίτες και επηρεάζει θετικά τον τουριστικό τοµέα
- Η προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άµεσα µε τις δράσεις πολιτικής
προστασίας
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Σηµαντικές πρωτοβουλίες σε σχέση Εξαιρετικά
ασταθές
εξωτερικό
µε την κοινωνική ενσωµάτωση των περιβάλλον
ευπαθών κοινωνικά οµάδων
- Έλλειψη επαρκών και διασφαλισµένων
- Θεσµοθέτηση νέων σύγχρονων πόρων για κοινωνικά προγράµµατα
προγραµµάτων για την υποστήριξη των Ελλιπής
στελέχωση
τόσο
των
γυναικών
θυµάτων
βίας,
της κοινωνικών υπηρεσιών / δοµών όσο και
τηλεϊατρικής κ.α.
των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης
Ευαισθητοποίηση
της
τοπικής - Αβεβαιότητα ως προς το µέλλον των
κοινωνίας
µε
αποτέλεσµα
την χρηµατοδοτούµενων δοµών
ανάπτυξη του εθελοντισµού
- Συνεχείς µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο
- Προαγωγή του αθλητισµού στα - Ανάγκη επέκτασης των υποδοµών και
σχολεία µε σωρεία πρωτοβουλιών του αύξησης του εξοπλισµού των κοινωνικών
Αθλητικού
Οργανισµού
∆ήµου υπηρεσιών
Καλαµάτας
- Η Πρωτοβάθµια υγεία η οποία αφορά
- Ο Καλλικράτης ως πλαίσιο λειτουργεί την πρόληψη και την αγωγή υγείας, τη
συντονιστικά µεταξύ των δράσεων του σχολική υγιεινή, οδοντιατρική φροντίδα,
ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων ιατρική φροντίδα µε το θεσµό της
αποφεύγοντας
επικαλύψεις
του βοήθειας στο σπίτι ουσιαστικά δεν
παρελθόντος
καλύπτει τις ανάγκες καθώς δεν
- Η λειτουργία ∆ηµοτικού Ιατρείου και λειτουργούν όπως θα έπρεπε κυρίως
∆ηµοτικού Παντοπωλείου και η στήριξη λόγω ελλείψεως προσωπικού
του Κοινωνικού Ιατρείου και του - Στον Τοµέα Υγείας (υγειονοµικός
Κοινωνικού Φαρµακείου, σηµατοδοτεί έλεγχος δηµοτικών δεξαµενών νερού και
το ρόλο του ∆ήµου στην πρωτοβάθµια καταστηµάτων- επιχειρήσεων, έλεγχος
υγεία
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
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Ύπαρξη πληθυσµού µε έντονη - Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων/
κοινωνική ευαισθητοποίηση για τα χρηµατοδοτήσεων
προβλήµατα και τις ανάγκες των - Αναστολή /περιορισµός προσλήψεων
ευπαθών οµάδων και την υποστήριξη προσωπικού
πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής / - Θεσµικό πλαίσιο
ανάπτυξη δράσεων εθελοντισµού
Ανεπάρκεια
ολοκλήρωσης
- Εναλλακτικές κοινωνικο/αναπτυξιακές πολιτικών/µέτρων/δοµών
σε
εθνικό
δραστηριότητες
επίπεδο
- Οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΣΠΑ Αποσπασµατική
αντιµετώπιση
αποτελούν ευκαιρία για την ενίσχυση κοινωνικών προβληµάτων/ αναγκών σε
των δράσεων και των δοµών της εθνικό επίπεδο
πρόνοιας στοχεύοντας στην ανάπτυξη - Ανεπαρκείς διαδικασίες συντονισµού
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οργανωµένων πρωτοβουλιών που θα πολιτικών και µέτρων / απασχόλησηςεξασφαλίσουν ένα µακροπρόθεσµο κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο
πλάνο προγραµµατισµού
- Υπάρχουσες δοµές που µε την
κατάλληλη αξιοποίηση θα µπορούσαν
να στηρίξουν δραστικά τις ευπαθής
οµάδες της κοινωνίας
- Λειτουργία Μ.Κ. Οργανώσεων
κοινωνικής φροντίδας
- Προώθηση συνεργασίας µε σχετικούς
φορείς άλλων δήµων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- ∆ιασφάλιση συνέχισης λειτουργίας κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών
(χρηµατοδοτούµενων και µη) και αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών αυτών
- Ανάγκη επέκτασης κοινωνικών προγραµµάτων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες
- Βελτιστοποίηση λειτουργίας υφιστάµενων κοινωνικών δοµών µε αξιοποίηση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού και εξορθολογισµού των δαπανών αυτών.
- Ανάπτυξη και ενεργοποίηση εθελοντισµού
- Βελτίωση των διαδικασιών συντονισµού, παρακολούθησης και αποτίµησης της
λειτουργίας των κοινωνικών υποδοµών σε σχέση µε τις ανάγκες
- ∆ηµιουργία δοµών
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 – ΠΑΙ∆ΕΙΑ –ΥΓΕΙΑ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών - Πολυνοµία και Αντιφατικότητα
- Μη κωδικοποιηµένη νοµοθεσία συνεχής
υποδοµών
- Ύπαρξη σηµαντικών εκπαιδευτικών παραποµπή σε προγενέστερες διατάξεις
και σε σηµαντικό βάθος χρόνου αδυναµία
δράσεων και θεσµών
διαπίστωσης
των
ισχυρών
και
- Ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εφαρµοστέων διατάξεων - Αδυναµία
νοµικής υποστήριξης
εκπαίδευσης
Κατασκευή
νέων
σχολικών - Έλλειψη και οικονοµική αδυναµία
και
εγκατάστασης
συγκροτηµάτων πρωτοβάθµιας και προµήθειας
software
(οικονοµικό
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την προγράµµατος
κάλυψη
των
αναγκών
της πακέτο) σε όλες τις σχολικές µονάδες και
την
∆/νση
Παιδείας
για
την
πληθυσµιακής αύξησης
Ικανοποιητικός
αριθµός παρακολούθηση των οικονοµικών των
εκπαιδευτικών αιθουσών πολλαπλών σχολικών επιτροπών (ελαχιστοποίηση
λάθους
–
συµπίεση
δραστηριοτήτων και σχεδιασµός για την πιθανότητας
ανθρωποωρών απασχόλησης)
αντιµετώπιση σχετικών ελλείψεων
- Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής - Νοοτροπία συγκεκριµένων κοινωνικών
οµάδων (Ροµά – Οικ. Μετανάστες –
σχολικών συγκροτηµάτων
- Συνεργασία του ∆ήµου µε τα οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων) –
Ακαδηµαϊκά
Ιδρύµατα
και
τους άρνηση συµµόρφωσης για ολοκλήρωση
ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής - Κοινωνικές – οικονοµικές συνθήκες
ανάπτυξης και καινοτοµίας στα όρια οδηγούν οικογένειες στην απόφαση
διακοπής της φοίτησης λόγω αδυναµίας.
του ∆ήµου
Εξασφάλιση
ικανοποιητικών - Η αδυναµία έγκαιρης εξασφάλισης των
συνθηκών
παροχής
εκπαίδευσης απαραίτητων πόρων, οι µειωµένες
(βελτίωση – επισκευή κτηριακών χρηµατοδοτήσεις σε συνδυασµό µε την
εξασφάλιση αύξηση των αρµοδιοτήτων, δηµιουργούν
εγκαταστάσεων
–
ασάφειας
–
αδυναµία
θέρµανσης και µόνωσης – επαρκής συνθήκες
προγραµµατισµού – στοχοθεσίας.
καθαρισµός κλπ)
Εξασφάλιση
παρεχόµενων - Σηµαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
υπηρεσιών (µεταφορά
- σίτιση προσωπικό
µαθητών)
Υποστήριξη
σε
θέµατα
µηχανοργάνωσης
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Η εξασφάλιση
των
αναγκαίων - Η συνεχής µείωση των διατιθέµενων
πιστώσεων,
µε
σωστό οικονοµικών πόρων επηρεάζει οριζόντια
προγραµµατισµό,
η
αξιοποίηση όλες τις δραστηριότητες της ∆/νσης
ευρωπαϊκών / εθνικών χρηµατοδοτικών Παιδείας και επηρεάζει αρνητικά την
υπαρκτών
προγραµµάτων (ΕΣΠΑ κλπ.), η χρηστή προσπάθεια κάλυψης των
διαχείριση των πόρων και η ρεαλιστική αναγκών ακόµα και των βασικών
στοχοθεσία, µπορούν να ανατρέψουν
τα δεδοµένα και να µετατρέψουν τις
παραπάνω απειλές σε ευκαιρίες και
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βέλτιστη απόδοση υπέρ της κοινωνίας
συνολικά.
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Βελτίωση της σχολικής στέγης
- Αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (δια βίου µάθησης κλπ)
- Οργάνωση δικτύου εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
- Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών - Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι για την
υποδοµών υπερτοπικής σηµασίας (π.χ. υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων
∆ιεθνές Κέντρο
Χορού, Μέγαρο Περιορισµένος
αριθµός
χώρων
Χορού).
εκδηλώσεων.
- ∆ιοργάνωση διεθνούς χαρακτήρα - Ανάγκη παρεµβάσεων για τη βελτίωση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
και και τον εκσυγχρονισµό των υπαρχουσών
δράσεων.
πολιτιστικών υποδοµών.
- Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης και - Ελλιπής σύνδεση των δράσεων
συµµετοχής
των
πολιτών
στις καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µε τις δοµές
πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο του εκπαίδευσης.
∆ήµου
και
της
Κοινωφελούς - Περιορισµένος αριθµός πολιτιστικών
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ, εκδηλώσεων και φορέων στους τέως
όσο
και
των
ερασιτεχνικών ∆ήµους που σήµερα έχουν συγχωνευθεί
πολιτιστικών φορέων.
στο νέο Καλλικρατικό ∆ήµο Καλαµάτας.
- Υψηλό επίπεδο συµµετοχής παιδιών - Μικρός αριθµός χώρων εκδηλώσεων
και ενηλίκων στη ∆ηµοτική Σχολή στους τέως ∆ήµους που σήµερα έχουν
Χορού, στο ∆ηµοτικό Ωδείο και στο συγχωνευθεί στο νέο Καλλικρατικό ∆ήµο
Εικαστικό Σχολείο, καθώς και στις Καλαµάτας
ιδιωτικές σχολές µουσικής και χορού.
- Αποτελεσµατική συνεργασία του
∆ήµου µε τους πολιτιστικούς φορείς και
συλλόγους.
- Ενθάρρυνση – ενίσχυση της
ερασιτεχνικής δηµιουργίας στους τοµείς
της µουσικής, του χορού και του
θεάτρου
- Ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των
φορέων
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Αξιοποίηση
ευρωπαϊκών - Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που
βρίσκεται η χώρα.
προγραµµάτων.
- ∆ιοργάνωση ευρύτερων πολιτιστικών - Έλλειψη συνεργασιών και δικτύων
γεγονότων και εκδηλώσεων που
προάγουν τον πολιτισµό, προκειµένου
να συµβάλλουν στην ενίσχυση της
τουριστικής προβολής της περιοχής.
∆ιοργάνωση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων καθόλη τη διάρκεια του
έτους
- Ύπαρξη υποδοµών που δύναται να
αξιοποιηθούν (πχ Ηλέκτρα)
Αποκέντρωση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων τόσο εκτός του κέντρου
της πόλης όσο και στις δηµοτικές και
τοπικές κοινότητες
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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- ∆ηµιουργία παραρτηµάτων των
σχολών της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ στους
πρώην ∆ήµους που σήµερα έχουν
συγχωνευθεί στο νέο Καλλικρατικό
∆ήµο Καλαµάτας, για την εξάπλωση
της καλλιτεχνικής παιδείας.
Υλοποίηση
προγραµµάτων
επισκέψεων και ξεναγήσεων µαθητών
σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς
χώρους του ∆ήµου.
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
– ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Μεγάλος
αριθµός
αθλητικών - Έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων
υποδοµών.
σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος
- Ύπαρξη ικανοποιητικού εξοπλισµού λειτουργίας
και
συντήρησης
των
για την εξυπηρέτηση των αθλητικών αθλητικών εγκαταστάσεων
εγκαταστάσεων
Ελλιπής
στελέχωση
αθλητικών
- Σηµαντική δραστηριοποίηση πολλών υποδοµών και υπηρεσιών διοικητικής
αθλητικών συλλόγων και αξιοποίηση υποστήριξης
των υποδοµών
- Αβεβαιότητα ως προς το µέλλον των
Θετική
και
αποτελεσµατική χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (π.χ.
συνεργασία µε τους Αθλητικούς µαζικής άθλησης)
Συλλόγους
- Ελλιπής εξοπλισµός σε αθλητικές
- Υψηλή ικανοποίηση κατοίκων από την υποδοµές που εδρεύουν στις δηµοτικές
παροχή
υπηρεσιών
αθλητικού ενότητες
χαρακτήρα
- Ικανοποιητικός αριθµός και ποικιλία
αθλητικών δραστηριοτήτων
- 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 ∆ήµου και διαµόρφωση ενός
<<χάρτη>> αθλητικών υποδοµών και
εγκαταστάσεων
- Ενίσχυση και αναβάθµιση του θεσµού
του
εργασιακού
αθλητισµού,
αξιοποιώντας όλες τις υπάρχουσες
αθλητικές εγκαταστάσεις
- Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για
την άθληση των ατόµων µε αναπηρία
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
Χωροθέτηση
συµπληρωµατικών Η
µείωση
των
αθλητικών
υποδοµών
και επιδοτήσεων/χρηµατοδοτήσεων για τη
εγκαταστάσεων
συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών
- Αξιοποίηση ηλιακών συστηµάτων στη υποδοµών
λειτουργία των δηµοτικών αθλητικών - Αναστολή/περιορισµός προσλήψεων
εγκαταστάσεων
για
εξοικονόµηση - Η οικιστική ανάπτυξη – ολοκλήρωση
ενέργειας και πόρων
επέκταση του ∆ήµου και η πληθυσµιακή
- Εξεύρεση
χορηγιών για
την αύξηση της περιοχής γεννά το ενδεχόµενο
υλοποίηση αθλητικών δράσεων
να δηµιουργήσει επιπλέον ανάγκες σε
- Προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων και
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αθλητικών δραστηριοτήτων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Ανάγκη δηµιουργίας αθλητικών υποδοµών σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες
- Ανάγκη επέκτασης προγραµµάτων αθλητισµού σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες
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4.4. Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στον

τοµέα Τοπική Οικονοµία & Απασχόληση
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Παραγωγή
προϊόντων
ΠΟΠ - Μικρό µέγεθος και πολυτεµαχισµός του
(ελαιόλαδο, βρώσιµες ελιές)
γεωργικού κλήρου
- Αξιοποίηση του συνόλου των Αδυναµία
αξιοποίησης
νέων
εγγειοβελτιωτικών
έργων
από τεχνολογιών καθώς το κόστος εφαρµογής
πλεονάζον ανθρώπινο δυναµικό του τους είναι δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση
αστικού χώρου
µε την ποσότητα του παραγόµενου
- ∆υνατότητα διαφοροποίησης της προϊόντος.
παραγωγής
µε
χρησιµοποίηση - ∆υσπιστία στην συνεταιριστική ιδέα και
ποικιλιών και υβριδίων ώστε να παντελής
έλλειψη
οργάνωσης
της
αυξάνεται ο χρόνος εµπορίας και η πρωτογενούς παραγωγής σε οργανώσεις
συνολική κατανάλωση των προϊόντων
παραγωγών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
- Αξιοποίηση του ορεινού όγκου του πρότυπα
Ταϋγέτου µε ποιµενική κτηνοτροφία - ∆υσπιστία στην υπογραφή συµβολαίων
από πλεονάζον ανθρώπινο δυναµικό και
έλλειψη
πιστοποίησης
στην
του αστικού χώρου
πρωτογενή παραγωγή.
- Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που - Υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών
προέρχεται
από
µελέτες
και προϊόντων
λόγω
υψηλού
κόστους
ερευνητικές δραστηριότητες
πρώτων υλών (λιπάσµατα, καύσιµα),
- Αριστές εδαφοκλιµατικές συνθήκες ανελαστικών
δαπανών
και
που ευνοούν την παραγωγή µεγάλης πολυτεµαχισµού
ποικιλίας αγροτικων προιοντων σε ολη - Πολλές και µικρές για τα ευρωπαϊκά
την διαρκεια του ετους
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
- Η υποτίµηση της αξίας ή της σηµασίας
των ατόµων που ασχολούνται µε την
γεωργία
- Το γεωργικό εισόδηµα εξαρτάται απο
πολλούς και αστάθµητους παράγοντες(πχ
καιρικές συνθήκες)
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Ευκαιρίες
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 Καλαµάτας
Παγκοσµιοποίηση–άνοιγµα
των
αγορών
- Προώθηση του «αγροτουριστικού»
µοντέλου ως καινοτόµου µοντέλου
σύνδεσης του τουρισµού µε την
αγροτική παραγωγή

Περιορισµοί
- 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 ΑΕΠ
- ∆ιόγκωση 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

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
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Μικρό
µέγεθος
επιχειρήσεων
- Ύπαρξη ΒΙ.ΠΕ.και ΒΙΟ.ΠΑ για την οικογενειακού
χαρακτήρα
µε
λίγα
εγκατάσταση επιχειρήσεων
- Μείωση του κόστους µε την εφαρµογή κεφάλαια κίνησης που κάνει δύσκολη την
νέων τεχνολογιών στον τοµέα της ανάπτυξη του µεταποιητικού κλάδου
- Μικρή διείσδυση
στις αγορές του
Μεταποίησης
- Μεταποίηση και εξαγωγή τοπικών εξωτερικού
- Αργή βελτίωση και µη εισαγωγή
προϊόντων
καινοτοµιών
- Έλλειψη τµηµάτων έρευνας και
ανάπτυξης
- Υψηλό µεταφορικό κόστος για τις αγορές
της Ευρώπης λόγω
µη χρήσης
σιδηρόδροµου και χρήσης πλοίου για την
Ιταλία.
- 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
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Παγκοσµιοποίηση- άνοιγµα αγορών
- Έντονος ανταγωνισµός σε εθνικό και
- Παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς ΠΟΠ διεθνές επίπεδο
µε παγκόσµιο BRAND NAME
- Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον
Παγκόσµια
αναγνώριση
του - Ασταθές φορολογικό καθεστώς για τις
διατροφικού
µοντέλου
της µικροµεσαίες επιχειρήσεις
«µεσογειακής διατροφής»
- Μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες
- Προϊόντα που απευθύνονται στην που αποτελούν τροχοπέδη στην έναρξη,
µεσαία τάξη των χωρών του δυτικού επέκταση, αλλαγή κάθε επιχειρηµατικής
κόσµου και BRICS
δραστηριότητας
- Προώθηση προϊόντων µε συµµετοχή - Ασταθής οικονοµική συγκυρία για την
σε εκθέσεις του εξωτερικού και προώθηση καινοτόµων επιχειρηµατικών
εσωτερικού
δράσεων
- Μείωση του κόστους παραγωγής µε
ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών
- Πραγµατοποίηση σεµιναρίων για την
επιµόρφωση επιχειρηµατιών σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας, ποιότητας και
καινοτοµίας
- Συγχώνευση επιχειρήσεων
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Μείωση κόστους παραγωγής
- Επιµόρφωση επιχειρηµατιών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, ποιότητας και
καινοτοµίας
- Σταθερό φορολογικό καθεστώς
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- Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων
- ∆ηµιουργία τµηµάτων έρευνας και ανάπτυξης
- Συγχώνευση επιχειρήσεων
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
∆υνατότητες
Προβλήµατα
Μικρό
ποσοστό
πιστοποιηµένων
Αξιοποίηση
του
τουριστικού επιχειρήσεων
προϊόντος της περιοχής
∆υσκολία
πρόσβασης
από
τις
αποµακρυσµένες τοπικές κοινότητες στο
κέντρο του ∆ήµου.
Ευκαιρίες
Περιορισµοί
- Πιστοποίηση
- Έντονος ανταγωνισµός σε εθνικό και
- Παγκοσµιοποίηση- άνοιγµα αγορών
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
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Πιστοποίηση Τριτογενούς Τοµέα
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆υνατότητες
Υψηλό
επίπεδο
τουριστικών
υπηρεσιών
- Ισχυρή γεωγραφική θέση
- Υψηλή τουριστική ζήτηση
- Ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού
(συνεδριακού, αγροτουρισµού κ.α.)
- Ανάπτυξη χειµερινού τουρισµού
- Ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού
περιβάλλοντος

Προβλήµατα
- Εποχική ζήτηση
Έλλειψη
ενιαίου
στρατηγικού
σχεδιασµού τουριστικής προβολής και
ανάπτυξης
- Αποσπασµατικές και µεµονωµένες
πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης
- Κίνδυνος µαζικοποίησης τουριστικού
προϊόντος χωρίς διαφοροποιήσεις –
έλλειψη καινοτοµίας
- Ανεπάρκεια υποδοµών υποδοχής
επισκεπτών
Περιορισµοί
- Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές αλλά
και σε εθνικό επίπεδο
Έλλειψη
υποδοµών
ανάπτυξης
θεµατικού τουρισµού
- Συρρίκνωση της µεταποίησης και του
αγροτικού τοµέα
- Υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος
- Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού στον τοµέα του τουρισµού

Ευκαιρίες
- Ανάπτυξη γαστρονοµικού τουρισµούπροώθηση Μεσογειακής διατροφής
- Προσέλκυση εγχώριου τουρισµού
- Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισµού
κρουαζιέρας
- Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον
τουρισµό
- Ανάδειξη προστατευόµενων περιοχών
φυσικού κάλλους
- ∆ηµιουργία θεµατικών µουσείων
- Επέκταση Κρατικού Αερολιµένα
Καλαµάτας
Βελτίωση
υποδοµών
Λιµένα
Καλαµάτας
Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης
- Αναβάθµιση-Ολοκλήρωση βασικών υποδοµών υποδοχής (Αεροδρόµιο-Λιµάνι)
- Ενίσχυση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών δροµολογίων εσωτερικού και εξωτερικού
- Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας και λοιπών παραδοσιακών τουριστικών
χαρακτηριστικών της περιοχής
- ∆ιοργάνωση εκθέσεων τουρισµού για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του
∆ήµου
- Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
- Ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού
- Άµεση απορρόφηση χρηµατοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων
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5. Καθορισµός

της Στρατηγικής του ∆ήµου

Καλαµάτας
5.1. Η Αποστολή το όραµα και οι αρχές του ∆ήµου

Καλαµάτας
5.1.1. Γενικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Καλαµάτας
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας αποτελεί το βασικό
εργαλείο σχεδιασµού και υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του
∆ήµου. Στις προτεραιότητες που θέτει το πρόγραµµα αντανακλάται η
βούληση και το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες που
αυτή θέτει για τη χρονική περίοδο 2015-2019.
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 ∆ήµου την περίοδο 20152019 και αφετέρου, αποτελεί ένα πρόγραµµα για τη βελτίωση της
υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών
προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήµο.

5.1.2. Βασικές Αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Σύµφωνα µε την 1/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου
Καλαµάτας το όραµα και η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου για τη
διαµόρφωση του στρατηγικού σχεδίου (άξονες – µέτρα – στόχοι) του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-19 είναι ως εξής:
Το όραµα του ∆ήµου Καλαµάτας, ως συνόλου υπηρεσιών, µε βασική
παράµετρο τη διαρκή υποστήριξη των δηµοτών, µέσα από µία διαρκή τροχιά
ανάπτυξης, µπορεί να περιγραφεί ως ένας «συνδυασµός επιµέρους
οραµάτων» κατά λειτουργία και αρµοδιότητα των δοµών του ∆ήµου.
Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το Επιχειρησιακό
Σχέδιο του ∆ήµου Καλαµάτας είναι:
- Εφαρµογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε η διοικητική δοµή των
Υπηρεσιών του ∆ήµου να είναι λειτουργική και αποτελεσµατική.
- Καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθµιση της ποιότητας
των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ∆ήµο
- Χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονοµικών και της περιουσίας του
∆ήµου
- Προσφορά καλλιτεχνικής παιδείας στους ∆ηµότες
- ∆ιεκδίκηση εκ µέρους της Καλαµάτας του τίτλου της πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021
- Προβολή πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου – ανάδειξη του
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

446

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος του
- Περιβαλλοντική διαχείριση απορριµµάτων
- Ορθολογική, πολεοδοµική και οικιστική ανάπτυξη
- Αξιοποίηση υφιστάµενων υποδοµών και δηµιουργία νέων (υποδοµών δικτύων κ.α)
- Προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού
- Προβολή τοπικών προϊόντων
- Συνέχιση λειτουργίας δηµοτικών κοινωνικών δοµών στήριξης.
- Ανάδειξη του Λιµένα Καλαµάτας ως προορισµού κρουαζιέρας, πλήρης
αξιοποίηση των χώρων ελλιµενισµού
- Προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, του υδροφόρου
ορίζοντα, καθώς και η αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
- Ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό – διαδηµοτικό - περιφερειακό - εθνικό και
διακρατικό επίπεδο
- Υποστήριξη της παιδείας, της δια βίου µάθησης και επιµόρφωσης καθώς και
της επαγγελµατικής αποκατάστασης της νεολαίας
- Έγκαιρος και ουσιαστικός προγραµµατισµός δράσεων και έργων
- Ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς
- Αρµονική συνεργασία του ∆ήµου µε τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και
επιχειρηµατικούς φορείς της περιοχής του
- Έγκαιρη και συστηµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων της
εποχής µας.
- ∆ιαφύλαξη και προώθηση της κοινωνικής συνοχής
- Ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των δηµοτών στις τοπικές υποθέσεις
- Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και ήπιων µορφών ενέργειας
- Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων
- Εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών
- Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων και δηµιουργία προϋποθέσεων
ανάπτυξης και ευηµερίας
- Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράλληλα των αρχαιολογικών,
θρησκευτικών σηµείων ενδιαφέροντος.
- Οµαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο ειδικών πληθυσµιακών οµάδων (Ροµά,
οικονοµικοί µετανάστες κ.λ.π.)
- Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της κοινωνικής µέριµνας, της
παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της ισότητας των δυο φύλων.

5.1.3. ∆ιατύπωση του οράµατος (σύνοψη)
Ένας σύγχρονος και λειτουργικός ∆ήµος, µε προσήλωση στην εξυπηρέτηση
του πολίτη και τη βελτίωση της καθηµερινότητας και του επιπέδου ζωής του.
Με στήριξη µιας τοπικής κοινωνίας που να χαρακτηρίζεται από συνεχή
αλληλεγγύη και σεβασµό στα δικαιώµατα και τις ανάγκες κάθε µέλους της. Με
συνεχή ανάπτυξη του πολιτισµού, του αθλητισµού και µε διαρκή φροντίδα για
την προβολή του τουριστικού προϊόντος, µέσω της ανάδειξης των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής. Με συστηµατική πορεία προς την
κοινωνία της γνώσης µέσω της ενίσχυσης των υποδοµών παιδείας και της
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συνεχούς στήριξης της νεολαίας.
Με σεβασµό στο περιβάλλον και µε επίκεντρο τον άνθρωπο.

5.2. Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Καλαµάτας
Η στρατηγική του ∆ήµου Καλαµάτας αποτελείται από ένα σύνολο γενικών
στόχων και πολιτικών δράσεων, έτσι όπως αυτές προκύπτουν µε βάση τους
άξονες προτεραιότητας που έχει καθορίσει και που σκοπό έχουν την
εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου.
Η διαµόρφωση της στρατηγικής του ∆ήµου οριοθετείται από τον
προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης µε όρους
βιωσιµότητας και αειφορίας, την στρατηγική ποιότητας στον αγροτικό τοµέα,
την προώθηση των ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, τον
πολιτισµό, τον αθλητισµό, την εκπαίδευση, καθώς επίσης και την προστασία
και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα διαµορφώνει και τις κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές
που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων
τοπικής ανάπτυξης.
Για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασµού και του επιχειρησιακού
προγραµµατισµού του ∆ήµου απαιτείται η οριοθέτηση δύο βασικών επιπέδων
λήψης αποφάσεων:
Το επίπεδο ∆ηµάρχου- Εκτελεστικής Επιτροπής- ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο
οποίο καθορίζεται η Στρατηγική καθώς και οι Γενικοί Στόχοι τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου για την πενταετία 2015-2019 και
Το επίπεδο των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, στο
οποίο καταρτίζονται τα Σχέδια ∆ράσης και προσδιορίζονται οι ειδικοί στόχοι
και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικού στόχους του
στρατηγικού σχεδίου του ∆ήµου.
Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου, προκειµένου ωστόσο να είναι
αποτελεσµατική, πρέπει να στηρίζεται και να υπηρετεί τα κάτωθι:
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5.2.1. Αρχές
Της συµβατότητας και της άµεσης συσχέτισης µε το αναπτυξιακό όραµα.
∆ηλαδή η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνει όλους εκείνους
τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει το ∆ήµο στην
κοινωνικά επιθυµητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική
εξειδίκευση του οράµατος µέσω της διατύπωσης εξειδικευµένων στόχων.
Της εσωτερικής συνοχής, που σηµαίνει ότι οι επιµέρους στόχοι θα πρέπει να
λειτουργούν συµπληρωµατικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και
αλληλοαναιρέσεις.
Της θεµατικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριµένου προσανατολισµού και
διακριτού περιεχοµένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριµένου
τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.
Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και
υλοποιήσιµοι.
Της κοινωνικής αποδοχής, που σηµαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει
να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους
κατοίκους του ∆ήµου.
Της συνάφειας µε τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές
προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν µεγάλη πιθανότητα χρηµατοδότησης
και αφετέρου να συνεργούν µε αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσµα.

5.2.2. Εναρµόνιση µε τον Στρατηγικό Σχεδιασµό της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και µε το σύνολο των
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στρατηγικών
Ειδικότερα, ο Στρατηγικός Σχεδιασµός του ∆ήµου 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 ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020
- Την στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ)
Πελοποννήσου
- Την στρατηγική του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020
- Την στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2014-2020
- Την στρατηγική και τα προγράµµατα του Πράσινου Ταµείου
- Τις προτεραιότητες του Μεσοµακροπρόθεσµου Προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας
5.2.2.1. "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 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
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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.
Ενδεικτικοί κρίσιµοι στόχοι της αναπτυξιακής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτυπώνονται στον Πίνακα
που ακολουθεί:
Πίνακας 132 : «Ευρώπη 2020» - Κρίσιµοι Στόχοι

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Πελοποννήσου, Στρατηγικός
Σχεδιασµός, Ιούνιος 2012

5.2.2.2. Το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020
Ψηφίστηκε ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) µε αντικείµενο τη
θέσπιση των κανόνων που διέπουν το συντονισµό, τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2014−2020, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική αξιοποίηση των
πόρων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (Ε∆ΕΤ) και
της εθνικής συµµετοχής, ο συντονισµός µεταξύ τους, καθώς και µε τα άλλα
µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής της Ένωσης. Οι διατάξεις του νόµου έχουν
εφαρµογή στα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στο Εταιρικό Σύµφωνο για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 − 2020 και
χρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία
(Ε∆ΕΤ)
Σχετικά µε τις ∆ιαχειριστικές Αρχές Τοµεακών ΕΠ:
1.Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».
2.Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
2007 - 2013» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».
3.Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» και η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» συγχωνεύονται και συνιστούν νέα
Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ».
4.Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΙΡΟΣΓΙΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική
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Αρχή Μεταφορών, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία µε την
επωνυµία «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
5.Η διαχείριση των ΕΠ που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των ΕΠ του
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
6.Η διαχείριση του ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014 - 2020, ασκείται από
Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης, η
οποία αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης.
Οι νέες Ειδικές Υπηρεσίες που µετονοµάζονται ή συνιστώνται µε τις ανωτέρω
παραγράφους υπάγονται διοικητικά στον οικείο Ειδικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Οι Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών που µετονοµάστηκαν σε «Ενδιάµεσες
∆ιαχειριστικές Αρχές» αναλαµβάνουν αρµοδιότητες διαχείρισης των οικείων
Περιφερειακών ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 125 του Κανονισµού
επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/ 2007 και
στις αποφάσεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ
2007-2013. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες µετονοµάζονται σε Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ..., στην οποία προστίθεται η
ονοµασία κάθε Περιφέρειας και υπάγονται διοικητικά στον οικείο
Περιφερειάρχη.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΠΑ είναι:
- Κοινοτική Συνδροµή ΕΣΠΑ: 19,7 δις (∆ηµόσια ∆απάνη 24,6 δις) ευρώ µε
δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις µε την εφαρµογή της ρήτρας αναθεώρησης
το 2016.
Σε αυτό προστίθενται
- οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (∆∆ 682 εκ.
€) πόροι από Ταµείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά
αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα
- οι πόροι για τα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ.
€) (∆∆ 289,6 εκ. €)
- οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους απόρους (FEAD) που
διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ : περίπου 20,8 δις €
Εκτιµώµενη συνολική δηµόσια δαπάνη: περίπου 26 δις €
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Πίνακας 133: Χρηµατοδοτικός πίνακας ΕΣΠΑ

Πίνακας 134: Χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020
(€ σε τρέχουσες τιµές)
Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγµένες
7.201.034.095
Περιφέρειες Μετάβασης
2.360.822.957
Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγµένες
2.595.586.609
Ταµείο Συνοχής
3.249.836.729
Ταµείο Συνοχής (στο Ταµείο Υποδοµών CEF)
580.000.000
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
4.200.000.000
Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας
250.000.000
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
231.700.000
Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση
163.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
20.831.980.390

%
34,60%
11,30%
12,50%
15,60%
2,80%
20,20%
1,20%
1,10%
0,80%
100,00%

Πίνακας 135: Αρχιτεκτονική Τοµεακών Προγραµµάτων της περίοδου
2014-2020

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014 – 2020
ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Π/Υ (€)
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1

Ανταγωνιστικότητα,
Καινοτοµία

2

Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 4.361.588.892
Ανάπτυξη

3

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και 2.152.201.141
∆ια Βίου Μάθηση

4
5
6

Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα
Αγροτική Ανάπτυξη
Θάλασσα και Αλιεία

7

Τεχνική Βοήθεια
Πίνακας

136:

Επιχειρηµατικότητα

Αρχιτεκτονική

και 3.735.085.423

386.425.295
4.195.972.284
∆εν
έχει
οριστικοποιηθεί
338.960.169
Περιφερειακών

Προγραµµάτων

της

περίοδου 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
3
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
4
ΗΠΕΙΡΟΣ
5
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
6
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
7
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
9
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
11 ΚΡΗΤΗ
12 ΑΤΤΙΚΗ
13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Π/Υ (€)
416.069.729
790.667.716
328.710.978
267.016.991
402.343.182
271.022.397
97.338.435
221.537.609
185.955.002
247.203.968
356.369.237
934.169.428
86.131.827

Εθνικά – Τοµεακά Επιχειρησιακά προγράµµατα
1.« Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία».
Προϋπολογισµός: 3,64 δις ευρώ (∆∆ 4,55 δις ευρώ)

Το µεγαλύτερο πρόγραµµα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25% των πόρων.
-9 τοµείς προτεραιότητας που προέκυψαν από µελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ
και

της

McKinsey:

Τουρισµός,

Αγροδιατροφικός

τοµέας,

Logistics,

Περιβαλλοντική Βιοµηχανία, Φάρµακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόµηση
ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ∆ηµιουργικές
Βιοµηχανίες και Πολιτισµός.
Ενισχύσεις για :
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εξαγωγικές επιχειρήσεις,



πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,




νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες
τουριστική προβολή,



εξοικονόµηση ενέργειας,



ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων,



καινοτοµία.

2.« Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα»
Προϋπολογισµός: 0,4 δις. Ευρώ (∆∆ 0,5 δις ευρώ)



Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισµός της
δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού, αναβάθµιση ΟΤΑ Α’



και Β΄ Βαθµού, κ.α.
Αναδιοργάνωση δοµών και λειτουργίας



∆ράσεις διαχείρισης της µετανάστευσης



Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

3.«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Προϋπολογισµός: 3,5 δις. ευρώ (∆∆ 4,2 δις.)



Ολοκλήρωση ∆ιευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου,



Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,



Έργα αεροδροµίων, λιµενικά έργα.




∆ιαχείριση αποβλήτων
Νέες υποδοµές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούµενου ΕΣΠΑ

4.« Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση»
Προϋπολογισµός: 1,9 δις. Ευρώ (∆∆ 2,3 δις ευρώ) συν 0,17 δις. (∆∆
0,214) για απασχόληση νέων



Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31
%




Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων
Κουπόνια ανέργων



Βρεφονηπιακοί σταθµοί



Εκσυγχρονισµός ΟΑΕ∆



Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , µακροχρόνια
άνεργους
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Καινοτόµα

προγράµµατα

για

την

ποιοτική

αναβάθµιση

του

εκπαιδευτικού συστήµατος



Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης µε την αγορά εργασίας.
Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου



Απασχόληση νέων

5. «Αγροτική Ανάπτυξη»
Προϋπολογισµός: 4,2 δις. Ευρώ (∆∆ περίπου 5,2 δις €) εκ των οποίων
1,2 δις. (∆∆ περίπου 1,5 δις €) µέσω ΠΕΠ

- Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας
του αγροδιατροφικού συστήµατος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
- στήριξη των παραγωγών προϊόντων µε συγκριτικό πλεονέκτηµα και
εξαγωγικό χαρακτήρα,
- στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορία αγροτικών προϊόντων
- στήριξη των νέων γεωργών για τη δηµιουργία βιώσιµων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
- διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
- υποστήριξη πιλοτικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
προϊόντων και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων

6. «Θάλασσα και Αλιεία»
Προϋπολογισµός (εκτιµώµενο ποσό) 250 εκ. € (∆∆ 333 εκ. €)

- Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο
σύνολο των κλάδων του τοµέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εµπόριο και
µεταποίηση),
- Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών µε εµπορική αξία
- Προώθηση της καινοτοµίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τοµέα της αλιείας
- Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
∆εκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προϋπολογισµός: 5,2 δις. ευρώ (∆∆ 6,75 δις €)
Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραµµα από 22 στο 35 %.
-Ξεχωριστό πρόγραµµα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
-Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους
-Έµφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηµατικότητα, κοινωνικές
δράσεις
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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-Πολυτοµεακά και πολυταµειακά προγράµµατα

5.2.2.3. Αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στη νέα προγραµµατική περίοδο η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πλέον
Μεταβατική Περιφέρεια, καθώς ο µέσος όρος του ΑΕΠ τα έτη 2007-2009 ήταν
µεγαλύτερος από το 75% του Μέσου Κοινοτικού Όρου. Ως µεταβατική
περιφέρεια η Πελοποννήσος πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερους πόρους
σε 4 συγκεκριµένους στόχους του ΕΤΠΑ, σε σχέση µε τις λιγότερες
ανεπτυγµένες περιφέρειες. Παράλληλα θα υπάρξει συγκέντρωση
περισσότερων πόρων του ΕΚΤ σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες.
Σύµφωνα µε το νέο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η πρόταση του Υπουργείου
Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου διαµορφώνεται ως ακολούθως:
ΕΤΠΑ:
ΕΚΤ:

201.000.000 €
69.300.000 €

Σύνολο ∆∆:

270.300.000 €

Το πρόγραµµα αποτελείται από 7 Άξονες Προτεραιότητες και 11 Θεµατικούς
Στόχους οι οποίοι περιλαµβάνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες.
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5.2.2.4. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
Η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να
µπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι
αγροτικές περιοχές. Η πιο πρόσφατη µεταρρύθµιση, στο πλαίσιο του
γενικότερου επανασχεδιασµού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΓΠ), ολοκληρώθηκε ουσιαστικά τον ∆εκέµβριο του
2013 µε την έγκριση των βασικών νοµοθετικών πράξεων για την περίοδο
2014-2020.
Σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους γενικότερους στόχους
της ΚΓΠ, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020
έχει τρεις µακροπρόθεσµους στρατηγικούς στόχους:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και της κλιµατικής αλλαγής, και
ισορροπηµένη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονοµιών και κοινοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας.
Η µεταρρύθµιση του 2013 διατηρεί πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά της
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013. Συγκεκριµένα, όπως
στο παρελθόν, η πολιτική θα υλοποιείται µε βάση εθνικά και/ή περιφερειακά
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) επταετούς διάρκειας.
Η µεταρρύθµιση του 2013 επέφερε, ωστόσο, αλλαγές
βελτιώνοντας τη στρατηγική προσέγγιση που ακολουθείται κατά τον
σχεδιασµό των ΠΑΑ,
ενισχύοντας το περιεχόµενο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
απλουστεύοντας τους κανόνες και/ή περιορίζοντας τον διοικητικό φόρτο όπου
αυτό είναι δυνατόν, και
συνδέοντας την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πιο στενά µε τα άλλα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίζουν τα ΠΑΑ µε βάση τουλάχιστον
τέσσερις από τις έξι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ:
προώθηση της µεταφοράς γνώσης και καινοτοµίας στη γεωργία, τη
δασοκοµία και τις αγροτικές περιοχές,
βελτίωση της βιωσιµότητας/ανταγωνιστικότητας όλων των επιµέρους κλάδων
της γεωργίας και προώθηση των καινοτόµων γεωργικών τεχνολογιών και της
βιώσιµης διαχείρισης των δασών,
προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων, της καλής µεταχείρισης
των ζώων και της διαχείρισης των κινδύνων στον τοµέα της γεωργίας,
αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που σχετίζονται
µε τη γεωργία και τη δασοκοµία,
αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της µετάβασης προς µια
οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην
κλιµατική αλλαγή, όσον αφορά τους τοµείς της γεωργίας, της παραγωγής
τροφίµων και της δασοκοµίας,
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας, ενίσχυση της
οικονοµικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Κάθε µια από τις προτεραιότητες γεωργικής ανάπτυξης περιλαµβάνει
επιµέρους τοµείς παρέµβασης («τοµείς εστίασης»). Στο πλαίσιο των ΠΑΑ, τα
κράτη µέλη / οι περιφέρειες καθορίζουν ποσοτικούς στόχους για κάθε τοµέα
εστίασης, αφού προηγουµένως αναλύσουν τις ανάγκες της περιοχής που
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
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καλύπτεται από το ΠΑΑ. Στη συνέχεια, προσδιορίζουν τα µέτρα που θα
λάβουν για την επίτευξη των στόχων αυτών καθώς και το ύψος της
χρηµατοδότησης που θα χορηγήσουν για κάθε µέτρο.
Η χρηµατοδότηση προέρχεται εν µέρει από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εν µέρει από εθνικές / περιφερειακές και,
µερικές φορές, ιδιωτικές πηγές.
Η υλοποίηση και ο αντίκτυπος της πολιτικής παρακολουθούνται και
αξιολογούνται λεπτοµερώς.
5.2.2.5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2014-2020
Τα κονδύλια που θα διατεθούν στον αλιευτικό τοµέα της χώρας την επταετία
2014-2020 θα είναι αυξηµένα κατά 87% σε σύγκριση µε την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013 σύµφωνα µε το νέο κοινοτικό κανονισµό για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας, που υιοθετήθηκε επί ελληνικής
προεδρίας.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που αναλογούν στην Ελλάδα στους τοµείς
της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ανέρχεται στα 388.777.914 €. Από το
ποσό αυτό τα 309.622.000 € (έναντι 207.832.237 € στο προηγούµενο ΕΠΑΛ
2007-2013) προορίζονται για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων για τη
βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και τη
βελτίωση της µεταποίησης αλιευµάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Ποσό 54.064.787 € θα διατεθεί για τον έλεγχο και την επιθεώρηση αλιευτικών
σκαφών, 16.368.547 € για τη συλλογή αλιευτικών δεδοµένων, 4.277.020 € για
την ενίσχυση της αποθεµατοποίησης αλιευτικών προϊόντων και 4.445.560 €
για την εφαρµογή Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
5.2.2.6. 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.

5.2.2.7. Πρωτοβουλία JESSICA
JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύµιο της πρωτοβουλίας “Joint European
Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή
υποστήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία
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αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία µε τηνΤράπεζα Ανάπτυξης του
Συµβουλίου της Ευρώπης (CEB). Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται
στα κράτη µέλη η ευχέρεια να χρησιµοποιήσουν µέρος των µη επιστρεπτέων
επιχορηγήσεων που λαµβάνουν από την ΕΕ µέσω των διαρθρωτικών
ταµείων, για να επενδύουν, υπό µορφή επιστρεπτέων χρηµατοδοτήσεων, σε
έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωµένων σχεδίων για την
προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές, µπορούν να έχουν
τη µορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων, πραγµατοποιούνται
µέσω Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης και, εάν είναι απαραίτητο µέσω Ταµείων
Χαρτοφυλακίου.
Οι προτάσεις χρηµατοδότησης που αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται σε
∆ήµους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρέπει να περιλαµβάνονται σε
Ολοκληρωµένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) και να
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 8
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»,
ήτοι:
στην ανάδειξη µνηµείων / αρχαιολογικών χώρων,
στην αναβάθµιση ή/και αύξηση της δυναµικότητας και λειτουργικότητας των
κοινωνικών υποδοµών (εκπαίδευσης, υγείας-πρόνοιας),
στην αύξηση της λειτουργικότητας και των αστικών και ηµιαστικών κέντρων
της Περιφέρειας,
στη βελτίωση των συνθηκών ή/και αύξηση του εξυπηρετούµενου πληθυσµού
της Περιφέρειας και των επισκεπτών σε πόσιµο νερό, µε παράλληλη µείωση
των απωλειών νερού,
στην προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα,
στην αναζωογόνηση των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών,
στην προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων
περιοχών.
Επιπλέον, τα έργα πρέπει να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών
χρηµατορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από
οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκµηριώνεται η δυνατότητα
αποπληρωµής της χρηµατοδότησης που θα λάβουν αλλά η αναµενόµενη
κερδοφορία τους χωρίς τη χρηµατοδότηση από το ΣΑΑ να είναι χαµηλότερη
από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, µε αποτέλεσµα να µην
καθίστανται βιώσιµα και ελκυστικά για επένδυση χωρίς την παρεχόµενη
χρηµατοδότηση από το ΣΑΑ. 3.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Jessica και της δυνατότητας που δίνεται µέσω
αυτής για χρηµατοδότηση και υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ο ∆ήµος Καλαµάτας
έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες του ειδικού φακέλου αίτησης
χρηµατοδότησης που έχει κατατεθεί στο Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης
Πελοποννήσου (Jessica Πελοποννήσου).

5.3. Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος.
- Ανάδειξη της Καλαµάτας σε µητροπολιτικό κέντρο της Ν. Ελλάδας
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- Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος
- Προώθηση ήπιων και βιώσιµων µορφών τοπικής ανάπτυξης
- Ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης
- Αναβάθµιση της λειτουργικότητας της πόλης
- Εφαρµογή του ΓΠΣ για διασφάλιση συµβατών χρήσεων γης για ήπια αστική
και περιαστική ανάπτυξη.
- Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και ενεργοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών.
- Αναβάθµιση υποδοµών και δράσεων ενίσχυσης του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και προώθησης της απασχόλησης.
- Εκσυγχρονισµός των λειτουργιών οργάνωσης και διοίκησης των δοµών του
∆ήµου και των λειτουργιών εξυπηρέτησης των πολιτών. ∆ηµοτική ηλεκτρονική
διακυβέρνηση.

5.4. Άξονες Προτεραιότητας. Μέτρα. ∆ράσεις.
Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου γύρω από τους οποίους διαµορφώνεται η
αναπτυξιακή στρατηγική µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη του ∆ήµου, όπως έχει
εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου µε την υπ’ αρ. 2/2015
Απόφάση της, είναι τέσσερις:
Άξονας 1ος «Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση»
Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική. Υγεία. Παιδεία. Πολιτισµός και Αθλητισµός»
Άξονας 3ος «Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας
ζωής»
Άξονας 4ος «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής
Κατάστασης του ∆ήµου»
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Βελτίωση συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων πολιτών.

Μέτρο

1.1.4 1.1.4.1

Λειτουργία υπηρεσίας ενηµέρωσης και υποστήριξης ανέργων και πολιτών
για εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας

Έργα βελτίωσης προσβασιµότητας σε περιαστικές περιοχές

Έργα περιαστικού περιβάλλοντος

Μέτρο 1.1.3
Ενηµέρωση των δηµοτών
1.1.3.1
για Ευρωπαϊκά και Εθνικά
Προγράµµατα

Μέτρο 1.1.2
Ενίσχυση
της 1.1.2.1
ελκυστικότητας
της
επιχειρηµατικής δράσης µε
την
υλοποίηση
έργων
υποδοµής
1.1.2.2

Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση
Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονοµίας
∆ΡΑΣΕΙΣ
1.1.1.1
Αντιµετώπιση της παραοικονοµίας και του παραεµπορίου
1.1.1.2
∆ιοργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων / τοπικών επιχειρήσεων
Συνεργασίες µε φορείς οργανώσεις και επιχειρήσεις για την στήριξη του
Μέτρο 1.1.1
1.1.1.3
πρωτογενούς τοµέα
Ενίσχυση
της
Τοπικής
1.1.1.4
Ανάπτυξη συνεργασίας µε τις τοπικές επιχειρήσεις
Επιχειρηµατικότητας
Συνεργασίες µε φορείς / δίκτυα επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του
1.1.1.5
εξωτερικού για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους επιχειρηµατίες της
περιοχής.

ΑΞΟΝΑΣ 1
Γενικός Στόχος 1.1
ΜΕΤΡΑ
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ΑΞΟΝΑΣ 1
Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση
Γενικός Στόχος 1.1
Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονοµίας
ΜΕΤΡΑ
∆ΡΑΣΕΙΣ
Υποστήριξη Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µέσω Ψηφιακών
Ψηφιακές Υπηρεσίες προς
1.1.4.2
Εργαλείων
τον Πολίτη
1.1.4.3
Συστήµατα συµµετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ
Ενηµέρωση για θέµατα ασφάλειας των χρηστών, από τους παρόχους
1.1.4.4
ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Βελτίωση ηλεκτρονικών µέσων για άµεση έκδοση πιστοποιητικών από
1.1.4.5
δηµότες
1.1.4.6
∆ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Γνώσης και Επιµόρφωσης
Προώθηση της ηλεκτρονικής αδειοδότησης επιχειρήσεων (π.χ. καταστήµατα
1.1.4.7
υγειονοµικού ενδιαφέροντος)
1.1.4.8
∆ηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Πολιτισµού
1.1.4.9
∆ιαχείριση – ανάπτυξη – αξιοποίηση δηµόσιων δικτύων υπολογιστών
1.1.4.10
Υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Συντήρηση – υποστήριξη διαδικτυακών πυλών και συστηµάτων ενηµέρωσης
1.1.4.11
του πολίτη
1.1.4.12
∆ιαχείριση – διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας
Μέτρο
1.1.5 1.1.5.1
Τουριστική προβολή
Προώθηση τουρισµού
1.1.5.2
Υποστηρικτικές ενέργειες τουρισµού
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Προώθηση δράσεων ισότιµης αντιµετώπισης των γυναικών στο πλαίσιο της

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης,
αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών οµάδων.
∆ΡΑΣΗ
∆ιοικητική εποπτεία & έλεγχος µη Φυσικών Προσώπων κοινωνικού χαρακτήρα
2.1.1.1
(Ν.Π. – Σωµατεία)
2.1.1.2
Λειτουργία Παιδικών Σταθµών ∆ήµου
2.1.1.3
Έργα Κοινωνικών Υποδοµών ενταγµένα στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
2.1.1.4
Έργα συντήρησης κοινωνικών υποδοµών - προµήθειες
2.1.1.5
Λειτουργία παιδικών εξοχών
2.1.2.1
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη δηµοτών
2.1.2.2
Ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων
2.1.2.3
Προστασία δηµόσιας υγείας
2.1.2.4
Προγράµµατα αγωγής υγείας και πρόληψης σε εργαζόµενους και δηµότες
2.1.2.5
Προληπτικά προγράµµατα υγείας σε µαθητές
2.1.2.6
Εκπόνηση µελετών καταγραφής των αναγκών για δωρεάν υπηρεσίες υγείας
2.1.2.7
Ανάπτυξη ∆ικτύου κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών
2.1.3.1
Σίτιση Άπορων ∆ηµοτών
2.1.3.2
∆ιανοµή τροφίµων σε άπορες οικογένειες
2.1.3.3
∆ιεύρυνση λειτουργίας ∆ηµοτικού Παντοπωλείου
2.1.3.4
Ενίσχυση του Εθελοντισµού
2.1.3.5
∆ράσεις υποστήριξης απόρων δηµοτών
2.1.3.6
Συνεργασία µε Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2.1.4.1
Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός

Μέτρο
2.1.3
Ενίσχυση
τοπικής
κοινωνικής
πρωτοβουλίας
και
ανάπτυξη
δικτύων
αλληλεγγύης
Μέτρο
2.1.4
Προώθηση
της
2.1.4.2
ισότητας των φύλων

Μέτρο 2.1.2.
∆ράσεις
ενίσχυσης
της
κοινωνικής
στήριξης και υγείας

ΜΕΤΡΟ
Μέτρο
2.1.1
Ενίσχυση
και
δηµιουργία
δοµών
κοινωνικής
προστασίας, στήριξης
και υγείας

Γενικός Στόχος 2.1
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Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης,
αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών οµάδων.
ΜΕΤΡΟ
∆ΡΑΣΗ
κοινωνικής ζωής.
Μέτρο
2.1.5 2.1.5.1
Ξενώνες φιλοξενίας θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας
Ανάπτυξη δόµων και
Ψυχολογική - Κοινωνική υποστήριξη κακοποιηµένων γυναικών και
2.1.5.2
προγραµµάτων
κακοποιηµένων / παραµεληµένων παιδιών.
υποστήριξης
2.1.5.3
Ενέργειες Πρόληψης Παραβατικότητας Ανηλίκων - Ανάπτυξη συνεργασιών
θυµάτων
ενδοοικογενειακής
2.1.5.4
Ενεργοποίηση του Συµβουλίου πρόληψης της παραβατικότητας
βίας και πρόληψης
της παραβατικότητας
Υλοποίηση προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής
Μέτρο
2.1.6
2.1.6.1
υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά οµάδων, συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ
Ενέργειες
υποστήριξης ατόµων
∆ικτύωση µε φορείς και επιχειρήσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης
2.1.6.2
που απειλούνται ή
ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
πλήττονται
µε
Εκδηλώσεις ενηµέρωσης σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
αποκλεισµό από την 2.1.6.3
εκπαίδευσης και εργασίας (σχολεία, εκπαιδευτικούς, εργαζόµενους, άνεργους
αγορά εργασίας
κλπ.)
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∆ιοργάνωση ειδικών / θεµατικών εκδηλώσεων

2.2.1.2

Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδοµών
Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων

2.2.1.6
2.2.1.7
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Υλοποίηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού
Παραχώρηση εγκαταστάσεων σε χρήστες & συντήρηση αυτών

2.2.3 2.2.3.1
και 2.2.3.2

Μέτρο
Αθλητικές

υποδοµές

Ειδικές ενηµερωτικές εκδηλώσεις και ηµερίδες

2.2.2.1
Μέτρο 2.2.2
Ενίσχυση δράσεων συµµετοχής
στη γνώση και τη δηµιουργία
2.2.2.2

Λειτουργία ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενίσχυση των Σχολικών
Επιτροπών

Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων - προµήθειες

2.2.1.5

∆ράσεις υποστήριξης της υποψηφιότητας της πόλης για Πολιτιστική
Πρωτεύουσα 2021

Υποστήριξη των πολιτιστικών συλλόγων του ∆ήµου και
δραστηριοτήτων σύγχρονου πολιτισµού, από τοπικούς καλλιτέχνες.
Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Ενίσχυση των δοµών καλλιτεχνικής δηµιουργίας και έκφρασης

2.2.1.1

Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δηµιουργίας, της αθλητικής
δραστηριότητας και της µόρφωσης.

ΜΕΤΡΟ
2.2.1
Ενίσχυση
πολιτιστικών
δράσεων/υποδοµών & δράσεις 2.2.1.3
διεύρυνσης της συµµετοχής των
πολιτών
στα
πολιτιστικά
προγράµµατα του δήµου και
άλλων φορέων
2.2.1.4

Γενικός Στόχος 2.2
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Προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων σε Η/Υ, ξένες γλώσσες, ιστορία,
πολιτισµό (χρήση σχολικών κτιρίων κατά τις απογευµατινές ώρες)
Ενηµέρωση – Εκπαίδευση πολιτών σε ζητήµατα περιβαλλοντικής
προστασίας του ∆ήµου (ανακύκλωση, οικιακή κοµποστοποίηση,
εξοικονόµηση ενέργειας, δράσεις οικονοµίας υδάτινων πόρων κλπ).
Προώθηση της εθελοντικής συµµετοχής των πολιτών σε προγράµµατα
δια βίου µάθησης

Κατασκευή νέων – επέκταση υφιστάµενων σχολικών υποδοµών

Πρόγραµµα αξιοποίησης κενών σχολικών µονάδων, µε πολιτιστικές
και αθλητικές δράσεις καθώς και µε προγράµµατα επιµόρφωσης

Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεµβάσεις σε κτήρια σχολείων
Υγιεινή και Ασφάλεια των Σχολείων του ∆ήµου
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος των σχολείων
Εργασίες καθαρισµού των σχολείων του ∆ήµου
Ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων
Μελέτη εξέλιξης µαθητικού πληθυσµού και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
για Νέες Υποδοµές

Ανάπτυξη συνεργασιών µε το ΤΕΙ και το Πανεπιστήµιο για την ενεργή
συµµετοχή των φοιτητών στη δρώµενα της πόλης.

Φιλοξενία Συλλόγων σε Εγκαταστάσεις
∆ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ηµερίδων ενηµέρωσης.
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Γιορτή νεολαίας µε καλλιτεχνικά σχήµατα νέων του ∆ήµου

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

2.2.7.3

2.2.7.2

Μέτρο
2.2.7
2.2.7.1
Ενίσχυση της δια βίου µάθησης

2.2.6.3

Μέτρο
2.2.6
Βελτίωση και αξιοποίηση του 2.2.6.2
σχολικού αποθέµατος υποδοµών

2.2.6.1

ενέργειες
ενθάρρυνσης 2.2.3.3
συµµετοχής των πολιτών στα 2.2.3.4
αθλητικά προγράµµατα
2.2.3.5
2.2.3.6
Μέτρο 2.2.4
2.2.4.1
Νεολαία & δηµιουργικότητα ενίσχυση της συµµετοχής των 2.2.4.2
νέων στα δηµοτικά δρώµενα
2.2.5.1
2.2.5.2
Μέτρο
2.2.5
2.2.5.3
Βελτίωση
αναβάθµιση
2.2.5.4
σχολικών συγκροτηµάτων
2.2.5.5
2.2.5.6
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Προγράµµατα εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ και συγγενείς αυτών

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

2.2.7.4
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και
του

3.1.2

473

Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
∆ΡΑΣΗ
Πρόγραµµα ανανέωσης - εκσυγχρονισµού - παρακολούθησης υλικοτεχνικής
3.1.1.1
υποδοµής και µηχανολογικού εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
και Οχηµάτων
Χαρτογράφηση εστιών µόλυνσης (ακάλυπτοι χώροι, εγκαταλειµµένα κτήρια, νησίδες
3.1.1.2
κλπ.)
Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου αποµάκρυνσης εγκαταλειµµένων οχηµάτων 3.1.1.3
Καθαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων-καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων
Τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την αποκοµιδή απορριµµάτων (περιοχές,
3.1.1.4
είδη απορριµµάτων, περιοδικότητα κλπ.)
3.1.1.5
Βελτιστοποίηση προγράµµατος αποκοµιδής αστικών /οικιακών απορριµµάτων
Ενεργή συµµετοχή των πολιτών στην καθαριότητα της πόλης µέσω δράσεων
3.1.1.6
ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης
3.1.1.7
Ενίσχυση όλων των ρευµάτων της ανακύκλωσης
3.1.1.8
Εναλλακτική χρήση αποκατεστηµένων ΧΑ∆Α
3.1.1.9
∆ιαχείριση απορριµµάτων
Συµµετοχή του ∆ήµου στην εξασφάλιση και λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος
3.1.1.10
διαχείρισης απορριµµάτων σε επίπεδο Νοµού ή Περιφέρειας
3.1.2.1
Ολοκλήρωση Πολεοδοµικών Μελετών – Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
Βελτίωση της λειτουργίας της διεύθυνσης Πολεοδοµίας µε την χρήση Γεωγραφικών
3.1.2.2
Πληροφοριακών Συστηµάτων
3.1.2.3
Αναβάθµιση του ρόλου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας στον πολεοδοµικό σχεδιασµό
Ένταξη σε Εθνικά και ∆ιακρατικά ∆ίκτυα συνεργασίας για την ανταλλαγή καλών
3.1.2.4
πρακτικών αστικού σχεδιασµού
3.1.2.5
Απαλλοτριώσεις – Εφαρµογή Ρυµοτοµικού Σχεδίου

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Μέτρο
Πολεοδοµικός
σχεδιασµός
οργάνωση
χώρου

ΜΕΤΡΟ
3.1.1
Εναλλακτική
διαχείριση
απορριµµάτων

Γενικός στόχος 3.1
ΜΕΤΡΟ
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Έργα – µελέτες ύδρευσης
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, προστασία επικίνδυνων κτιρίων και κατασκευών
Επισκευή – συντήρηση κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους
Προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την εκτέλεση έργων – κατασκευών µε ίδια
µέσα
Αγορά εκτάσεων για την δηµιουργία – επέκταση κοινοχρήστων χώρων.
Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του ∆ήµου
Σήµανση στους ισόπεδους κόµβους του ∆ήµου και φωτεινοί σηµατοδότες
Συντήρηση και επισκευή οδοστρωµάτων

3.1.3.10

3.1.3.11

3.1.3.12

3.1.3.13

3.1.3.15
3.1.4 3.1.4.1
στην 3.1.4.2
και τη 3.1.4.3
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Έργα – µελέτες αποχέτευσης λυµάτων

3.1.3.9

3.1.3.14

Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων

Κατασκευή αγωγών όµβριων ή ακαθάρτων

Κατασκευή υποδοµών συνδέσεων ακινήτων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων
Επέκταση αγωγών ακαθάρτων

3.1.3.5
3.1.3.6

3.1.3
3.1.3.7
αστικές
3.1.3.8

∆ηµοτικός φωτισµός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προµήθειες κ.λ.π.)

3.1.3.4

Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
∆ΡΑΣΗ
3.1.3.1
Εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων - αστικών αναπλάσεων
3.1.3.2
Έργα ανάπλασης οδών – πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου
3.1.3.3
Εξασφάλιση προσβάσιµης αλυσίδας χώρων στην πόλη για τα άτοµα µε αναπηρία

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Μέτρο
Ρυθµίσεις
κυκλοφορία

Μέτρο
Έργα
αναπλάσεις

Γενικός στόχος 3.1
ΜΕΤΡΟ

ΑΞΟΝΑΣ 3

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας 2015 – 2019
Α’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός

475

Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
∆ΡΑΣΗ
3.1.4.4
Συντήρηση και επισκευή πινακίδων
3.1.4.5
Επικαιροποίηση-τροποποίηση κυκλοφοριακής µελέτης ∆ήµου
3.1.4.6
Κατασκευή ποδηλατοδρόµων
3.1.4.7
∆ηµιουργία-αναβάθµιση χώρων στάθµευσης
3.1.4.8
Σήµανση οδών-τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ
3.1.4.9
Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας
3.1.4.10
Εκδηλώσεις προώθησης της χρήσης του Ποδηλάτου στην καθηµερινότητα.
3.1.4.11
∆ιανοίξεις οδών
3.1.4.12
Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα
3.1.4.13
Θαλάσσια σήµανση
3.1.4.14
Συγκοινωνιακές υπηρεσίες
3.1.5.1
Αναπλάσεις – σηµειακές παρεµβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους
3.1.5.2
Επικαιροποίηση διαχειριστικών σχεδίων ορεινού όγκου Ταϋγέτου
Πρόγραµµα διαµόρφωσης και συντήρησης αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών
3.1.5.3
σταθµών, µε φυτεύσεις κλπ.
3.1.5.4
∆ιαχείριση υδάτινων πόρων
∆ιοργάνωση ενηµερωτικών/ εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων περιβαλλοντικής
3.1.5.5
ευαισθητοποίησης
3.1.5.6
Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
3.1.5.7
Συντήρηση πρασίνου
3.1.5.8
Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών
3.1.6.1
Μέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στα ∆ηµοτικά κτίρια
Επιθεώρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου, ενεργειακή πιστοποίησή τους και
3.1.6.2
διατύπωση προτάσεων εξοικονόµησης ενέργειας

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Μέτρο
3.1.6
Ορθολογική χρήση
ενέργειας - ΑΠΕ

Μέτρο
3.1.5
∆ιαχείριση
και
προστασία
των
φυσικών πόρων και
ενίσχυση
της
περιβαλλοντικής
συνείδησης

Γενικός στόχος 3.1
ΜΕΤΡΟ
στάθµευση
ενίσχυση
εναλλακτικών
µορφών µετακίνησης
(δηµοτική
συγκοινωνία,
ποδήλατο, πεζοί)
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Συντήρηση και λειτουργία δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων

3.1.7.7
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Βελτίωση δικτύου οµβρίων

3.1.7.6

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Βελτίωση και επέκταση δικτύων ακαθάρτων

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από αµίαντο

Εµπλουτισµός συστήµατος υδροδότησης

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης

Υποδοµές και επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης

Μελέτη εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια

3.1.7.5

Μέτρο
3.1.7
∆ιαχείριση υδάτινων 3.1.7.1
πόρων, συστηµάτων
αποχέτευσης
και 3.1.7.2
βιολογικού
3.1.7.3
καθαρισµού
3.1.7.4

3.1.6.10

Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Γενικός στόχος 3.1
Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
ΜΕΤΡΟ
∆ΡΑΣΗ
3.1.6.3
Κατασκευή πράσινων δωµάτων – Βιοκλιµατικές αναπλάσεις
Εκστρατεία ενηµέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόµηση ενέργειας χαµηλού
3.1.6.4
κόστους στον οικιακό Τοµέα και τριτογενή τοµέα
3.1.6.5
Εκστρατεία ενηµέρωσης για τα προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας
3.1.6.6
Σταδιακή αντικατάσταση λαµπτήρων µε εξοικονόµησης ενέργειας
3.1.6.7
Εκπόνηση µελέτης φωτισµού για το σύνολο του ∆ήµου
3.1.6.8
Υιοθέτηση και εκπαίδευση πρακτικών όπως το Eco-Driving
Μέτρο
3.1.6
Υλοποίηση δράσεων για την αύξηση χρήσης των δηµοτικών συγκοινωνιών και
Ορθολογική χρήση 3.1.6.9
εναλλακτικών µέσων µεταφοράς (έως το 2020)
ενέργειας - ΑΠΕ

ΑΞΟΝΑΣ 3
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3.1.7.10
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Κατασκευή έργου επεξεργασίας λάσπης βιολογικού καθαρισµού

Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
∆ΡΑΣΗ
3.1.7.8
Συντήρηση και λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων Καλαµάτας
Κατασκευή έργου επέκτασης και αναβάθµισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
3.1.7.9
λυµάτων βιολογικού καθαρισµού Καλαµάτας

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Γενικός στόχος 3.1
ΜΕΤΡΟ
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4.1.3.5

4.1.3.4

4.1.3.3

4.1.3.2

4.1.3.1
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Σύνταξη µελέτης σχετικά µε την Περιγραφή των Θέσεων Εργασίας στο ∆ήµο
Συµµετοχή του προσωπικού του ∆ήµου σε γενικά προγράµµατα συνεχιζόµενης
κατάρτισης για βελτίωση των προσόντων του, εισαγωγική εκπαίδευση νέων
υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν. 2527/97) κλπ.
Σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων συνεχιζόµενης
κατάρτισης των υπαλλήλων του ∆ήµου.
Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προµήθειες

Στελέχωση του ∆ήµου µε τεχνικούς ασφαλείας και γιατρό εργασίας και εφαρµογή
διαδικασιών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων

Μέτρο
4.1.3
∆ηµιουργία
ελκυστικού
εργασιακού
περιβάλλοντος
και βελτίωση των
υποδοµών
του
∆ήµου

Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου
Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της δηµιουργικότητας του ∆ήµου µέσα και από την βελτίωση
της οικονοµικής του θέσης.
∆ΡΑΣΗ
4.1.1.1
Είσπραξη εσόδων.
4.1.1.2
Σύστηµα αξιολόγησης προµηθειών υλικών και εξοπλισµού.
ΜΕΤΡΟ
4.1.1
Πλήρης Εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος, µε τήρηση και αναλυτικής
Βελτίωση
4.1.1.3
λογιστικής
οικονοµικής
4.1.1.4
Οργάνωση συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών
θέσης του ∆ήµου
4.1.1.5
Εκποίηση τεχνικού εξοπλισµού που δεν χρησιµοποιείται.
4.1.1.6
Εκπόνηση µελέτης καταγραφής και αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας
4.1.2.1
Επικαιροποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
4.1.2.2
Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης ποιότητας (ISΟ, ∆ιαχειριστική Επάρκεια κλπ)
Μέτρο
4.1.2 4.1.2.3
Εφαρµογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
∆ιοικητικός
Ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο του ∆ήµου (intranet) όλων των οριζόντιων
4.1.2.4
εκσυγχρονισµός
διαδικασιών και των σχετικών εντύπων
Έκδοση εντύπων πληροφόρησης των πολιτών για όσες υπηρεσίες έχουν αυξηµένες
4.1.2.5
συναλλαγές µε τους πολίτες

ΑΞΟΝΑΣ 4
Γενικός
Στόχος
4.1
ΜΕΤΡΟ
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4.1.4.5

4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4

4.1.4.1

4.1.3.6
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Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά στις διαθέσιµες
υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Αναβάθµιση των γραµµών ΣΥΖΕΥΞΙΣ του ∆ήµου
Συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής και των δικτυακών υποδοµών
Συντήρηση – υποστήριξη – διαχείριση εξοπλισµού και βασικών υποδοµών ΤΠΕ
Καλλιέργεια κουλτούρας Ελεύθερου Λογισµικού – Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΛ/ΛΑΚ)
Ψηφιοποίηση αρχείων ∆ήµου Καλαµάτας
Γενική χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS)
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εξωτερικές γνωσιακές βάσεις δεδοµένων
Ανάπτυξη διάδοση νέων εφαρµογών ΤΠΕ
Εκπαίδευση – υποστήριξη υπαλλήλων σε τεχνολογίες ΤΠΕ
Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στο ∆ήµαρχο
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών
∆ιεύθυνση Οικονοµικών
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
∆ιεύθυνση Παιδείας
∆ιεύθυνση Πρόνοιας
∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Οχηµάτων

∆ιεκδικήσεις κτιρίων, ελεύθερων χώρων

Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου
Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της δηµιουργικότητας του ∆ήµου µέσα και από την βελτίωση
της οικονοµικής του θέσης.
∆ΡΑΣΗ

4.1.4.6
4.1.4.7
4.1.4.8
4.1.4.9
4.1.4.10
Μέτρο
4.1.5 4.1.5.1
Υπηρεσιακή
4.1.5.2
λειτουργία ∆ήµου 4.1.5.3
4.1.5.4
4.1.5.5
4.1.5.6
4.1.5.7
4.1.5.8
4.1.5.9
4.1.5.10

Μέτρο
4.1.4
Ανάπτυξη
τεχνολογικής
καινοτοµίας στην
εσωτερική
λειτουργία
του
∆ήµου

ΑΞΟΝΑΣ 4
Γενικός
Στόχος
4.1
ΜΕΤΡΟ
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Επικαιροποίηση Οργανισµών Εσωτερικών Υπηρεσιών

Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου
Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της δηµιουργικότητας του ∆ήµου µέσα και από την βελτίωση
της οικονοµικής του θέσης.
∆ΡΑΣΗ
4.1.5.11
∆ιεύθυνση Κ.Ε.Π.
4.1.5.12
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Λειτουργία συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης
4.1.6.1
για την βελτίωση των προσόντων τους
4.1.6.2
Συντήρηση – υποστήριξη – αγορά εξοπλισµού ΤΠΕ
4.1.6.3
Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων - προµήθειες

Μέτρο 4.1.6
∆ιοικητικός
εκσυγχρονισµός
Νοµικών
Προσώπων και
∆ηµοτικών
4.1.6.4
Επιχειρήσεων

ΑΞΟΝΑΣ 4
Γενικός
Στόχος
4.1
ΜΕΤΡΟ
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6. Βιβλιογραφία – Πηγές
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας Α’ Φάση 2012-14, Α∆Σ
513/2012
- ΦΕΚ Α 265/23.12.2014, Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014−2020»
- ΦΕΚ Β 1932/26.09.2007, Καθορισµός των οδών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου
- ΦΕΚ 77 ΑΑΠ/03.05.2011, Έγκριση ΓΠΣ ∆ήµου Καλαµάτας
- ΦΕΚ 285/Β/13.02.2012, Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Καλαµάτας
- Ν.3463/2006
- Ν.3852/2010
- ΦΕΚ 138/Α/2010, Ν.3870/2010
- ΦΕΚ 167/Α/2013, Ν.4172/2013
- ΦΕΚ 2970/Β/4-11-2014
- ΦΕΚ 669/Β/25-9-1970
- ΦΕΚ 16/Α/1960, Β.∆. 76/11-11-1959
- ΦΕΚ 698/Β/20-3-2014
- ΦΕΚ 697/Β/20-3-2014
- ΦΕΚ 699/Β/20-3-2014
- ΦΕΚ 121/∆/21-2-1980
- ΦΕΚ 77/3-5-2011 ΓΠΣ
- ΦΕΚ 1293/∆/11-2-1992
- ΦΕΚ 128/Α/3-7-2008
- ΦΕΚ 1485/Β/10-10-2003
- ΦΕΚ 3155/Β/12-12-2013
- ΦΕΚ 102/20-6-1905
- ΦΕΚ 281/10-4-1986
- ΦΕΚ 531/∆/13-6-1986
- ΦΕΚ 1019/∆/27-4-1986
- ΦΕΚ 92/∆/16-2-1990
- ΦΕΚ 248/∆/27-4-1989
- ΦΕΚ 821/∆/16-11-1988
- ΦΕΚ 1284/∆/31-12-2004
- ΦΕΚ 288/∆/20-5-1991
- ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/24-6-2010
- ΦΕΚ 592/Β/16-6-1998
- ΦΕΚ 863/Β/6-7-2001
- ΦΕΚ 963/Β/23-12-1994
- ΦΕΚ 145/Β/5-4-1983
- ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/15-6-2012
- ΦΕΚ 28/26-2-1922 (σελ.60)
- ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
- ΦΕΚ 805/Β/22-9-78
- ΦΕΚ 189/Β/14-3-1989
- ΦΕΚ 800/Β/14-4-1995
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- ΦΕΚ 47/Α/1956
- ΦΕΚ 293/Β/1995
- ΦΕΚ 2434/Β/1-12-2008
- ΦΕΚ 1059/Β/30-5-2011
- ΦΕΚ 1887/Β/14-9-2007
- ΦΕΚ 3477/Β/31-12-2012
- ΦΕΚ 3382/Β/18-12-2012
- ΦΕΚ 1597/Β/11-8-2008
- ΦΕΚ 1841/Β/12-9-2008
- ΦΕΚ 1100/Β/11-6-2015
- ΦΕΚ 2008/Β/31-7-2014
- ΦΕΚ 1126/Β/10-4-2012
-ΦΕΚ 1707/Β/16-5-2012
- ΦΕΚ 215/Α/3-10-1989
- ΦΕΚ 1399/Β/7-7-2015
- ΦΕΚ 123/Α/20-6-2001
- ΦΕΚ 1901/Β/30-8-2011
- ΦΕΚ 285/Β/13-2-2012
- ΦΕΚ 14323/ΑΕ-ΕΠΕ/21-12-2010
- ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014
- Οδηγία 92/43 της Ε.Ε.
- Οδηγία 79/409 Ε.Ο.Κ.
- Απόφαση 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014
- Ελληνική Στατιστική Αρχή, στοιχεία απογραφής πληθυσµού 2011
- Α. Μηλίτση – Χρ. Θεοφιλοπούλου (2010), Καλαµάτα, Οδοιπορικό σε
πλατείες και δρόµους της πόλης 1830 – 1940, Εκδόσεις : Υπουργείο Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων – Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νοµού Μεσσηνίας,
Καλαµάτα
- Α. Μηλίτση – Νίκα / Χρ. Θεοφιλοπούλου – Στεφανούρη, Προσφυγικός
Συνοικισµός Καλαµάτας και Μεσσήνης, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, 2008
- ΣΧΟΟΑΠ τέως ∆ήµου Θουρίας, Οκτώβριος 2006
- Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα τέως ∆ήµου Αρφαρών, 2002
- Τουριστικός Οδηγός ∆ήµου Καλαµάτας
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ, Προγραµµατική Περίοδος 2014 – 2020
- Ε.Ε.Τ.Α.Α., Οδηγός Εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος,
Σεπτέµβριος 2011
- Γεώργιος Σφήκας, Οι Βοτανικοί Παράδεισοι της Ελλάδας, Εκδόσεις Τούµπη
2001.
- ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας.
- Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Πρασανατολισµού και Εγγυήσεων.
- Κεντρικό Λιµεναρχείο Καλαµάτας
- ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μεσσηνίας
- Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων,
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων.
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονοµικών www.minfin.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Γενικής Γραµµατείας Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων
Έργων www.ggsde.gr
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- ∆ιαδικτυακή Πύλη Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας www.hcaa.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Πράσινου Ταµείου www.prasinotameio.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη ΕΣΠΑ 2007 - 2013 www.espa.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη για τη Νέα Προγραµµατική Περίοδο για την Πολιτική της
Συνοχής 2014 – 2020 www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammatic
Period.aspx
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ελτίο Τύπου 13-6-2014
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) http://www.eetaa.gr
- Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) http://www.ekepa.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία και αγροτική
ανάπτυξη
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_el.htm
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Πρωτοβουλίας JESSICA, http://www.jessicafund.gr/
- Παρουσίαση Προϊσταµένου Ε∆Α Πελοποννήσου Τάσου Σκούρα στο ∆ήµο
Καλαµάτας (4-3-2015), http://www.kalamata.gr/images/arthra/2015/03/045854/espa-skouras-kalamata.pdf
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, www.mmess.gr
- Επίσηµος ιστότοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, www.ecclesia.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Πανεπιστηµίου Πελοπόννησου, www.uop.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πελοποννήσου,
www.teikal.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη ∆ικτύου Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεσσηνίας,
http://dikalkal.wordpress.com
- Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, www.nosokomeiokalamatas.gr
- ∆ιαδικτυακή Πύλη Κέντρου Ηµέρας Παιδιών και Εφήβων µε Αυτισµό Ν.
Μεσσηνίας, http://autismmessinias.gr
- Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
www.ypakp.gr
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, www.ekke.gr
- Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, www.kedke.gr
- Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), www.eoppep.gr
- Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων, http://kethea.gr
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