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Άρθρο 3ο

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

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

∑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά 
του):
Ο Δήμος Καντάνου - Σέλινου είναι ένας ορεινός δήμος της περιφέρειας Κρήτης  που  συστάθηκε με το 
Πρόγραμμα Καλλικράτης . Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ανατολικού Σελίνου 
,Καντάνου και Πελεκάνου . Η έκταση του νέου Δήμου είναι 369,06 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 7.334 κάτοικοι 
σύμφωνα με την απογραφή του 2001 . Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Παλαιοχώρα  και ιστορική έδρα η 
Κάντανος.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.Παρεμβάσεις που αφορούν το φυσικό περιβάλλον 

1.1 Καθαρισμός Παραλιών.

Αναφορικά με τον τομέα εργασίας πάνω στο φυσικό περιβάλλον , σημειώνουμε ότι ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου , 
διαθέτει σχεδόν δεκαοκτώ χιλιόμετρα παραλιών, από τα οποία τα περισσότερα είναι δημοφιλέστατοι προορισμοί 
τους καλοκαιρινούς μήνες . Χιλιάδες κόσμου συρρέουν , και η εικόνα που θα συναντήσουν αποτελεί την καλύτερη 
διαφήμιση του τόπου μας. Κάθε χρόνο ο Δήμος φροντίζει να περισυλλέγει, πριν την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου και μετά την λήξη της, διάφορα απορρίμματα, τα οποία έχουν είτε ξεβραστεί από τη θάλασσα, είτε 
παρασυρθεί από τους ανέμους, είτε, τέλος, αφεθεί από τους λουόμενους. Φέτος, λόγω των αυξημένων αναγκών, 
μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, 
οπότε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πρόσληψη επιπλέον ατόμων κατά τους μήνες αιχμής. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν  έξι (6) άτομα με τις εξής ειδικότητες : πέντε (5) 
εργάτες γενικών καθηκόντων, ένας (1) οδηγός φορτηγού. 

1.2 Συντήρηση Μονοπατιού Ε4.

Στον ορεινό μας Δήμο , υπάρχουν πάρα πολλά, χαρτογραφημένα και μη, μονοπάτια , με σημαντικότερο από όλα 
το μονοπάτι Ε 4 . Το συγκεκριμένο μονοπάτι , ξεκινάει από τα ορεινά της Ευρώπης και διασχίζοντας την κεντρική 
Ελλάδα και τα ορεινά της Πελοποννήσου καταλήγει στην Κρήτη . Τον Δήμο μας το μονοπάτι αυτό τον διασχίζει 
για περίπου 24 χιλιόμετρα . Όπως και το Ε 4 , έτσι και τα  μονοπάτια αυτά κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών 
φθείρονται ιδίως με την βροχή και κάποια από αυτά γίνονται σχεδόν απροσπέλαστα. Επομένως, είναι απαραίτητη 
η συντήρηση και η σωστή διάνοιξη αυτών πριν το καλοκαίρι ,  καθώς η πεζοπορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του φυσιολατρικού τουρισμού, ιδιαίτερα αναπτυγμένου στην περιοχή μας .Ο Δήμος χρησιμοποιεί κάθε χρόνο 
άτομα για την συντήρηση του συγκεκριμένου μονοπατιού, καθώς και όλων των υπολοίπων . Όμως, φέτος, με την 
αύξηση του μεγέθους του Δήμου, λόγω Καλλικράτη , διαπιστώνεται αδυναμία στην συντήρησή του . Η εργασία 
πρόκειται να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα, θα μοιραστεί σε περίπου έξι  άτομα ανά τέσσερα χιλιόμετρα  και θα 
εστιαστεί στην απομάκρυνση των αδρανών υλικών αλλά και των φυτών που τα έχουν καλύψει .  Έτσι , με την 
υποστηρικτική αυτή εργασία , μέσα σε διάστημα πέντε μηνών θα έχουμε συντηρήσει το γνωστότερο μονοπάτι 
αλλά και όλα τα υπόλοιπα . 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα χρειαστούν πέντε (5) άτομα με τις εξής ειδικότητες : τρεις (3) 
εργάτες γενικών καθηκόντων, ένας (1) οδηγός φορτηγού, ένας (1) χειριστής μηχανημάτων έργων.  

1.3 Συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας.

Για την αποφυγή ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι απαραίτητη η 
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πραγματοποίηση ενεργειών συντήρησης των ζωνών πυροπροστασίας στους χώρους ευθύνης του Δήμου. 
Συγκεκριμένα, είναι αναγκαία καταρχήν η συντήρηση  του οδοστρώματος, για την απρόσκοπτη διέλευση 
πυροσβεστικού οχήματος, στη συνέχεια η συλλογή σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα σημεία όπου 
τα πρανή συναντούν το οδόστρωμα, καθώς και αποψίλωση από την παρόδια αυτοφυή βλάστηση, η οποία 
ευνοήθηκε από τις φετινές βροχοπτώσεις και η οποία, όταν ξεραθεί θα εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους 
πυρκαγιάς.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα απαιτηθούν έξι (6) άτομα με τις εξής ειδικότητες: τέσσερις (4) 
εργάτες γενικών καθηκόντων, ένας (1) οδηγός φορτηγού, ένας (1) χειριστής μηχανημάτων έργων.  

2. Παρεμβάσεις που αφορούν το Αστικό Περιβάλλον.

2.1 Καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων κωμοπόλεων και χωριών του Δήμου Καντάνου –
Σελίνου .

Στον τομέα εργασίας πάνω στο αστικό περιβάλλον, σημειώνουμε ότι οι κοινόχρηστοι και τα δημοτικά κτίρια 
αποτελούν συχνά αντικείμενο βανδαλισμών, τελευταία μάλιστα το φαινόμενο έχει οξυνθεί, με αποτέλεσμα να μην 
παρουσιάζουν την επιθυμητή εικόνα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις φυσιολογικές φθορές, που 
προκαλούνται με την πάροδο των χρόνων. Ακόμα, σε όλο τον Δήμο ,  υπάρχουν σχολεία ,  παιδικοί σταθμοί  και 
παιδικά πάρκα , τα οποία χρειάζονται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο φροντίδα , συντήρηση και αποκατάσταση 
(βάψιμο και απομάκρυνση των χόρτων) για την ασφάλεια των παιδιών. Στη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται, ο
καθαρισμός και αποκατάσταση-χρωματισμός των προσόψεων των δημοτικών κτιρίων από συνθήματα, graffiti, 
αλλά και τη φυσική φθορά καθώς και η συντήρηση της λειτουργίας των υποδομών αυτών, επίσης προβλέπεται η 
πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, εξωραϊσμού και αποκατάστασης του εξοπλισμού και καθαρισμού του 
χώρου σε πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών θα απαιτηθούν δέκα (10) άτομα με τις εξής ειδικότητες : δύο (2) 
ελαιοχρωματιστές, δύο (2) ηλεκτρολόγους, δύο (2) υδραυλικούς, ένας (2) οδηγούς φορτηγού, δύο (2) εργάτες 
γενικών καθηκόντων.

2.2 Καθαρισμός – Αποσυμφόρηση χαντακιών , ρυακιών , μικροποταμών κ.λ.π προς αποφυγή 
πλημμύρων.

Στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου , υπάρχουν πάρα πολλά χαντάκια για  απομάκρυνση των όμβριων υδάτων . Τα 
χαντάκια αυτά , τις περισσότερες φορές κλείνουν από σκουπίδια , ξύλα και πέτρες που μεταφέρονται από 
παραπλήσιους ρυάκια και ποταμούς , ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες . Το κλείσιμο των χαντακιών αυτών , 
κατά την χειμερινή περίοδο είναι ικανό , όπως πολλές φορές έχει ήδη συμβεί , να προκαλέσει πλημμύρες στις 
γύρω περιοχές με άμεσο αποτέλεσμα καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες . Τα χαντάκια αυτά , στον Δήμο μας 
είναι πάρα πολλά  και χρειάζονται αποσυμφόρηση πριν το χειμώνα, για την αποφυγή τυχόν πλημμυρών . 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών θα απαιτηθούν πέντε (5) άτομα με τις εξής ειδικότητες : τρείς (3)  
εργάτες γενικών καθηκόντων, ένας (1) οδηγός φορτηγού και ένας (1) χειριστής μηχανημάτων έργου.

3. Παρεμβάσεις που αφορούν τον Τομέα του Πολιτισμού 

3.1  Υποστήριξη Πολιτιστικών και Λοιπών Εκδηλώσεων

Αναφορικά με τον τομέα του πολιτισμού , ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου , αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαφόρων 
δραστηριοτήτων, όπως συναυλίες παραδοσιακού και όχι μόνο χαρακτήρα , καρναβάλι , σκακιστικές εκδηλώσεις 
αλλά και ποδηλατικούς αγώνες. Στις εκδηλώσεις αυτές , η Κοινωφελής Επιχείρηση Σελίνου πρόκειται να βοηθήσει 
υποστηρικτικά ,  απασχολώντας  άτομα τα οποία θα συμβάλλουν στην οργάνωση και την προώθηση των 
δράσεων αυτών, στη γνωστοποίησή τους στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου, στην αναβάθμιση του 
προσφερόμενου πολιτιστικού προϊόντος καθώς και στην αισθητική βελτίωση των χώρων πραγματοποίησής τους.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών θα απαιτηθούν δεκαπέντε (15) άτομα με τις εξής ειδικότητες : δύο (2) 
λογιστές, τρείς (3) διοικητικοί υπάλληλοι, ένας (1) ελαιοχρωματιστής, ένας (1) ηλεκτρολόγος, τέσσερις (4) εργάτες 
γενικών καθηκόντων, ένας (1) αφισοκολλητής, δύο (2) κλητήρες, ένας (1) ελεγκτής εισόδου.

∑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΔΗΜΟΣ/ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ



3

1. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

2. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

3. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΒΟΥΤΑ
4. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΚΛΑΒΟΠΟΥΛΑΣ
5 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΒΟΘΙΑΝΩΝ
6 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
7 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ
8 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ
9 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΜΠΑΝΟΥ

10 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ
11 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ
12 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΕΜΕΝΙΩΝ
13 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΚΑΦΗΣ
14 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΟΥΓΙΑ 
15 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑ

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

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
1 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 21 100
2 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 6 20
3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 15
4 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 3 10
5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 15
6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 10
7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 3 10
8 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2 5
9 ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 1 5
10 ΚΛΗΤΗΡΕΣ 2 10
11 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1 5

ΣΥΝΟΛΟ 47 235


