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Άρθρο 101

1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό 

σύστημα.

2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις 

γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.

3. Τα περιφερειακά κρατικά όργανα έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα 

για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους- οι κεντρικές υπηρεσίες, εκτός από 

ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον 

έλεγχο των περιφερειακών οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει.
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Άρθρο 102 (Τοπική Αυτοδιοίκηση)

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των οποίων πρώτη βαθμίδα αποτελούν οι δήμοι και οι 

κοινότητες. Οι λοιπές βαθμίδες ορίζονται με νόμο.

2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Οι 

αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία.

3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για εκτέλεση έργων ή παροχή 

υπηρεσιών αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που διοικούνται από συμβούλιο με αιρετούς 

αντιπροσώπους κάθε δήμου ή κοινότητας, οι οποίοι λαμβάνονται κατ' 

αναλογία του πληθυσμού τους.

4. Με νόμο μπορεί να προβλεφθεί η συμμετοχή στη διοίκηση των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερης βαθμίδας αιρετών 

αντιπροσώπων τοπικών επαγγελματικών, επιστημονικών και πνευματικών 

οργανώσεων και της κρατικής διοίκησης έως το ένα τρίτο του όλου 

αριθμού των μελών.

5. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία 

που να μην εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Οι 

πειθαρχικές ποινές αργίες και απόλυσης από το αξίωμα των αιρετών 

οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που 

συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση, απαγγέλλονται μόνο ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από 

τακτικούς δικαστές.

6. Το Κράτος μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την 

εκπλήρωση της αποστολής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των 

οργανισμών αυτών, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και 

εισπράττονται από το Κράτος.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία προβάλλει τη διοικητική -  θεσμική εξέλιξη της 

πρωτοβάθμιας Τ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. Σκοπός της μελέτης τούτης είναι να 

καταδείξει στον αναγνώστη τόσο τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου που 

επικράτησε και επικρατεί, όσο και την ανάγκη εκσυγχρονισμού και 

αναβάθμισης των Ο.Τ.Α.

Η δομή του παρόντος συγγράμματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο μεν 

πρώτο μέρος γίνεται ανάλυση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 

Ν. Ηρακλείου, από τη χρονική περίοδο του 1821 έως σήμερα, στο δεύτερο Δε 

μέρος προσπαθούμε, μέσω της πρωτογενούς έρευνας να εστιάσουμε την 

εικόνα (οικονομικά, κοινωνικά, χωροταξικά κ.τ.λ. χαρακτηριστικά) των Ο.Τ.Α. 

του Νομού .

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για την επίτευξη του πρώτου 

μέρους της μελέτης μας βασιστήκαμε σε έτερα συγγράμματα, έγκριτων 

επιστημόνων της Τ.Α., καθώς και στην πολύτιμη καθοδήγηση του υπεύθυνου 

καθηγητή μας Κον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ο οποίος στάθηκε αρωγός σε 

αυτή μας την προσπάθεια και τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα.

Στο δεύτερο μέρος μέσω ερωτηματολογίου, δίδεται η υφιστάμενη 

κατάσταση της Τ.Α. στο νομό. Αυτό γίνεται από στοιχεία που συνελέγησαν 

κατά την πρωτογενή έρευνά μας. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε 

απουσία Η/Υ έπειτα από επίπονη και εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. 

Υπεύθυνος σύνταξης του ερωτηματολογίου είναι ο προϊστάμενος του 

τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ τον οποίο και 

ευχαριστούμε για τη συμβολή του.

Σκόπιμο εδώ κρίνουμε να ευχαριστήσουμε ακόμα την ΤΕΔΚ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ιδιαίτερα την Κα Φανουράκη Θάλεια και τον Αδαμίδη 

Γεώργιο για την πολύ σημαντική προσφορά που είχαν στην υλοποίηση του 

εγχειριδίου αυτού.
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Τέλος να ευχαριστήσουμε την Νομαρχία Ηρακλείου και ιδιαίτερα τον Κο 

Επιτροπάκη Σπυρίδων, την Ε.Ε. Τ. Α.Α. καθώς και κάθε άλλο που συνέδραμε 

στην ολοκλήρωση ταύτης της έρευνας.

Σας Ευχαριστούμε
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τη διέλευση της περιόδου της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα, 

παρατηρείται ανασύσταση και ανασυγκρότηση της τοπικής κοινωνίας στην 

προσπάθεια της να ενδυναμώσει τις καταβεβλημένες απ' τις συνεχιζόμενες 

πολεμικές αντιπαραθέσεις περιοχές.

Το ίδιο αρχίζει να διαφαίνεται και στην κοινωνία την νήσου Κρήτης παρ' 

ότι αυτή καθίσταται ακόμα υπό Τουρκική κυριαρχία (1).

Έτσι κατά την περίοδο 1821 -  1912 σημείο σταθμός στην 

ανακυττάρωση της Τ.Α. ήταν τόσο ο οργανικός νόμος του 1867 καθώς και το 

σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας του 1899 όσο βέβαια και του 1907.

Στις περιόδους που ακολούθησαν (1912 -  1974) δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στο θεσμό των Νομαρχιών, των νομαρχιακών συμβουλίων και για 

πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της περιφερειακής διοίκησης.

Κατά την περίοδο 1974 -  1993 ο θεσμός των περιφερειακών 

διοικήσεων ενισχύεται με το διαχωρισμό πλέον σε νομαρχιακή και 

διανομαρχιακή διοίκηση.

Αξίζει Δε να σημειωθεί ότι στην περίοδο αυτή γίνεται προσπάθεια 

αναζωογόνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Έτσι για το μεν Α' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε την εισαγωγή 

αναπτυξιακών συνδέσμων και άλλων μορφών συνεργασίας ενώ εμφανίζονται 

για πρώτη φορά οι νόμοι περί συνενώσεων (Ν. 1416/84, Ν. 1622/86).

Όσο δε για το Β' βαθμό Τ.Α. μπορούμε χαρακτηριστικά να πούμε ότι 

ενισχύονται οι αρμοδιότητες που κατέχει.

Σημ. : Το 1898 έφτασε ο πρίγκιπας Γεώργιος στην Κρήτη. Ιδρύθηκε τότε η Βουλή και η Κρήτη έγινε 
αυτόνομη Κρητική Πολιτεία. Η βουλή ψήφισε επανειλημμένα την Ένωση της μεγαλονήσου με τη μητέρα 
Ελλάδα. Το 1908 οι Κρήτες κατήργησαν αρμοστεία και κήρυξαν την ένωση. Στη κίνησή τους αυτή 
πρωτοστάτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι μεγάλες δυνάμεις αντέδρασαν και έτσι η ένωση 
πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά και τυπικά μετά τη λήψη των Βαλκανικών Πολέμων 1η Δεκεμβρίου 1913.
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Τέλος απ' τη χρονική περίοδο 1994 έως σήμερα έγιναν σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις και νομοθετήματα που αφορούν την ενίσχυση του θεσμού της 

Τ.Α. Αξίζει να σημειωθεί ο Ν. 2218/94 περί υποχρεωτικής συστάσεως 

συμβουλίων περιοχής. Κατόπιν γίνεται ειδική μνεία για το πρόγραμμα 

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" περί ανασυγκρότησης της πρωτοβάθμιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον εκσυγχρονισμό τοπικού, πολιτικού και 

διοικητικού συστήματος.

Στο δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας προσπαθούμε να εντοπίσουμε 

την πραγματικότητα και την δυναμική που κρύβεται πίσω απ' όλη αυτή την 

διαδικασία των σχεδιασμένων (υποχρεωτικών) συνενώσεων που προωθεί ο 

Ν.2539/97. Η προσπάθειά μας αυτή στηρίχθηκε σε στατιστική έρευνα επί του 

πεδίου της αυτοδιοίκησης. Έτσι, με την βοήθεια των καθηγητών μας 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έγινε ο κατευθυντήριος άξονας 

της έρευνάς μας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σαφώς και δεν ήταν 

εύκολη υπόθεση. Προβλήματα όπως η καχυποψία, η άρνηση για την 

συμπλήρωση του καθώς και οι γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές μας 

οδήγησαν στο να μην μπορέσουμε να καταγράψουμε το σύνολο των Ο.Τ.Α. 

του Ν. Ηρακλείου (167) αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους (100 Ο.Τ.Α.) δείγμα 

σαφώς πολύ σημαντικό για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Θα πρέπει εξάλλου να τονίσουμε ότι τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν από ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άρα 

σχετικούς με το αντικείμενο (κοινοτάρχες, κοινοτικούς ή δημοτικούς 

συμβούλους, δημάρχους ή αντιδημάρχους).

Τέλος να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία, που όπως είπαμε προέρχονται 

από πρωτογενή έρευνα, δεν ήταν εύκολο να ελεγχθούν αν ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα (ιδιαίτερα οι προσωπικές εκτιμήσεις). Εκτιμούμαι όμως 

ότι δεν είναι παραποιημένα ή αναληθή και θεωρούμε ότι οι απαντήσεις 

δόθηκαν με γνώμονα την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 

πέρασμά της σε μια νέα εποχή που θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό και 

πρωτοποριακό ρόλο για την κάθε περιοχή.

11



ΜΕΡΟΣ 1°

Ανάλυση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στο νομό
Ηρακλείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1821 -1912

- Η Καγκελαρία των Σφακίων (1)

Οι ανάγκες της επανάστασης οδήγησαν στη σύσταση πολιτικής 

επιτροπής, η οποία ονομάστηκε "Καγκελαρία Σφακίων" (Ιούνιος 1821). Όταν 

την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Κρήτης ανέλαβε ο Μιχαήλ 

Αφεντούλης, συγκρότησε δικό του συμβούλιο από τα μέλη της Καγκελαρίας, η 

οποία έπαυσε να υπάρχει (Νοέμβριος 1821).

- Το προσωρινό Πολίτευμα της νήσου Κρήτης (2)

Οι ενέργειες του Αφεντούλη να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια 

του τον έφεραν σε αντίθεση με τους Κρήτες. Οι τελευταίοι, σε συνέλευση που 

συγκάλεσε ο Ομηρίδης Σκυλίτσης στους Αρμένους το Μάιο του 1822, 

ψήφισαν το "Προσωρινό Πολίτευμα" της Κρήτης (20 Μαίου 1822). Είναι ένα 

τοπικό σύνταγμα εναρμονισμένο με το σύνταγμα της Επιδαύρου, αλλά και με 

τις συνθήκες που αντιμετώπιζε η Κρήτη εκείνη την εποχή. Τη διοίκηση της 

νήσου ασκούσε ο γενικός έπαρχος ο οποίος είχε τη "Γενική Καγκελαρία" 

(Κυβέρνηση) και 24 έπαρχους. Κάθε επαρχία διαιρείτο σε κοινότητες. Από τη 

γενική συνέλευση των Κρητών, γενικός έπαρχος διορίστηκε ο Αφεντούλης (21 

Μαίου 1822). Όμως, το Νοέμβρη του 1822 ο Αφεντούλης καθαιρέθηκε διότι 

κατηγορήθηκε για κατάλυση του πολιτεύματος.

<1) (-): Πηγή : Β. Ανδρονόττουλου / Ν. Μαθιουδάκη. Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991.
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Το Αρμοστικό Πολίτευμα

Η ΕΓ Εθνοσυνέλευση του Άστρους έστειλε στην Κρήτη τον Μανώλη 

Τομπάζη ως αρμοστή. Στις 19 Μαίου 1823 συγκάλεσε γενική συνέλευση η 

οποία ψήφισε τον "Οργανισμό ενιαυσίου τοπικής διοικήσεως της νήσου 

Κρήτης". Η δομή του πολιτεύματος αυτού ήταν : αρμοστής -  τρία 

φροντιστήρια (υπουργεία) : εσωτερικού, πολέμου και οικονομίας -  24 

έπαρχοι. Κάθε επαρχία διαιρείται σε κωμοπόλεις και χωριά. Η δυσμενής όμως 

τροπή των πολεμικών γεγονότων στην Κρήτη ανάγκασε τον αρμοστή να φύγει 

στην Ύδρα (12 Απριλίου 1824).

- Το Κρητικό Συμβούλιο (4)

Τον Αύγουστο του 1828 οι Κρήτες συγκρότησαν το Κρητικό Συμβούλιο για 

να ασκεί την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση. Το Κρητικό Συμβούλιο 

διαλύθηκε στο τέλος του 1830, όταν με το πρωτόκολλο των Συμμάχων της 3 

Φεβρουάριου 1830 η Κρήτη παρέμεινε στην κυριαρχία του σουλτάνου, ο 

οποίος την παραχώρησε στους Αιγυπτίους. Τότε, διορίστηκε γενικός διοικητής 

Αιγύπτιος. Περιήλθε πάλι στους Τούρκους το 1841.

- Ο οργανικός νόμος του 1867(5)

Η Κρητική επανάσταση του 1866 και η πίεση των μεγάλων δυνάμεων 

ανάγκασαν το σουλτάνο να εκδόσει τον οργανικό νόμο του 1867, ο οποίος 

αποτέλεσε το πολίτευμα της Κρήτης μέχρι το 1899. Η Κρήτη αποτέλεσε γενική 

διοίκηση με πέντε διοικήσεις (Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και 

Λασιθίου) και 20 επαρχίες. Κάθε επαρχία περιλάμβανε ορισμένο αριθμό 

δήμων.

Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στο γενικό διοικητή (βουλή), ο οποίος είναι 

πολιτικός υπάλληλος και διορίζεται από το σουλτάνο. Οι διοικητές και έπαρχοι 

διορίζονται με διαταγή του σουλτάνου από υπαλλήλους της "υψηλής 

κυβερνήσεως". Οι δημογέροντες (όργανα διοίκησης δήμων) εκλέγονται από

(3)

(3) (4) (5) . ηηγή . β Ανδρονόπουλου / Μ. ΙΥΙαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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τους κατοίκους. Οι δημογέροντες (συμβούλια γερόντων) είναι χωριστές, μία 

δηλαδή για τους Χριστιανούς και μία για τους Μωαμεθανούς κατοίκους του 

δήμου. Οι δημογέροντες έχουν και μη αιρετά μέλη. Υπάρχει επίσης το μικτό 

συμβούλιο της γενικής διοίκησης, τα μικτά συμβούλια των διοικήσεων και τα 

μικτά δικαστήρια τα οποία καλύπτουν τον τομέα της δικαιοσύνης.

Οι Χριστιανοί και Μωαμεθανοί κάτοικοι της Κρήτης εκλέγουν τους 

δημογέροντες. Οι τελευταίοι εκλέγουν τα μέλη της γενικής συνέλευσης και τα 

μέλη των μικτών συμβουλίων των επαρχιών δηλαδή τους επαρχιακούς 

συμβούλους. Οι επαρχιακοί σύμβουλοι εκλέγουν τα μέλη των μικτών 

συμβουλίων των 5 διοικήσεων και η γενική συνέλευση εκλέγει τα μέλη του 

μικτού συμβουλίου της γενικής διοίκησης.

Οι δημογέροντες είναι αφενός όργανα διοικητικά (κρατικά) και αφετέρου 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Κρητική επανάσταση του 1877 οδήγησε στη σύμβαση της Χαλέπας 

(1878). Με τη σύμβαση αυτή οι Κρήτες εξασφάλισαν ορισμένες εγγυήσεις, 

όπως ισοτιμία της Ελληνικής γλώσσας, πλειοψηφία των Χριστιανών στη 

γενική συνέλευση, διερεύνηση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων της γενικής 

συνέλευσης, πενταετή θητεία για το γενικό διοικητή, συγκρότηση των 

διοικητικών συμβουλίων εξολοκλήρου από αιρετά μέλη, πλειοψηφία στους 

Χριστιανούς επάρχους.

Το 1880 εκδόθηκε κανονισμός της εκλογής των δημογερόντων και το 

1888 κυρώθηκε νέος δημοτικός νόμος που είχε ψηφίσει η γενική συνέλευση 

των Κρητών. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, κάθε δήμος ήταν σύνολο χωριών με 

ένα δήμαρχο, ένα δημαρχιακό πάρεδρο και οκταμελές δημοτικό συμβούλιο. Ο 

δημοτικός αυτός νόμος είχε πολλά κοινά με το δημοτικό νόμο της 

αντιβασιλείας που ίσχυε τότε στην Ελλάδα (Διάταγμα 27 Δεκ. 1833 / 8 Ιαν. 

1834).

- Το σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας του 1899 (6)

Το 1897 σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των Κρητών και των

(6) : Πηγή : Β. Ανδρονόττουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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Τούρκων επειδή προσπάθησαν να καταπατήσουν τα προνόμια των Κρητών. 

Προκαλέθηκε έτσι παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες παρά το 

αίτημα των Κρητών για ένωση με την Ελλάδα, διακήρυξαν την αυτονομία της 

Κρήτης και υποχρέωσαν την Τουρκία να αποσύρει όλα τα στρατεύματά της 

και τις Τουρκικές αρχές (Νοέμ. 1898).

Ο πρίγκιπας της Ελλάδας Γεώργιος διορίστηκε ύπατος αρμοστής της 

Κρήτης. Η Κρητική συνέλευση ψήφισε το 1899 το σύνταγμα της Κρητικής 

πολιτείας. Η Κρήτη πλέον αποτελεί "εντελώς" αυτόνομη πολιτεία. Δεν 

υπάρχει πια επικυριαρχία του σουλτάνου.

Οι κώδικες της Κρητικής πολιτείας που περιέχουν νόμους για θέματα 

διοίκησης και αυτοδιοίκησης είναι οι εξής :

Περί Διοικητικού Οργανισμού (Νόμος 19)(7)

Κεφάλαιο Α' (Διαίρεση της νήσου)

Άρθρο 1 : Ολόκληρο το νησί μαζί με τα νησίδια που βρίσκονται κοντά του 

διαιρείται σε πέντε νομούς ή διοικητικά διαμερίσματα, δηλαδή στους νομούς 

Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου και σε δήμους των 

οποίων ο αριθμός θα ορισθεί με τον ειδικό νόμο.

Άρθρο 2 : Ο νομός Χανίων περιλαμβάνει την πόλη των Χανίων και τις 

επαρχιακές περιφέρειες Κυδωνιάς, Κισσάμου και Σέλινου- ο νομός Σφακίων 

τις επαρχιακές περιφέρειες Αποκορώνου και Σφακίων. Ο νομός Ρεθύμνου 

περιλαμβάνει την πόλη Ρέθυμνο και τις επαρχιακές περιφέρειες 

Μυλοποτάμου, Αμαρίου, Ρεθύμνης και Αγ. Βασιλείου' ο νομός Ηρακλείου την 

πόλη Ηράκλειο και τις επαρχιακές περιφέρειες Μαλεβυζίου, Τεμένους, 

Καινούριου, Πυργιωτίσσης, Πεδιάδος, Μονοφατσίου. Ο νομός Λασηθίου 

περιλαμβάνει τις επαρχιακές περιφέρειες Μελαμβέλλου, Ιεράπετρας, Βιάννου, 

Λασηθίου και Σητείας.

(7): Πηγή : Ν. Κουσουρελάκης, Κώδικες Κρητικής Πολιτείας, Χανιά 1902
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Άρθρο 3 : Έδρα των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου είναι η 

ομώνυμος πόλη, του Δε νομού Σφακίων η κωμόπολη Γεωργιούπολη και του 

νομού Λασηθίου προσωρινά η Νεάπολη Μηραμβέλλου. Το νομαρχιακό 

συμβούλιο του νομού Λασηθίου οφείλει κατά την πρώτη σύνοδό του να 

γνωμοδοτήσει, πιο από τα δύο παραλιακά μέρη, την κωμόπολη Αγίου 

Νικολάου ή την Ιεράπετρα κρίνει καταλληλότερη έδρα νομού.

Άρθρο 4 : Μεταβολή στην περιφέρεια ή στις έδρες των νομών δεν μπορεί να 

γίνει παρά μόνο με νόμο. Αλλά η τέτοιου είδους μεταβολή πρέπει να 

στηρίζεται στην ανάγκη της υπηρεσίας και της ευκολίας των κατοίκων.

Κεφάλαιο Β (Περί Νουαρχιών)

Άρθρο 6 : Κάθε νομού προίσταται ο νομάρχης.

Άρθρο 7 : Κάθε νομάρχης διορίζει ένα γραμματέα, ένα υπογραμματέα και δύο 

κλητήρες. Εάν υπάρχει ανάγκη προσλαμβάνεται ανάλογος αριθμός γραφείων.

Άρθρο 8 : Ο Νομάρχης εξαρτάται κυρίως από την ανώτερη διεύθυνση των 

εσωτερικών, αλλά ως άμεσος αντιπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας 

υπάγεται και στις υπόλοιπες ανώτερες διευθύνσεις, επομένως οφείλει να 

εκτελεί και τις διαταγές που δίδονται από αυτές.

Άρθρο 9 : Ο νομάρχης, ως πράκτωρ της κυβέρνησης στο νομό :

α) Φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων και διαταγμάτων.

β) Ακυρώνει τις πράξεις και τις αποφάσεις των υπαλλήλων αρχών που 

αντιβαίνουν στους νόμους και στα διατάγματα, είτε αυτεπάγγελτα είτε με 

αίτηση όσων έχουν ζημιωθεί απ' αυτά. Όσες φορές όμως πρόκειται για 

αποφάσεις που είναι ήδη τελεσίδικες υποβάλλει μόνο τα αποτελέσματα στην 

αρμόδια ανωτέρα διεύθυνση της εξέτασης που έγινε.
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γ) Εκδίδει νομαρχιακές διατάξεις μέσα στα όρια των νόμων, των ηγεμονικών 

διαταγμάτων και διαταγμάτων των ανωτέρω διευθύνσεων, με τα οποία 

κανονίζει προσωρινά ή διαρκώς κάθε διοικητική υπόθεση του νομού.

δ) Επιτηρεί τα αστυνομικά όργανα- οφείλει να φροντίζει για τη διατήρηση της 

δημόσιας τάξης.

Άρθρο 10 : Ο νομάρχης ως επόπτης των δήμων και των αγαθοεργών 

καταστημάτων του νομού :

α) Οφείλει να επαγρυπνεί στην διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας τους.

β) Εξαναγκάζει τις δημοτικές αρχές στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 

εγκρίνει ή όχι τον προϋπολογισμό των δήμων και υποβάλλει τον απολογισμό 

τους στο νομαρχιακό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοτικού 

νόμου. Τα ίδια δικαιώματα έχει αποκτήσει και ως προς την διαχείριση της 

περιουσίας των αγαθοεργών καταστημάτων του νομού.

γ) Εποπτεύει τα πιστωτικά καταστήματα και τις εταιρείες, επαγρυπνώντας για 

την τήρηση των κανονισμών αυτών.

Άρθρο 1 1 : 0  νομάρχης ως δικαστικός λειτουργός :

α) Έχει το δικαίωμα για ανάκριση όσον αφορά τα αυτόφωρα εγκλήματα και 

όσες φορές επίκειται κίνδυνος από την αναβολή.

β) Οι ειδικοί νόμοι θα εκθέτουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ασκεί 

δικαστική εξουσία στις υποθέσεις του αμφισβητουμένου διοικητικού και θα 

επεμβαίνει για απομάκρυνση της σύγκρουσης καθηκόντων.

Άρθρο 12 : Ο νομάρχης, ως αντιπρόσωπος του ηθικού προσώπου του 

νομού, οφείλει να μεριμνά για τα συμφέροντα του νομού.
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Άρθρο 1 3 : 0  νομάρχης, είτε ως πράκτωρ της κυβερνήσεως, είτε ως επόπτης 

των δήμων και των ηθικών προσώπων, έχει πειθαρχική εξουσία στους 

υπαλλήλους, εφόσον αυτοί δεν υπάγονται με ρητές διατάξεις στην επίβλεψη 

των Ανωτέρων Διευθύνσεων ή κάποιας άλλης δημόσιας αρχής.

Άρθρο 16 : Το νομάρχη αναπληρώνει ο παρ' αυτώ γραμματέας σε 

περίπτωση που εκείνος λείπει ή κωλύεται.

Κεφάλαιο Γ' (Περί Νομαρχιακών Συμβουλίων)

Άρθρο 17 : Τα σχετικά με τον καταρτισμό και τα καθήκοντα των νομαρχιακών 

συμβουλίων θα κανονισθούν με ξεχωριστό νόμο.

Κεφάλαιο Δ' (Περί νοαυιιατέων των νουαργιών)

Άρθρο 18 : Οι γραμματείς των νομαρχιών διορίζονται από τον ηγεμόνα με 

πρόταση του Συμβούλου των Εσωτερικών, οι δε υπογραμματείς και γραφείς 

(διορίζονται) από το Σύμβουλο των Εσωτερικών με πρόταση του αρμοδίου 

νομάρχη με γνωμοδότηση του γραμματέα- και οι κλητήρες διορίζονται από το 

νομάρχη.

Άρθρο 19 : Καθήκον του γραμματέα του νομάρχη είναι η επιτήρηση και 

εποπτεία του κατώτερου προσωπικού και γενικά της υπηρεσίας αυτού, η 

σύνταξη κάθε εγγράφου και η προσυπογραφή αυτού πριν την υποβολή για 

υπογραφή από το νομάρχη.

Κεφάλαιο Ε' : Μεταβατικές Διατάξεις.

Α' Περί επαρχείων.

Άρθρο 20 : Σχηματίζονται επαρχεία, των οποίων οι περιφέρειες είναι όπως 

είναι μέχρι σήμερα ορισμένες. Οι έδρες αυτών ορίζονται με ηγεμονικό 
διάταγμα.
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Κάθε επαρχιακού διαμερίσματος πρόίσταται έπαρχος, διοριζόμενος 

από την ηγεμόνα μετά από πρόταση του συμβούλου των Εσωτερικών και με 

γνωμοδότηση του οικείου νομάρχου.

Άρθρο 21 : Κοντά σε κάθε έπαρχο διορίζονται με γνωμοδότησή του, με 

ηγεμονικό διάταγμα, ένας γραμματέας και ένας κλητήρας.

Β' Περί καθηκόντων των επάρχων και γραμματέων.

Άρθρο 22 : Οι έπαρχοι εκτελούν εντός της περιφερείας της οποίας 

προΐστανται τα διοικητικά τους καθήκοντα, όπως και οι Νομάρχες εντός του 

νομού, αλλά υπό τη διεύθυνση και τις οδηγίες και διαταγές των νομαρχών, με 

τους οποίους αλληλογραφούν.

Άρθρο 23 : Μόνο σε κατεπείγουσες περιστάσεις οι Ανώτερες Διευθύνσεις 

δίνουν διαταγές κατευθείαν προς τους επάρχους. Σ' αυτές τις περιστάσεις και 

οι έπαρχοι αναφέρονται αμέσως προς αυτές.

Άρθρο 24 : Οι γραμματείς των επαρχείων εκτελούν τα καθήκοντά τους, όπως 

και οι γραμματείς των νομαρχών.

Δημοτικός Νόμος 411

Κεφάλαιο Α' (Περί σγπυατισιιού των δήμων)

Άρθρο 1 :

α) Η Κρήτη διαιρείται σε αστικούς και επαρχιακούς δήμους τους εξής : 

β) Δήμοι αστικοί είναι των Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου.
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Δήμοι επαρχιακοί, οι επόμενοι:

ταρχίας Σφακίων Δήμοι 2

- I I - Αποκορώνου - I I - 4

- I I - Κυδωνιάς - I I - 5

- I I - Σέλινου - I I - 3

- I I - Κισσάμου - I I - 4

- I I - Ρεθύμνης - I I - 4

- I I - Μυλοποτάμου - I I - 2

- I I - Αμαρίου - I I - 3

- I I - Αγίου Βασιλείου - I I - 3

- I I - Μαλεβυζίου - I I - 2

- I I - Τεμένους - I I - 5

- I I - Μονοφατσίου & μέρους - I I - 4

Ρίζου

- I I - Καινούριου - I I - 3

- I I - Πυργιωτίσσης - I I - 1

- I I - Μηραμβέλλου - I I - 5

- I I - Λασηθίου - I I - 2

- I I - Σητείας, - I I - 5

- I I - Ιεραπέτρου - I I - 3

- I I - Βιάννου - I I - 3

Ο πίνακας που ακολουθεί, αφορά τη διοικητική διαίρεση της Κρήτης κατά

επαρχίες.
Αριθμός ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

(Departements)

Αριθμός ΕΠΑΡΧΙΑΙ
(Provinces)

ΑΡΙΘΜΟΣ
(Nombreuses)

ΚΑΤΟΙΚΟΙ
(Population)

Δήμων
(communes)

Χωρίων
(villages)

Σύνολο
(Total)

1 ΧΑΝΙΩΝ 1 Χανιά (πόλις) μετά περιχώρων 1 1 13.812

» 2 Κυδωνιά.............................. 7 97 21,243

» 3 Κίσαμος............................... 6 99 18,437

» 4 Σέλυνον............................... 3 67 7,635
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Αριθμός ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(Departements)

Αριθμός ΕΠΑΡΧΙΑΙ
(Provinces)

ΑΡΙΘΜΟΣ
(Nombreuses)

ΚΑΤΟΙΚΟΙ
(Population)

Δήμων
(communes)

Χωρίων
(villages)

Σύνολο
(Total)

Χωροφυλακή διοικ. Χανίων 346

17 264 61,473

2 ΣΦΑΚΙΩΝ 5 Αποκόρωνας........................ 4 61 16,493

» 6 Άγιος Βασίλειος.................... 4 39 8,997

» 7 Σφακία................................ 6 17 5,187

Χωροφυλακή διοικ. Σφακίων — — 210

14 117 30,887

3 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 8 Ρεθύμνη (πολ.) μετά περιχώρ. 1 8 9,274
» 9 Ρεθύμνη (επαρχία)............... 6 77 14,572
» 10 Αμάρι................................... 3 41 7,890
» 11 Μυλοπόταμον....................... 6 83 14,575

Χωροφυλακή διοικ. Ρεθύμνης — — 280

16 209 46,591
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 Ηράκλειον (πολ.) μετά περιχ. 1 5 31,368

» 13 Μαλεβύζι.............................. 3 28 9,993
» 14 Τέμενος .............................. 2 32 5,902
» 15 Πεδιάς................................. 5 92 24,059
» 16 Μονοφάτσι και μέρος Ρίζου.... 5 112 13,455
» 17 Καινούργιον.......................... 3 54 8,947
» 18 Πυργιώτισσα......................... 2 16 3,953

Χωροφυλακή διοικ. Ηρακλείου — — 288
21 339 87,965

5 ΛΑΣΗΘΙΟΥ 19 Μεραμπέλλον....................... 6 31 16,046
» 20 Λασίθι................................. 2 17 5,035
» 21 Βΐάννος(το έτερον μέρος του Ρίζου) 3 19 6,773
» 22 Ιεράπετρας.......................... 4 19 7,548
» 23 Σητεία.................................. 5 77 15,574

Χωροφυλακή διοικ. Λασηθίου
— — 273
20 163 52,249

Σύνολον............................... 88 1,092 279,165
Πηγή : Σταράκης Νικόλαος, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, Αθήνα 1890
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γ) Οι έδρες και οι περιφέρειες των μη συγχωνευθέντων δήμων όπως πριν. Στις 

επαρχίες, στις οποίες γίνεται συγχώνευση των δήμων κατά την πρώτη 

περίοδο, οι νομάρχες θα ορίσουν τις περιφέρειες και τις έδρες αυτών. Μετά 

την ενέργεια των δημοτικών εκλογών και την συγκρότηση των νομαρχιακών 

συμβουλίων, τα μεν δημοτικά συμβούλια θα ορίσουν τις έδρες και νομαρχιακά 

τις περιφέρειες.

δ) Εάν η πλειοψηφία των δημοτών κάποιου χωριού ή άλλον συνοικισμού 

ζητήσει με αναφορά που υποβάλλεται στον αρμόδιο νομάρχη την υπαγωγή 

του σε διαφορετικό δήμο, προσαρτάται με Ηγεμονικό Διάταγμα.

Άρθρο 2 : Κάθε δημοτικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αλλάξει την ονομασία 

και την έδρα του δήμου με απόφαση που έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο 

Νομάρχη.

Άρθρο 3 : Οι αμφισβητήσεις για τα σύνορα των δήμων λύονται με Ηγεμονικό 

Διάταγμα.

Άρθρο 4 : Από τους επαρχιακούς δήμους Α'μεν τάξεως είναι αυτοί που έχουν 

πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες, Β'δε τάξεως αυτοί που έχουν πληθυσμό 

κάτω από πέντε χιλιάδες κατοίκους. Με Ηγεμονικό Διάταγμα θα ορισθεί ποιοι 

δήμοι είναι Α' τάξεως και ποιοι ΕΓ τάξεως ,(1)

(1)Αριθ. Διατγ. 374 : "Περί διαιρέσεως τις τάξεις των επαρχιακών δήμων".

Ορίζουμε πρώτης μεν τάξεως τους εξής επαρχιακούς δήμους : 

Κεραμειών, Καστελλίου, Κισσάμου, Βάμου, Αγίου Μύρωνος, Καστελλίου 

Πεδιάδος, Επισκοπής, Λαγκάδος, Πλατάνου και τους συγχωνευμένους 

Κισσών και Τυμπακίου, δευτέρας δε όλους τους υπόλοιπους.
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"Νόμοι και Διατάγματα αφορούντες περιφέρειες ή έδρας
νομών".

Αριθμός Νόμου 198 : "Περί προσαρτήσεως περιφέρειας τέως δήμου 

Τεφελίου σε άλλους δήμους".

Άρθρο μοναδικό : 0  τέως δήμος Τεφελίου της επαρχίας Μονοφατσίου και 

μέρους Ρίζου συγχωνεύεται στους δήμους Χάρακος, Αρκαλοχωρίου και 

Μεγάλης Βρύσης της ίδιας επαρχίας. Τα χωριά που αποτελούν την περιφέρεια 

αυτού, προσαρτώνται ως εξής :

1) Τα χωριά Πλακιώτισσα, Λιγύρτινος, Κεφαλάδι και Μαχμούτ Μετόχι, 

προσαρτώνται στο δήμο Χάρακος.

2) Τα χωριά Τεφέλι, Απολέμι, Απυράθι, Αμουργιέλες και Καμάρες στο δήμο 

Αρκαλοχωρίου.

3) Τα χωριά Αρμανώγεια, Παρθένι, Ιερά Μονή Επανών Σήφη (Αγ. Γεώργιος), 

Χαράκι Κακό χωριό, Δαμάνια, Μελιδοχώρι, Βορριάς, Μαδές, Τσιφούτ 

Καστέλλι, Κεφάλα και Αρχάδι στο δήμο Μεγάλης Βρύσης.

Ισχύει από της δημοσιεύσεώς του, 24 Αυγούστου 1900.

Αριθμός Νόμου 300 : "Περί προσαρτήσεως του χωρίου Φώδελε στον 

δήμο Τυλλίσου της επαρχίας Μαλεβύζου".

Το χωριό Φόδελε, που μέχρι πριν από λίγο υπαγόταν στο δήμο Δαμάστας της 

επαρχίας Μυλοποτάμου, προσαρτάται στο δήμο Τυλίσσου της επαρχίας 

Μαλεβυζίου.

Ισχύει από της δημοσιεύσεώς του, 18 Φεβρουάριου 1901.

Αριθμός Νόμου 307 : "Περί προσαρτήσεως του χωρίου Μαράθου στο 

δήμο Τυλίσσου της επαρχίας Μαλεβύζου".

Το χωριό Μαράθου, υπαγόμενο στο δήμο Δαμάστας της επαρχίας 

Μυλοποτάμου, προσαρτάται στο δήμο Τυλίσσου της επαρχίας Μαλεβυζίου. 

Δημοσιεύτηκε στις 22 Φεβρουάριου 1901.
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Ακολουθεί πίνακας που αφορά τη διοίκηση του νομού Ηρακλείου κατά 

επαρχίες.

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (πόλις)

Δήμος Ηρακλείου
■ _I ι
1. Ηράκλειον (πόλις) (έδρα της διοικήσεως και του δήμου) 19262
2. Ακτάμπα..........................................................................  314
3. Μεσκηνιά.........................................................................  794
4. Κατσαμπάς...................................................................... 299
5. Μετόχια Καινούργιας Πόρτας............................................. 400

Μητρόπολις Κρήτης..........................................................  3
Μονή «Άγιος Ματθαίος» (Σιναϊτική)...................................  4
Τεκές Σέϊχ Ερζεή Εφένδη (Ναξιμπεντλή Χαλεδή)................. 4

» Μπεχή Ορτουλή Αχμέτ Μπαμπά............................... 2
» Σέιχ Δζεβρή Εφένδη (Ναξιμπεντλή)...........................  1
» Iβραχήμ Εφένδη Τρικέντα.........................................  1
» Ομέρ Μπαμπά (Καδρή)...........................................  7
» Αχμέτ Κορακάκη.....................................................  14
» Χατζή Χασάν Μπαμπά............................................  2
» Χιλαλή Σουλτάν (Χαλβετλή)......................................  5
» Αβδουρραχμάν Πασσά............................................  6
» Αρίφ Κερεστετζάκη (Ρουφαή)...................................  3
» Καδρή Εφένδη.........................................................  4
» Αχμέτ Φαζίλ Πασσά................................................. 6
» Σερίφ Αλή εφένδη Μπιγικλή......................................  4
» Μουσταφά Ααρίφ Μπαμπά.......................................  4
» Αλή Μπαμπά Χορασανλή (Μπεκτασίδων)................. 28
» Χουσνή Μπαμπά............( » )...............  2
Νοσοκομεία Ηρακλείου.................................................... 30

Φυλακαί διοικήσεως Ηρακλείου.............................................  169
21368

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΝ

Δήμος Κρουσώνος
1. Κρουσώνας (έδρα του δήμου)...........................................  1269
2. Απάνω Ασίταις.................................................................  258
3. Κάτω Ασίταις...................................................................  537
4. Σάρχος............................................................................. 246
5. Πρινιάς............................................................................. 225
6. Κορφαίς...........................................................................  478
7. Λουτράκι..........................................................................  188
8. Κυθαρίδα.........................................................................  162

Μονή «Άγιος Γεώργιος Γοργολαήνης»................................ 8
» «Ιερουσαλήμ»........................................................  12

3383
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

Δήμος Αγίου Μύρωνος

1. Άγιος Μύρος (έδρα των επαρχιών Μαλεβιζίου -  Τεμένους 9161. Άγιος Μύρος (έδρα των επαρχιών Μαλεβιζίου -  Τεμένους 916
και του δήμου)................................................................

2. Πετροκέφαλο..................................................................  269
3. Βούταις...........................................................................  453
4. Καλέσα...........................................................................  404
5. Σταυράκια........................................................................ 389
6. Γιοφυράκια...................................................................... 58
7. Πενταμόδι........................................................................ 346
8. Πυργού...........................................................................  355
9. Σίβα................................................................................  236
10. Κεράσα και Βλαχιανά......................................................  241
11. Αυγενική........................................................................  349

4016

1. Τύλισσος (έδρα του δήμου).............................................  583
2. Μονή.............................................................................  199
3. Γωνιαίς..........................................................................  344
4. Κεραμούτσι..................................................................... 169
5. Καμάρι...........................................................................  127
6. Ρωγδιά...........................................................................  388
7. Αχλάδι............................................................................. 347
8. Καβροχώρι......................................................................  133
9. Γάζι................................................................................  296

Μονή «Σαββαθιανά».......................................................  8
2594 * 1 11

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΕΜΕΝΟΣ
________________ Δήμος Δαφνών_________________________________
1. Δαφναίς (έδρα του δήμου)...............................................  713
2. Καλού.............................................................................. 88
3. Σινάπι.............................................................................. 31
4. Βενεράτο.........................................................................  360
5. Ξεροληά..........................................................................  18
6. Κανί Καστέλλι..................................................................  562
7. Καρκαδιώτισσα...............................................................  116
8. Γένα............................................................................... 37
9. Κόλαινα..........................................................................  31
10. Δρακουλιάρης................................................................  43
11. Ρουκάνι....................................................................  83
12. Γαλένι............................................................................ 75
13. φ Φοινικιά μετά μετοχίων Φοινικιάς............................. 244
14. °  Στειακού μετόχι......................................................  40
15. γΓούρναις................................................................ 19
16. γΑθανάτοι................................................................ 38

ά

17. Τζαγκαράκη, Μυρθιώτη και Ντουμπουρτζή μετόχια............  20
Μονή «Παληανή» (Γυναικεία)...........................................  25

2543
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

Δήμος Αρχανών

1. Απάνω Αρχάναις (έδρα του δήμου)................................... 1773
2. Κάτω Αρχάναις............................................................... 374
3. Βαθύπετρο...................................................................... 71
4. Άγιος Βλάσης και Χωριδάκι.............................................. 140
5. Άγιος Σύλλας.................................................................. 120
6. Γενάρενας Ζερβού και Μαλάδες μετόχια........................... 34
7. Βασιλειαίς........................................................................ 180
8. Στεργιανώ και Λιμοχώρι................................................... 32
9. Σύλαμος.......................................................................... 33
10. Μαραθίτης...................................................................... 16
11. Φορτέσα........................................................................ 333
12. Προύσα.......................................................................... 11
13. Ελληνικά........................................................................ 38
14. Μακρύς Τοίχος και Μετόχια............................................. 116
15. Αγίας Ειρήνης μετόχια..................................................... 77

Τεκές Τιμούρ Μπαμπά.................................................... 11
3359

ΕΠΑΡΧΙΑ Π ΕΛΙΑΣ

Δήμος Παναγιάς

1. Παναγιά (έδρα του δήμου)................................................ 570
2. Αυλή............................................................................... 154
3. Κασάνοι......................................................................... 228
4. Ρουσσοχώρια................................................................. 277
5. Νιπηδητός....................................................................... 199
6. Μαθιά............................................................................. 187
7. Αρμάχα........................................................................... 77
8. Γεράκι............................................................................. 293
9. ,_Έμπαρκος................................................................ 417
10. t  Θωμαδιανώ............................................................. 96
11 Μ Μάρθα.................................................................... 171
12.TJ -ενιακός.................................................................. 156

100
14.^ Μηλιαράδω............................................................... 185
15. ç  Φρατί....................................................................... 65

16. Καραβάδω.................................................................. 89
3264

Δήμος Καστελλίου

1. Καστέλλι (έδρα της επαρχίας και του δήμου)...................... 644
2. Καρδουλιανώ.................................................................. 90
3. Σκλαβεροχώρι................................................................. 53
4. Γαλανιανώ................................ 27
5. Βαρβάροι........................... 262
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

6. Αγία Παρασκευή.............................................................
7. Λιλιανώ..........................................................................
8. Θραψανό........................................................................
9. Σαμπάς..........................................................................
10. Ζωφόροι........................................................................
11. Μουχτάροι......................................................................
12. Σμάρι.............................................................................
13. Λαγού............................................................................
14. Αττοστόλοι.....................................................................
15. Διαβαϊδέ.........................................................................
16. Πηγαϊδούρι....................................................................
17. Μττιτζαριανώ.............................................................
18. Καρουζανώ....................................................................
19. Αμαριανώ......................................................................
20. Κασταμονίτσα................................................................
21. Ασκοί............................................................................
22. =ειδάς..........................................................................
23. Σττυριανώ.....................................................................

Δήμος Επισκοπής

98
93

861
98

245
364
375
42

529
127
232
55

105
312
320
228
417

13
5595

1. Πισκοπή (έδρα του δήμου)..............................................
2. Σκοτεινό..........................................................................
3. Άγιος Γεώργιος...............................................................
4. Κόξαρη............................................................................
5. Καλό χωριό....................................................................
6. Απάνω Βάθεια................................................................
7. Κάτω Βάθεια...................................................................
8. Γούρναις........................................................................
9. Καινούργιο χωριό............................................................
10. Ανώπολι........................................................................
11. Σκαλάνι.........................................................................
12. Καρτεράς.......................................................................
13. Εληά....................................................................
14. Γάλιπε........................................................................
15. Βορρού.......................................................................
16. Γαλύφα................................................................
17. Χαρασό.......................................................................
18. Γούβαις.........................................................................
19. Σγουροκεφάλι...............................................................
20. Αϊτάνια..........................................................................
21. Σταμνοί......................................................
22. Σκόπελα...........................................

Μονή «Ανώπολις»................................................
» «Αγκάραθος».................................

695
91
17

177
342
228
210
54

167
397
480
123
486
251
95

255
77

522
320
314
156
140
15
47

5659
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ 
(Villes et Villages)

Σύνολο
(Total)

Δήμος Μοχού

Μοχός (έδρα του δήμου).............................................. 1299
2.(Χ Σφεντύλι...................................................................... 110
3. Y  Ποταμιαίς.................................................................... 423
4.Κ  Αυδού......................................................................... 761
5 (χ Γωνιαίς........................................................................ 417
6.g  Κερά........................................................................... 212
7.(χ Κράσι.......................................................................... 441
8. Χερσόνησος.................................................................... 318
9. Πισκοττιανώ.................................................................... 142
10. Κουτουλουφάρι............................................................... 253
11. Μάλια............................................................................ 806

Μονή «Καρδιώτισσα»..................................................... 9
5191

Δήμος Αγίων Παρασκευών

1. Αγίαις Παρασκιαίς (έδρα του δήμου)................................. 441
2. Κελλιά............................................................................ 69
3. Κολομόδης...................................... 9
4. Φιλίσια............................................................................ 56
5. Πεζά................................................................................ 191
6. Σκοιλοί............................................................................ 298
7. Μελέσσαις....................................................................... 347
8. Άγιος Βασίλειος............................................................... 398
9. Χουδέτσι......................................................................... 351
10. Βόνη.............................................................................. 349
11. Γαλατάς......................................................................... 143
12. Αστρίτσι......................................................................... 233
13. Βαρβάροι....................................................................... 211
14. Απάνω Αστρακοί............................................................ 291
15. Κάτω Αστρακοί............................................................... 108
16. Κουνάβοι........................................................................ 503
17. Κώμαις........................................................................... 102
18. Ζαγουριάνοι................................................................... 35
19. Καταλαγάρι.................................................................... 127
20. Πατσίδαις....................................................................... 85

Μονή «Σπηληώτισσα» (Σιναϊτική).................................... 3
4350

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΝ 
ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΡΙΖΟΥ

Δήμος Χάρακος

1. Χάρακας (έδρα του δήμου).............................................. 338
2. Πύργος "(έδρα της επαρχίας)............................................. 349
3. Ροτάσι............... 120
4. Μεσοχωριό.............................. 242
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

5. Αχεντριάς........................................................................
6. Εθιά................................................................................
7. Μουρνιά..........................................................................
8. Πρινιάς...........................................................................
9. Παράνυφοι......................................................................
10. Αμύγδαλος....................................................................
11. Πλατανιά μετόχι..............................................................
12. Άγιος Νικόλαος...............................................................
13. Καττετανιανά..................................................................
14. Κουμάσα........................................................................
15. Λούκια...........................................................................
16. Φουρνοφάραγκο............................................................
17. Βαγιωνά.........................................................................
18. Στάβιαις.........................................................................
19. Ακάμωτος......................................................................
20. Διονύσι..........................................................................
21. Κάρυα...........................................................................
22. Παναγιά ή Πετροττάναγα.................................................
23. Στέρναις.........................................................................
24. Αγιά Φωθιά....................................................................
25. Ασήμι............................................................................
26. Σωκαράς........................................................................
27. Βελούλη.........................................................................
28. Αττίνι..............................................................................
29. Πραιτώρια......................................................................
30. Δοράκι...........................................................................

Δήμος Σκινιά

282
127
63
65
95
60
22
70

201
57
84 

103 
207 
124
46

163
70

142
120
60

222
393
30
85 

159 
196

4295

1. Σκινιάς (έδρα του δήμου)..................................................
2. Γαρίττα (Απάνω και Κάτω)...............................................
3. Κατσικάλι........................................................................
4. Δραπέτι...........................................................................
5. Τουρλωτή........................................................................
6. Κακού.............................................................................
7. Καλύβια..........................................................................
8. Φιλίππου........................................................................
9. Καστελλιανά....................................................................
10. Φαβριανά.......................................................................
11. Δεμάτι...........................................................................
12. Μαχαιρά.........................................................................
13. Λαγούτα.........................................................................
14. Σωρακιανά.....................................................................
15. Βακιώταις......................................................................
16. Μιτσιτσίρι.......................................................................
17. Ί νι..................................................................................
18. Μοναστηράκι.................................................................

Μονή «Άγιοι Απόστολοι» (Σιναϊτική).................................

222
205
62
87
69
83

143
111
224
37

185
226
150
50
67
24

150
47
9

2151
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ 
(Villes et Villages)

Σύνολο
(Total)

Δήμος Αρκαλοχωρίου

1. Αρκαλοχώρι (έδρα του δήμου)................................................ 2121. Αρκαλοχώρι (έδρα του δήμου).......................................... 212
2. Αλητζανή........................................................................  192
3. Χουμέρι.........................................................................  119
4. Πατσίδερος....................................................................  166
5. Αλάγνι............................................................................. 230
6. Γούρναις.........................................................................  96
7. Στύρωνας........................................................................ 67
8. Ζίντα............................................................................... 139
9. Μιλιαρίσι.........................................................................  30
10. Βιτσιλιά..........................................................................  63
11. Πάρτηρα........................................................................  135
12. Χαλασός........................................................................  62
13. Νίσττιτα..........................................................................  17
14. Μτταδιά..........................................................................  106
15. Βουτουφού..................................................................... 103
16. Ατσιττάδαις....................................................................  33
17. Κάτω Πουλιαίς...............................................................  48
18. Απάνω Πουλιαίς............................................................. 72
19. Καλό χωριό...................................................................  137
20. Χαντρού.........................................................................  46
21. Αγιά Σεμνή....................................................................  84
22. Γάζι............................................................................... 172
23. Μουσούτα......................................................................  79
24. Πισκοπή........................................................................  48

2456

________________ Δήμος Τεφελίου
1. Τεφέλι (έδρα του δήμου).....................
2. Λιγότρυνος........................................
3. Πλακιώτισσα.....................................
4. Κεφαλάδω και Γενούση......................
5. Καμάραις..........................................
6. Αποσελέμι.........................................
7. Απυράθι...........................................
8. Αμουριέλαις......................................
9. Αρμανώγεια......................................
10. Κακό Χωριό.....................................
11. Δαμάνια...........................................
12. Αρκάδι.............................................
13. Κεφάλα............................................
14. Μελισσοχώρι...................................
15. Βορριάς...........................................
16. Τσιφούτ Καστέλλι.............................
17. Μαδές.............................................
18. Χαράκι.............................................
19. Πετροκεφάλα...................................

Μονή «Άγιος Γεώργιος Επανωσήφης»

231
166
40
34
19
86
74

128
38

115
117
59
40
40
40

117
61
73

9
52

1539

30



ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages)

Δήμος Μεγάλης Βρύσης

1. Μεγάλη Βρύση (έδρα του δήμου)...................................... 239
2. Πρεβελιανά....................................................................  101
3. Αγία Βαρβάρα (Πορτί, Καμττιθιανά, Θαλασσιανά, Αληδιανά, 450

Τιθιανά, Ραγουζιανά, Παπαδιανά, Μυλωνιανά, Ζαχαριανά
και Πηρουνιανά)..............................................................

4. Αξέντι.............................................................................  280
5. Άγιος Θωμάς..................................................................  344
6. Αρδάχθια........................................................................ 167
7. Δούλη............................................................................  170
8. Λαράνι...........................................................................  304
9. Κουτού...........................................................................  50
10. Βορρού..........................................................................  32
11. Ατσιττάδαις....................................................................  52
12. Απάνω Άκρια.................................................................  91
13. Μωριάς..........................................................................  46
14. Κάτω Άκρια....................................................................  57
15. Λούραις..........................................................................  73
16. Στόλοι............................................................................  124
17. Ίνια................................................................................  48
18. Βαλί............................................................................... 92
19. Γκαγκάλαις....................................................................  160
20. Γράντος.........................................................................  35
21. Κάτω Μούλια.................................................................  94

3014 1 11

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ 

Δήμος Αμπελούζου
1. Αμπελούζος (έδρα του δήμου).......................................... 234
2. Ρουφάς..........................................................................  118
3. Καστέλλι.........................................................................  74
4. Σεφεριανά....................................................................... 65
5. Μονόχωρο (Γαλομονόχωρο)............................................  31
6. Γαληά.............................................................................  65
7. Απόλυχνος...................................................................... 31
8. Βρέλι............................................................................... 112
9. Μοίραις...........................................................................  145
10. Μητρόπολις...................................................................  168
11. Χουστουλιανά.................................................................  216
12. Βουρβουλίτης.................................................................  52
13. Άγιοι Δέκα...................................................................... 254
14. Πλουτή...........................................................................  74
15. Κυρμουσή...................................................................... 50
16. Μωρόνι..........................................................................  287

1976
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

Δημός Ζαρου

1. Ζαρός, (Μπομπιανά, Τζιγκαναριά, Αλμπαθιανά, Πετριανά, 711
Μετόχι) (έδρα του δήμου)................................................

2. Βορίζα............................................................................ 547
3. Σκούρβουλα.................................................................... 132
4. Λαλουμάς....................................................................... 18
5. Κούρταις......................................................................... 150
6. Φαρί.............................................................................. 47
7. Παναγία.......................................................................... 62
8. Παληαμά......................................................................... 36
9. Καλαθιανά...................................................................... 14
10. Μάκραις......................................................................... 63
11. Δρόσοι........................................................................... 39
12. Νύβρητος...................................................................... 157
13. Γέργερη (Γέργερη, Κρδιαμιανά, Μαστραχιανά, Τζανιανά).... 625
14. Αττομαρμά..................................................................... 43
15. Μττανασός..................................................................... 207
16. Απάνω Μούλια............................................................... 175
17. Ράφτης........................................................................... 121

3147

Δήμος Πλατάνου

1. Πλάτανος (έδρα του δήμου)............................................. 175
2. Πετροκεφάλι................................................................... 377
3. Κουσές........................................................................... 236
4. Λίτσαρος......................................................................... 76
5. Γιαλομονόχωρο............................................................... 52
6. Γαβαλιανά...................................................................... 18
7. Πηγαδάκια..................................................................... 133
8. Αντισκάρι........................................................................ 162
9. Πέρι................................................................................ 98
10. Αληθινή......................................................................... 126
11. Πλώρα.......................................................................... 230
12. Μπόμπια...................................................................... 838
13.Τρυπητά......................................................................... 18
14. Άγιος Κύριλλος............................................................... 95
15. Κρότος.......................................................................... 115
16. Μιαμού.......................................................................... 281
17. Βασιλική......................................................................... 175
18. Καντήλα......................................................................... 121
19. Ανώγεια Βασιλικά........................................................... 243
20. Φλαθιάκαις.................................................................... 108
21 . Απεσωκάρι.................................................................... 117

Μονή «Απεζαναί».................................... 30
3824
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ Σύνολο
(Villes et Villages) (Total)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ

Δήμος Κισσών
1. Κισσοί (Πυρήνες, Σουλακιανά, Χαλιλιανά, Καταρθιανά, 124

Τουρτουδιανά, Χαλατσανά και Μέση (έδρα του δήμου).....
2. Καλοχωραφίτης (Πίσω Ρούμα, Μέση και Κάτω Μετόχι)...... 71
3. Λαγωλιό......................................................................... 75
4. Φανερωμένη (Βεργιανά, Ρηγιανά, Τζαρανιανά, Πατταδιανά). 203
5. Βόροι (Χατζηδιανά, Τζορτζιανά, Ψαρουλιανά, 381

Μτταρμττεριανά, Μτταγιαρθιανά)......................................
6. Καλύβια.......................................................................... 100
7. Μαγαρικάρι...................................................................... 205
8. Καμάραις........................................................................ 210
9. Γληγοριά......................................................................... 184
10. Τεμενέλι......................................................................... 35

Μονή «Οδηγήτρια»......................................................... 9
1597

Δήμος Τυμπακίου

1. Τυμπάκι (έδρα του δήμου)............................................... 1070
2. ΑγίαΤριάς....................................................................... 48
3. Καμηλάρι........................................................................ 313
4. Πιτσίδια.......................................................................... 417
5. Σίβα................................................................................ 357
6. Άγιος Ιωάννης................................................................. 154

2356

Σύνολο διοικήσεως Ηρακλείου......................................... 87677

Χωροφυλακή.................................................................. 288

Ολικός πληθυσμός διοικήσεως Ηρακλείου...................... 87965

Πηγή : Σταυρακάκης Νικόλαος, Στατιστική του Πληθυσμού της Κρήτης, Αθήνα 1890
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Κεφάλαιο Γ' (Περί των δημοτικών αρχόντων και περί του 
χαρακτήρος των δημοτικών αρχών)

Νόμος Δημοτικός 411

Άρθρο 13 : Σε κάθε δήμο προίσταται ένας δήμαρχος που έχει βοηθούς τον 

ένα δημαρχιακό πάρεδρο και τόσους ειδικούς παρέδρους, όσα είναι τα χωριά 

που αποτελούν τον δήμο εκτός από αυτό που έχει ορισθεί ως έδρα του 

δήμου.

Σε κάθε δήμο συγκροτείται δημοτικό συμβούλιο που αποτελείται για 

μεν τους αστικούς δήμους από 24 μέλη εκ των οποίων τέσσερις είναι 

αλλοδαποί, για δε τους Α' τάξεως επαρχιωτικούς δήμους 12 και για τους 

δευτέρας τάξεως 8.

Άρθρο 14 : Ο δήμαρχος και ο δημαρχιακός πάρεδρος διορίζονται με 

Ηγεμονικό διάταγμα. Πρέπει να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

Κατά τον ίδιο τρόπο με Ηγεμονικό Διάταγμα διορίζονται οι ειδικοί 

πάρεδροι με πρόταση του Συμβούλου των Εσωτερικών, η οποία στηρίζεται σε 

πρόταση του αρμοδίου Νομάρχη.

Τα δημοτικά συμβούλια είναι αιρετά, πλην των αλλοδαπών μελών, τα 

οποία διορίζονται με Ηγεμονικό Διάταγμα.

Άρθρο 15 : Η διάρκεια των δημοτικών αρχών είναι διετής.

Άρθρο 16 : Οι δημοτικές αρχές έχουν χαρακτήρα διοικητικό και αποτελούν ο 

μεν δήμαρχος, ο δημαρχιακός πάρεδρος με το δημοτικό συμβούλιο τη 

διοικητική μονάδα μέσα στη γενική διοίκηση, ο δε ειδικός πάρεδρος είναι 

μέρος της διοίκησης που την αντιπροσωπεύει στο χωριό.

Υπόκεινται ο μεν ειδικός πάρεδρος άμεσα από το δήμαρχο, οι δε 

υπόλοιπες δημοτικές αρχές στον αρμόδιο νομάρχη.
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Είναι όμως απαγορευμένο σ' αυτούς με βαρύτατη ευθύνη να 

παρεμβαίνουν στην ενέργεια των δημοτικών δικαιωμάτων ή να 

παρεμποδίζουν με αθέμιτο τρόπο τη μόνιμη και ελεύθερη δραστηριότητα των 

δημοτικών αρχών.

Άρθρο 17 : Κάθε δήμος έχει δική του σφραγίδα υπηρεσίας που φέρει γύρω 

της κεφαλαία γράμματα το όνομα του δήμου. Στη μέση έχει κατάλληλη 

συμβολική παράσταση του δήμου που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο 

και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Νομάρχη.

" Καθήκοντα και Αρμοδιότητες "

"  Α ' Του Δημάρχου "

Άρθρο 31 : Ο δήμαρχος, ως δημοτικός άρχοντας, έχει την ανώτερη 

εκτελεστική εξουσία στο δήμο και αντιπροσωπεύει το νομικό πρόσωπο αυτού.

Άρθρο 31 : Ο δήμαρχος μπορεί μέσω του προέδρου να καλεί τη σύγκλιση 

του δημοτικού συμβουλίου, να παρευρίσκεται αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, να 

παίρνει το λόγο στις συνεδριάσεις, να υποβάλλει προτάσεις και να δίνει τις 

αναγκαίες διευκρινήσεις σε κάθε υπόθεση όσες φορές παρουσιάζεται τέτοια 

ανάγκη. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος αρνείται να συγκαλέσει το δημοτικό 

συμβούλιο, η σύγκληση του πραγματοποιείται απ' ευθείας από το δήμαρχο.

Άρθρο 33 : Ο δήμαρχος υπό την παραπάνω ιδιότητα :

α) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο την παύση και τον διορισμό των 

δημοτικών υπαλλήλων, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20, 24 και 

α'εδαφ. 26.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, αυτές που έχουν εγκριθεί 

νόμιμα.
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γ) Έχει την εττοτττεία των προσώπων που έχουν διοριστεί στην υπηρεσία του 

δήμου, χορηγεί στους δημοτικούς υπαλλήλους άδεια απουσία και ζητά την 

τιμωρία τους όσες φορές παρουσιάζεται περίπτωση εφαρμογής των 

πειθαρχικών ποινών.

δ) Ασκεί έλεγχο στη δημοτική περιουσία και στη χρηματική κατάσταση του 

δήμου.

ε) Διευθύνει τα δημοτικά έργα και τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων των 

κρηνών και των πηγών ποσίμων υδάτων από τις οποίες υδρεύονται οι 

κάτοικοι.

στ) Υπογράφει συμβόλαια δανείων, μισθώσεως, αγοραπωλησίας.

ζ) Διατάζει την είσπραξη των φόρων του δημοτικού ταμείου επί τη βάση του 

προϋπολογισμού ή ιδιαίτερων νομίμων αποφάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου και (διατάζει) την πληρωμή των δαπανών του δήμου.

Άρθρο 34 : Ο δήμαρχος υποβάλλει αρμοδίως για έγκριση τις πράξεις του 

δημοτικού συμβουλίου που έχουν ανάγκη επικύρωσης και δικαιούται να φέρει 

όσες παρατηρήσεις κρίνει αναγκαίες να γίνουν.

Άρθρο 35 : Ο δήμαρχος δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί την εκτέλεση των 

αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που έχουν νόμιμα εγκριθεί.

Άρθρο 36 : Σε περίπτωση κατά την οποία ο δήμαρχος αρνείται ή αμελεί να 

ενεργήσει δικαστικώς υπέρ των συμφερόντων του δήμου ως αντιπρόσωπός 

του, το δημοτικό συμβούλιο μέσω του προέδρου του ενεργεί αντ' αυτού.

Άρθρο 37 : Ο δήμαρχος ως πράκτορας και εντολοδόχος της διοίκησης, 

ενεργεί χωρίς τη συνδρομή του δημοτικού συμβουλίου αλλά υπό τη διεύθυνση 

και τις διαταγές της προίσταμένης διοικητικής αρχής.
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Άρθρο 38 : Ο δήμαρχος, υπό την παραπάνω ιδιότητα, εκπληρώνει τα 

καθήκοντα που αναγράφονται στα άρθρα 39 και 42, επιπλέον μπορεί να 

εκτελεί ληξιαρχικά, φορολογικά, ταχυδρομικά, στρατολογικά και άλλα 

καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν σ' αυτόν με ειδικούς νόμους.

Άρθρο 39 : Ο δήμαρχος στους επαρχιωτικούς δήμους φροντίζει με εκδρομές 

και επισταθμεύσεις των αγροφυλάκων και δασοφυλάκων να απομακρύνει τα 

αίτια που προξενούν φθορά ή ζημιά στα κτήματα των δημοτών. Επιπλέον 

φροντίζει για την επισκευή και την καθαριότητα των δρόμων και των 

υδραγωγείων επιβλέποντας για την καταλληλότητα των τροφών και ποτών 

που πωλούνται και εκτελεί τις αστυνομικές διατάξεις που εκδίδονται 

αρμοδίως, όσων η εκτέλεση ανατίθεται σ' αυτόν, ελέγχει τα μέτρα και τα 

σταθμά και επιδιώκει την πρόληψη ή καταστολή αιφνίδιων ατυχημάτων.

Άρθρο 42 : Ο δήμαρχος, εκτελώντας δικαστικά καθήκοντα, πραγματοποιεί 

προεισαγωγικές ανακρίσεις, εάν από την αναβολή επίκειται κίνδυνος ή εάν 

αυτός που διέπραξε το έγκλημα συνελήφθη επ' αυτοφώρω.

Άρθρο 43 : Τα καθήκοντα του δημάρχου είναι ασυμβίβαστα με κάθε άλλη 

δημόσια ή δικαστική υπηρεσία ακόμη και με την ενασχόληση με το εμπόριο, 

εκτός της ιατρικής ιδιότητας. Η παράβαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με 

την ποινή του άρθρου 487, αριθμός 1 του Ποιν. Νόμου.

"  Β '  Των Παρέδρων  "

Άρθρο 44 : Ο δημαρχιακός πάρεδρος δεν έχει δική του δικαιοδοσία, αλλά 

ενεργεί με εντολή του δημάρχου και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Άρθρο 45 : Ο δημαρχιακός πάρεδρος όταν προσκαλείται σε αυτά από το 

δήμαρχο ή το νομάρχη, αντικαθιστά το δήμαρχο όποτε αυτός αδυνατεί να 

εκτελέσει τέλεια τα καθήκοντά του εξαιτίας ασθένειας ή αποδημίας για 

προσωπικούς ή δημοτικούς σκοπούς, είτε εξαιτίας προσωρινής απαλλαγής 

από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 96, μέχρις ότου αναλάβει τα 

καθήκοντά του, είτε λόγω απολύσεως ή θανάτου μέχρις ότου διορισθεί νέος.
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Κατά τον ίδιο τρόπο τον αναπληρώνει σε περίπτωση άλλου 

κωλύματος.

Άρθρο 46 : Ο πάρεδρος που αναπληρώνει το δήμαρχο ο οποίος κωλύεται, 

στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του προηγούμενου άρθρου εκτελεί τα 

δημαρχιακά καθήκοντα αυτοδικαίως, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παίρνει 

διαταγές από το δήμαρχο που δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Άρθρο 47 : Οι δημοτικοί πάρεδροι σωστό είναι να είναι κάτοικοι του 

παρεδρείου στο οποίο διορίζονται. Δεν απαγορεύεται δε να διορισθεί 

πάρεδρος αυτός που είναι δημοτικός σύμβουλος.

Άρθρο 48 : Οι ειδικοί πάρεδροι όπως οι δημαρχιακοί ενεργούν σύμφωνα με 

τις παραγγελίες των δημάρχων. Αλλά ιδιαίτερα ανατίθεται σ' αυτούς η 

φροντίδα για την πρόληψη ή την καταστολή των αγροζημιών.

Τους ειδικούς παρέδρους είτε όταν απουσιάζουν, είτε όταν κωλύονται, 

αναπληρώνει πρόσωπο διορισμένο από το νομάρχη.

Άρθρο 49 : Οι ειδικοί πάρεδροι υπηρετούν αμισθί. Οι δημαρχιακοί που 

αναπληρώνουν το δήμαρχο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45, 

παίρνουν το αντίτιμο της αμοιβής του. Ο πάρεδρος του δήμου Ηρακλείου 

παίρνει μισθό 120 δρχ. και θα εκτελεί χρέη επαρχιακού δημάρχου για την 

αγροτική περιφέρεια του δήμου αυτού.

"  Γ ’ Του Δημοτικού Συμβουλίου "

Άρθρο 50 : Το δημοτικό συμβούλιο είναι σώμα κυρίως συμβουλευτικό, που 

έχει και την εκτελεστική εξουσία που καθορίζεται με τα άρθρα 33 και 36.

Τα μέλη του υπηρετούν αμισθί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ισχύουν οι 

διατάξεις του α' εδαφίου του άρθρου 49.
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Άρθρο 51 : Ο δήμαρχος οφείλει να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του 

δημοτικού συμβουλίου, τις νομίμως επικυρωμένες και να τις εκτελεί ακόμα και 

αν τις θεωρεί ως επικύνδυνες για τα συμφέροντα του δήμου.

Εξαιτίας αυτού το δημοτικό συμβούλιο έχει και επιτηρητική εξουσία. 

Επομένως δικαιούται να κάνει τις πρέπουσες παραστάσεις στο δήμαρχο ή 

στην προϊσταμένη διοικητική αρχή κάθε φορά που δεν εκτελούνται οι 

αποφάσεις του. Η επιτηρητική αυτή εξουσία του δημοτικού συμβουλίου 

περιορίζεται μόνο στις αμιγώς δημοτικές υποθέσεις, δηλαδή σ' εκείνες στις 

οποίες ο δήμαρχος ενεργεί ως δημοτικός άρχων.

Άρθρο 52 : Το δημοτικό συμβούλιο που προεδρεύεται από τον γεροντότερο 

των μελών του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη συνεδρίαση 

τον πρόεδρο ένα από τα μέλη του και άλλον αντιπρόεδρο του.

Άρθρο 53 : Τα δημοτικά συμβούλια, συγκαλούνται με πρόσκληση του 

προέδρου ή του δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 32, συγκροτούνται δε 

νόμιμα και με βάση την πλειονότητα των μελών του.

"Περί Αντιττροσωπεύσεως των κοινοτήτων. Νόμος 176"

Άρθρο 1 : Κάθε κοινότητα επαρχίας, χωριό πόλεως και συνοικίας ή προάστιο 

πόλεως που έχει ή αποκτά δική του περιουσία αποτελεί νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 2 : Κάθε κοινότητα επαρχίας εκπροσωπεύεται νομίμως από επιτροπή 

που αποτελείται από τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων της 

επαρχίας ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Αυτοί συνέρχονται με 

πρόσκληση και υπό την προεδρία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου 

της πρωτεύουσας της επαρχίας. Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι η πόλη 

όπου έχουν την έδρα του οι διοικητικές ή ελλείψη αυτών οι δικαστικές αρχές.

Άρθρο 3 : Οι κοινότητες των χωριών, πόλεων και των συνοικιών ή των 

προαστίων των πόλεων, εκπροσωπούνται από τριμελή επιτροπή που 

εκλέγεται από τα μέλη της κοινότητας κάθε 2 χρόνια την πρώτη Κυριακή του
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Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρεις αναπληρωτές. Δικαίωμα να 

εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν οι ενήλικοι που δεν έχουν καταδικασθεί για 

κακούργημα ή κατά την τελευταία δεκαετία για πλημμέλημα από αυτά που 

προβλέπονται στα άρθρα 22, 456, 461 και 462 του Ποινικού νόμου. Η εκλογή 

γίνεται με ψηφοδέλτια, στα μεν χωριά υπό την επίβλεψη του δημάρχου ή του 

νόμιμου αναπληρωτή του και υπόκεινται για επικύρωση από τον αρμόδιο 

Νομάρχη. Οι λεπτομέρειες της εκλογής θα ρυθμιστούν με Ηγεμονικό Διάταγμα 

μέχρι τη δημοσίευση του εκλογικού κώδικα.

Άρθρο 4 : Καθεμιά από τις παραπάνω επιτροπές διαχειρίζεται την περιουσία 

του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπεί. Οι αποφάσεις τους 

λαμβάνονται από την πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί τελικά 

η γνώμη που έχει υπέρ της, τον ψήφο του προέδρου.

Άρθρο 5 : Για να είναι έγκυρες οι πράξεις των επιτροπών με τις οποίες 

απαλλοτριώνονται ακίνητη περιουσία ή κινητή αξία πάνω από 10.000 δρχ., ή 

υποβάλλεται η κοινότητα σε χρηματική υποχρέωση για χρονικό διάστημα άνω 

των 15 ετών, αν μεν πρόκειται για επαρχιακή κοινότητα απαιτείται η 

συναίνεση των δημοτικών συμβουλίων, αν δε πρόκειται για άλλη, απαιτείται η 

σύμπραξη του αρμόδιου νομάρχη.

Άρθρο 6 : Οι κοινότητες των ίδιων πόλεων ή χωριών που χωρίζονται 

ανάλογα με το θρήσκευμα, που έχουν δική τους περιουσία ή αποκτούν τέτοια, 

διατηρούνται και στο μέλλον χωρισμένες και οι αντιπρόσωποί τους εκλέγονται 

με βάση το θρήσκευμα κάθε κοινότητας.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου απαιτείται η σύμπραξη 

του δημαρχικού παρέδρου, αν ο δήμαρχος δεν ανήκει · στο θρήσκευμα της 

ενδιαφερόμενης κοινότητας και ενώ ο πρόεδρος ανήκει σε αυτό.

Άρθρο 7 : Όπου παρίσταται ανάγκη μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβρη, να 

εκλεχθούν αντιπρόσωποι κοινοτήτων, χωριών, πόλεων και συνοικισμών ή 

προαστίων πόλεων η εκλογή γίνεται την ημέρα που θα ορισθεί από τον 

αρμόδιο Νομάρχη.
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Άρθρο 8 : Οι Ενοριακοί ναοί εκπροσωπούνται σύμφωνα με τον τρόπο που θα 

ορίσει ο νόμος που 9α εκδοθεί γι' αυτό το σκοπό.

' Εποπτεία των Δήμων  "

Άρθρο 91 : Η προϊστάμενη στο νομό διοικητική αρχή, σύμφωνα με τον 

διοικητικό οργανισμό, όταν επισκέπτεται τους δήμους που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία της :

α) Εξετάζει λεπτομερώς τους λογαριασμούς τους, κρατώντας υποσημείωση 

για κάθε ατασταλία ή έλλειψη που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο.

β) Εξετάζει αν τα εισπραχθέντα πρόστιμα και υπόλοιπα εισοδήματα του 

δήμου έχουν εγγράφει στα αρμόδια βιβλία.

γ) Πληροφορείται αν οι δήμαρχοι καταδιώκουν αυστηρά αυτούς που με 

οποιονδήποτε τρόπο ζημιώνουν τα αγροτικά κτήματα ή αυτούς που 

παραβαίνουν τις αστυνομικές διατάξεις.

δ) Εξακριβώνει γενικά αν οι δημοτικές αρχές εκτελούν ακριβώς τα καθήκοντα 

που τους έχουν ανατεθεί με τον παρόντα νόμο ή με οποιονδήποτε άλλο και 

καταγγέλλει αρμοδίως ή τιμωρεί κάθε δημοτικό άρχοντα ή υπάλληλο που δεν 

εκτελεί ή που παραμελεί τα καθήκοντα του.

Άρθρο 92 : Κάθε νομάρχης υποβάλλει ανά τρίμηνο στην Ανώτερη Διεύθυνση 

των Εσωτερικών, έκθεση σχετικά με την κατάσταση των δήμων που 

βρίσκονται στο νομό του.

Σε τελική ανάλυση, η Κρήτη του 1899 λειτουργούσε με το σύστημα της 

αποκεντρωμένης διοίκησης κατά νομούς. Ο κάθε νομός αποτελούσε νομικό 

πρόσωπο με νομαρχιακό συμβούλιο, δική του οικονομική διοίκηση και 

περιορισμένη φορολογική εξουσία. Εισάγεται δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση
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δευτέρου βαθμού και ειδικότερα νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο νομάρχης όμως 

δεν ήταν αιρετό όργανο, αλλά διοριζόταν από τον ηγεμόνα.

Το σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας του 1907(8)

Οι προσπάθειες των Κρητών για την ένωση με την Ελλάδα και η 

παράταση αυτής της προσπάθειας, οδηγούν στις 10 Μαρτίου 1905 σε 

επανάσταση με επικεφαλής τον Ε. Βενιζέλο, που κηρύσσει την ένωση με την 

Ελλάδα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων 

με αποτέλεσμα την παραίτηση του πρίγκιπα Γεωργίου και την αναχώρησή του 

στις 12 Σεπτεμβρίου 1906.

Ύπατος αρμοστής διορίζεται ο Αλεξ. Ζάί'μης στις 18 Σεπτ. 

1906.Ακολουθεί η ψήφιση του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας του 1907. 

Οι Κρήτες όμως επιμένουν στην ένωση. Έτσι, κατέλυσαν το καθεστώς του 

υπάτου αρμοστή και κήρυξαν πάλι την ένωση με την Ελλάδα το 1908, η οποία 

έγινε de facto την 1 Οκτ. 1912. Στις 11 Οκτ. 1912 διορίστηκε γενικός διοικητής 

Κρήτης ο Στέφανος Δραγούμης.

- Συμπεράσματα

Από τους κώδικες της Κρητικής Πολιτείας, βγαίνουν τα' ακόλουθα 

συμπεράσματα : 1

1) Γίνεται διαχωρισμός στην πρωτεύουσα κάθε νομού και των υπόλοιπων 

επαρχιών (Νόμος 19 / άρθρο 2).

2) Τίθεται ένα γενικό κριτήριο αλλαγής των ορίων των νομών (Ν.19/άρθρο 4).

3) Σε ορισμένα άρθρα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των συνενώσεων καθώς 

και η μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί (Νόμος 411 /άρθρο 1,2). 

Αυτό σημαίνει ότι από το 1890 οι κώδικες της Κρητικής Πολιτείας είχαν 

διοικητική ευελιξία.

(8): Πηγή : Β. Ανδρονόπουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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4) Βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι οι δήμοι διαιρούνται σε τρεις 

κατηγορίες. Συμπέρασμα είναι ότι μικρά Ο.Τ.Α. θεωρούνται όσοι έχουν 

πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους (Νόμος 411 / άρθρο 1,4).

5) Ο δήμαρχος και ο δημαρχιακός πάρεδρος δεν εκλέγονται, αλλά 

διορίζονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη η αυτοδιοίκηση των 

Ο.Τ.Α. (Νόμος 411/ άρθρο 14).

6) Οι δυνητικά, υποψήφιοι για δήμαρχοι και πάρεδροι ήταν μια μειοψηφία του 

ανδρικού πληθυσμού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν προβλεπόταν η συμμετοχή των γυναικών 

στα τεκτενόμενα της Τ Α. (Νόμος 411 / άρθρο 14).

7) Ο δήμαρχος, διορισμένος απ' το νομάρχη, αν διαφωνεί σε απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, με έμμεσο τρόπο μπορεί να την αλλάξει (Νόμος 

411 / άρθρο 34).

8) Οι μικροί οικισμοί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχουν παρόμοιες 

λειτουργίες με τα τοπικά συμβούλια (Νόμος 176 / άρθρο 1).

9) Ο νομάρχης, ως επόπτης των Ο.Τ.Α. , μπορεί ν' ασκεί προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1912-1952

- Γενικές Διοικήσεις (1)

Μόλις άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η πολιτική διοίκηση των περιοχών 

που καταλαμβάνονταν από τον Ελληνικό στρατό ανατέθηκε σε γενικούς 

διοικητές, που είχαν ευρύτατες αρμοδιότητες και ασκούσαν στην περιφέρεια 

τους όλη τη διοικητική εξουσία, με δικαίωμα να εκδίδουν ακόμη και 

νομοθετικές διατάξεις. Από τις πρώτες γενικές διοικήσεις ήταν και της Κρήτης.

Από το 1915 ως το 1926 το καθεστώς των γενικών διοικήσεων βρίσκεται 

σ' ένα ασταθές βάθρο.

Από το 1941, η αστάθεια των γενικών διοικήσεων εντείνεται. 

Καταργήθηκαν οριστικά με το νόμο 3200/1955.

Οι γενικές διοικήσεις εισήχθησαν για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών διοίκησης των νέων χωρών μέχρι την αφομοίωση τους στο κοινό 

διοικητικό σύστημα του Ελληνικού κράτους. Η παγίωση του θεσμού των 

γενικών διοικήσεων είχε ως συνέπεια την αδράνεια της νομαρχιακής 

αποκέντρωσης στις νέες χώρες μέχρι το 1950, οπότε άρχισε η αφαίρεση 

αρμοδιοτήτων από τους γενικούς διοικητές και η μεταβίβαση τους στους 

νομάρχες. Οι γενικοί διοικητές περιορίστηκαν σε εποπτεία των δημοσίων 

υπηρεσιών και της περιφέρειάς τους.

- Νομοί - Νομάρχες(2)

Το 1915, οι νέες χώρες διαιρέθηκαν σε νομούς. Η Κρήτη διαιρέθηκε στους 

νομούς : Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασηθίου. Οι νομοί των νέων

(1) (2): Πηγή : Β. Ανδρονόπουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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χωρών υποδιαιρέθηκαν σε υποδιοικήσεις, οι οποίες το 1927 μετονομάστηκαν 

σε επαρχίες.

Το 1919 συστήνεται σε κάθε νομό η "οικονομική επιτροπή". Σκοπός της 

επιτροπής είναι η διαχείριση ειδικού κεφαλαίου που προοριζόταν για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Αποτελούν τον πρόδρομο των νομαρχιακών ταμείων που ιδρύθηκαν 

το 1956. Το 1936 και 1938 ο νομαρχιακός θεσμός τονώνεται με νέα 

νομοθετήματα (αν. 130/1936 και 1179/1938). Το 1949 εισάγεται ο θεσμός του 

ημιμονίμου νομάρχη, αντί του μέχρι τότε μετακλητού νομάρχη και ορίζονται 

για πρώτη φορά προσόντα διορισμού νομαρχών.

Δήμοι - Κοινότητες(3)

Το 1914 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος ΔΝΖ' /1912 "περί συστάσεως δήμων και 

κοινοτήτων". Οι στόχου του νόμου αυτού ήταν οι ακόλουθοι:

α) Η αναγνώριση κοινοτήτων ως μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, 

παράλληλων προς του δήμους, οι οποίοι θα περιορίζονταν αριθμητικώς και 

τοπικώς σε έκταση που να εξασφαλίζει κοινότητα συμφερόντων και σκοπών.

β) Η κατάργηση του αξιώματος του δημάρχου, γιατί οι δήμαρχοι είχαν 

μεταβληθεί σε κομματικά όργανα.

γ) Ο περιορισμός της κηδεμονίας της πολιτείας, η οποία με τις συνεχείς 

επεμβάσεις της παρέλυσε τη διοίκηση των δήμων.

Όπως σε κάθε νομό της χώρας, έτσι και στο νομό Ηρακλείου 

συστήθηκαν νέοι δήμοι και κοινότητες.

(3): Πηγή : Β. Ανδρονόττουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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Ακολουθεί πίνακας με την ονομασία του δήμου, τη χρονολογία 

σύστασής του και τους συνοικισμούς που τον απαρτίζουν. Αντίστοιχα έχουμε 

και για τις κοινότητες.

Ονομασία
Δήμου

Χρονολογία
Σύστασης

Συνοικισμοί απαρτίζοντες το δήμο

Ηρακλείου 30-7-1924 Ηράκλειο, Αγία Ειρήνη, Άγιος Ιωάννης, 

Αθάνατοι, Άνω Φορτέσσα, Βλυχιά, Βραδιάρης, 

Γούρνες, Κνωσσός, Μακρυτοίχος, Μαραθίτης, 

Μπεντεβής, Νέα Φορτέσσα, Φοινικιά.

Αρχανών 26-1-1925 Επάνω Αρχάνες 

Βαθύπετρον

Μοιρών 26-1-1925 Μάραι, Άγιος Αντώνιος, Καππαριανά

Πηγή : Περιφερειακή Διοίκηση Ηρακλείου
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ονομασία Κοινότητας Χρονολογία
Σύστασης

Συνοικισμοί απαρτίζοντες την Κοινότητα

Αβδού 26-1-1925 Αβδού
Αγ. Βαρβάρας 26-1-1925 Αγ. Βαρβάρας, Κάτω Μούλλια
Αγ. Βασιλείου Βιάννου 26-1-1925 Αγ. Βασίλειος
Αγ. Βασιλείου Πεδιάδος 26-1-1925 Αγ. Βασίλειος
Αγ. Δέκα 26-1-1925 Αγίων Δέκα, Βουρβουλίτης
Αγ. Θωμά 26-1-1925 Αγ. Θωμάς, Αδράκτια
Αγ. Κυρίλλου 26-5-1949 Αγ. Κύριλλος
Αγ. Μύρωνος 26-1-1925 Αγ. Μύρων, Ξηρολιά
Αγ. Σύλλα 21-9-1928 Αγ. Σύλλας, Μαλάδες, Τσαγκαράκιον
Αγ. Παρασκιών 26-1-1925 Αγ. Παρασκιαί, Κελλιά
Αηδονοχωρίου 4-11-1927 Αηδοωοχωρίου
Αϊτανίων 9-9-1927 Αϊτάνια
Αλαγνίου 26-1-1925 Αλάγνιον
Αληθινής 31-12-1948 Αληθινή
Αμαριανού 2-3-1926 Αμαριανού
Αμττελούζου 26-1-1925 Αμπελούζος
Αμυρών 26-1-1925 Αμυρά, Άρβη
Αντισκαρίου 13-2-1926 Αντισκάρι, Μονή Απεζανών
Άνω Ακρίων 9-9-1927 Άνω Άκρια, Ατσιπάδες, Καστέλλιον, Κάτω Άκρια, 

Μόριά
Άνω Ασιτών 10-11-1925 Άνω Ασίται
Άνω Βιάννου 26-1-1925 Άνω Βάννος, Αγία Μονή, Λουτράκι
Άνω Μουλλίων 17-6-1927 Άνω Μούλλια
Ανωττόλεως 26-1-1925 Ανώπολις, Γούρναι, Μονή Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου,, Χάνιον του Κόκκινη
Απεσοκαρίου 5-1-1931 Απεσοκάριου
Αποστόλων 26-1-1925 Απόστολοι
Αρκαλοχωρίου 26-1-1925 Αρκαλοχώριον, Αγία Σέμνη, Αρχοντικόν, Γάσιον, 

Ζίντα, Μιλλιαρήσιον, Μουσούτα, Χουμέριον
Αρχαγγέλου 17-12-1925 Αρχάγγελος, Σκλαβοχώριον
Ασημιού 26-1-1925 Ασήμιον
Ασκών 14-5-1926 Ασκοί
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Ονομασία Κοινότητας Χρονολογία
Σύστασης

Συνοικισμοί ατταρτίζοντες την Κοινότητα

Αστρακών 11-12-1926 Αστρακοί
Αστριτσίου 30-9-1927 Αστρίτσιον

Αστυρακίου 26-3-1926 Αστυράκιον, Καμαράκιον

Αυγενικής 26-1-1925 Αυγενική
Αφρατίου 19-6-1947 Αφράτι
Αχεντριά 21-2-1927 Αχεντριάς
Αχλάδας 10-11-1925 Αχλάδα
Βαγιωνιάς 12-12-1925 Βαγιωνιά, Κουμάσα, Λούκια
Βαρβάρων 26-1-1925 Βάρβαροι
Βασιλείων 14-10-1929 Βασιλικές, Άγιος Βλάσιος, Σύλαμος
Βασιλικής 28-12-1927 Βασιλική, Κανδήλα
Βασιλικών Ανωγείων 26-1-1925 Βασιλικά Ανώγεια, Φλαθιάκες
Βάχου 9-12-1927 Βάχου
Βενεράτου 26-1-1925 Βενεράτου, Μονή Παλιανής, Πύργος, Σινάττιον
Βορριζίων 26-1-1925 Βορρίζια, Μεσήλλου, Λατωμάς
Βουτών 26-1-1925 Βούται, Γιοφυράκια
Βώνης 26-1-1925 Βώνη, Γαλατάς
Βώρων 26-1-1925 Βώροι
Γαλλιάς 26-1-1925 Γαλλιάς, Αττολίχνος, Μονόχωρον
Γαλύφας 26-1-1925 Γαλύφα
Γαρύπας 31-8-1926 Γαρύττα, Δραττέτιον
Γερακίου 26-1-1925 Γεράκιον, Αρμάχα
Γέργερης 26-1-1925 Γέργερης, Αττομαρμά, Καρδαμιανά, Μασιραλιανά, 

Ράπτης
Γ καγκαλών 26-1-1925 Γκαγκάλαι, Βαλής
Γουβών 26-1-1925 Γούβαι, Σκοτεινόν
Γρηγορίας 27-9-1927 Γρηγοριά
Γωνιών Μαλ/ζίου 26-1-1925 Γ ωνιές
Γωνιών Πεδιάδος 26-1-1925 Γ ωνιές
Δαμανίων 12-2-1947 Δαμάντια, Αρκάδιον, Γέννα, Μελιδοχώριον
Δαμάστας 26-1-1925 Δαμάστα
Δαφνών 26-1-1925 Δαφνές
Δεματιού 26-1-1925 Δεμάτιον
Διονυσίου Αγνώστου Διονύσιον
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Ονομασία Κοινότητας Χρονολογία
Σύστασης

Συνοικισμοί ατταρτίζοντες την Κοινότητα

Δουλίου 24-12-1935 Δούλιον, Κόλενα
Εθιάς 1-11-1935 Εθιά, Ροτάσιου,

Εληάς 26-1-1925 Εληά

Εμπόρου 26-1-1925 Έμπαρος, Θωμαδιανού
Επάνω Βάθειας 7-5-1930 Επάνω Βάθεια, Αγ. Ιωάννης
Επισκοπής 26-1-1925 Επισκοπή, Σκόπελα, Σταμνοί, Χοχλακιαί
Ευαγγελισμού 26-1-1925 Ευαγγελισμός
Ζάρου 26-1-1925 Ζαρός, Μονή Βροντησίου

Ζωφόρων 26-1-1925 Ζωφόροι

Θραψανού 26-1-1925 Θραψανού
Ινίου 5-1-1931 Ίνιον, Μαχαιρά
Καβροχωρίου 12-4-1930 Καβροχώριον, Γάζιον, Αγ. Μαρίνα
Καινούριου Χωριού 23-9-1930 Καινούριο Χωριό, Γάλυπε
Καλαμιού 26-1-1925 Καλάμι, Σκαφίδια
Καλεσσών 26-1-1925 Άνω Καλέσσα, Κάτω Καλέσσα
Καλιθέας 4-3-1931 Καλλιθλεα, Καρτεράς, Πράσσα
Καλλονής 4-12-1925 Καλλονή
Καλού Χωριού 26-1-1925 Καλόν Χωρίον
Καλυβιών 26-1-1925 Καλύβια, Νεοχώριον
Καμαρίου 17-2-1928 Καμάριον
Καμαριώτου 26-1-1925 Καμαριώτου
Καμαρών 26-1-1925 Καμάραι
Καμηλαρίου 26-1-1925 Καμηλάριον, Άγιος Ιωάννης
Καραβάδων 12-1-1931 Καραβάδος
Καρουζανού 4-10-1927 Άνω Καρουζανά, Κάτω Καρουζανά, Πηγή
Κασσάνων 26-1-1925 Κασσάνος, Αυλή
Κασταμονίτσης 26-1-1925 Κασταμονίτσα, Τοίχος
Καστελλιανών 26-1-1925 Άνω Καστελλιανά, Κάτω Καστελλιανά, 

Τσούτσουρος, Φαβριανά, Φίλιπποι
Καστελλίου Καιν. 10-3-1928 Καστέλλιον
Καστελλίου Πεδ/δος 26-1-1925 Καστέλλιον, Διαβαϊδέ, Καρδουλιανός, Λαγός
Καταλαγαρίου 18-6-1928 Καταλαγορίου
Κάτω Αρχανών 9-11-1925 Κάτω Αρχάναι, Πατσίδες
Κάτω Ασιτών 26-1-1925 Κάτω Ασίται, Νίση
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Ονομασία Κοινότητας Χρονολογία
Σύστασης

Συνοικισμοί απαρτίζοντες την Κοινότητα

Κάτω Βάθειας 28-8-1935 Κάτω Βάθεια
Κάτω Βιάννου 24-7-1925 Κάτω Βιάννος, Μέση
Κάτω Σύμης 12-2-1927 Κάτω Σύμη
Κεραματσίου 14-10-1929 Κεραμούτσιον
Κεράς 7-10-1930 Κερά, Μονή Καρδιωτίσσης
Κερασσών 14-5-1929 Κεράσια
Κεφαλοβρυσίου 24-3-1927 Κεφαλοβρυσίου, Κόρνας, Κρεββατάς
Κλήματος 26-1-1925 Κλήμα
Κόξαρης 11-6-1928 Κόξαρης, Άγιος Γεώργιος
Κορφών 26-1-1925 Κορφαί
Κουνάβων 26-1-1925 Κουνάβοι, Ζαγουριανοί, Κώμαι
Κουσσέ 10-3-1928 Κουσσέ, Λήσταροι
Κρασί 26-1-1925 Κρασί
Κρουσσώνος 26-1-1925 Κρουσσών, Κιθαρίς
Κυπαρισσιού 14-10-1929 Κυπάρισσος, Καλός, Καρδιώτισσα, Ρουκάνιον
Λαγωλιού 5-1-1931 Λαγωλίον
Λαρανίου 8-3-1929 Λαράνιον
Λευκοχωρίου 17-5-1927 Λευκοχώριον, Άνω Πουλιές, Κάτω Πουλιές, Καλόν 

Χωρίον, Χανδρού
Λιγοτρύνου 3-7-1930 Λιγότρυνος, Κεφαλάδες, Πλακιώτισσα
Λιλιανού 30-6-1928 Λιλιανόν, Αγ. Παρασκευή
Λιμένος Χερσονήσου 26-1-1925 Λιμήν Χερσονήσου, Κουτουλουφάριον, 

Πισκοπιανόν
Λουρών 9-5-1949 Λούραι
Λουτρακιού 20-10-1926 Λουτρακιού
Μαγαρικαρίου 26-1-1925 Μαγαρικαρίου, Καλοχωραφίτης, Κισσοί
Μαθιάς 7-5-1930 Μαθιά
Μαλλιών 26-1-1925 Μάλλια
Μαράθου 2-5-1927 Μάραθος
Μάρθας 3-6-1925 Μάρθα
Μεγάλης Βρύσης 26-1-1925 Μεγάλη Βρύση, Πρεβελιανά
Μελεσσών 7-5-1930 Μελέσαι, Φιλίσια
Μεταξοχωρίου 19-7-1928 Μεταξοχώριον, Αρμανώγεια, Μονή Αγ. Γεωργίου, 

Παρθένιου
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Ονομασία Κοινότητας Χρονολογία
Σύστασης

Συνοικισμοί ατταρτίζοντες την Κοινότητα

Προφήτου Ηλιού 26-1-1925 Προφήτης Ηλίας
Πυργούς (Μαλεβ) 9-11-1925 Πύργου
Πύργου (Μονοφ.) 26-1-1925 Πύργος, Μουρνιά, Πρινιές
Ρογδιάς 26-1-1925 Ρογδιά, Μονή Σαβαθιανών
Ρουφά 21-9-1928 Ρουφάς, Πλούτη
Σαμττά 12-2-1927 Σαμττάς, Μονή Αγκαράθου
Σάρχου 22-6-1927 Σάρχος
Σγουροκεφαλίου 26-1-1925 Σγουροκεφάλιον
Σίββας Μαλέβηζ. 26-1-1925 Σίββα
Σίββας Π/σσης 26-1-1925 Σίββα
Σκαλανίου 26-1-1925 Σκαλάνιον
Σκουρβούλων 14-5-1926 Σκούρβουλα
Σμάρι 26-1-1925 Σμάριον
Σταβγιών 26-1-1925 Στάβιαι, Ακάματος, Διονύσιον, Καττετανιανά, 

Παναγία, Φουρνοφάραγγον
Σταυρακίων 26-1-1925 Σταυράκια
Στερνών 27-9-1925 Στέρναι, Μονή Κουδουμά
Στόλων 26-1-1925 Στόλοι, Ίνια
Συκολόγου 23-9-1925 Συκολόγος
Σχοινιά 26-1-1925 Σχοινιάς, Βακιώται, Λαγούτα
Σωκαράς 31-8-1926 Σωκαράς, Αττοίνιον, Βελούλιον, Μετόχια, Σωκαρά, 

Φαραγγιανά
Τεφελίου 26-1-1925 Τεφέλιον, Αττοσελέμιον, Πυράθιον
Τυλίσσου 26-1-1925 Τ ύλισσος
Τυμττακίου 26-1-1925 Τυμττάκιον, Κόκκινος Πύργος
Φανερωμένης 31-8-1926 Φανερωμένη, Καλύβια, Μονή Καλυβιανής
Φόδελε 26-1-1925 Φόδελε, Μονή Αγ. Παντελεήμονος
Χαρακιού 9-5-1949 Χαρακιού, Βοριάς, Μαδέ
Χάρακος 26-1-1925 Χάρακας, Αγία Φωτιά, Δωράκιον
Χαρασσού 5-2-1930 Χαρασσός, Βοράς
Χερσονήσου 21-1-1925 Χερσόνησος, Αγριανά, Σβούρου Μετόχιον
Χόνδρου 26-1-1925 Χόνδρος, Αττοστολιανά, Θυμιανός, Μύλος, Περβόλα
Χουδετσίου 26-1-1925 Χουδέτσιον
Χουστουλιανών 9-11-1925 Χουσταλιανά

Πηγή : Περιφερειακή Διοίκηση Ηρακλείου
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Σύμφωνα με το νόμο ΔΝ Ζ'/1912, δήμοι είναι :

α) Οι πρωτεύουσες των νομών.

β) Οι πόλεις με περισσότερους από 10.000 κατοίκους.

Κοινότητα είναι κάθε συνοικισμός που έχει περισσότερους από 300 κατοίκους 

και σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Συνοικισμός με λιγότερους κατοίκους, που έχει σχολείο, μπορεί να αποτελέσει 

κοινότητα, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον εκλογείς κάτοικοι. Συνοικισμός 

που δεν έχει σχολείο είναι κοινότητα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

κατοίκων του, αν κατά την ισχύ του νόμου αυτού ήταν έδρα δήμου ή είχε δική 

του κοινοτική περιουσία με ετήσια έσοδα πάνω από 2.000 δρχ. και το 

ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον εκλογείς.

Οι συνοικισμοί που δεν αποτελούν κοινότητα υπάγονται στον δήμο στον 

οποίον ανήκαν ή στην πλησιέστερη κοινότητα που θα ιδρυθεί, εκτός αν με 

αίτηση που υπογράφεται από τους μισούς τουλάχιστον εκλογείς του 

συνοικισμού ζητηθεί η ένωση με άλλη κοινότητα.

Όργανο διοίκησης της κοινότητας είναι το κοινοτικό συμβούλιο που 

εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία. Τα κοινοτικά συμβούλια είναι πενταμελή στις 

κοινότητες που έχουν πληθυσμό μέχρι 1.οοο κατοίκους, εξαμελή σε όσες 

έχουν 1.001 ως 2.000 κατοίκους, εννεαμελή σε όσες έχουν 2001 ως 4.000 

κατοίκους, δωδεκαμελή σε όσες έχουν 4.001 ως 6.000 κατοίκους, και 

δεκαπενταμελή στις υπόλοιπες. Του κοινοτικού συμβουλίου προίσταται ο 

πρόεδρος που εκλέγεται κάθε έτος από τα μέλη του.

Όργανα διοίκησης των δήμων είναι ο δήμαρχος, οι πάρεδροι, το 

δημοτικός συμβούλιο και η δημαρχική επιτροπή. Κάθε δήμος εκλέγει, εκτός 

από το δήμαρχο, παρέδρους και δημοτικούς με την εξής αναλογία : Δήμοι με 

πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους εκλέγουν 4 δημαρχικούς παρέδρους 

και 30 δημοτικούς συμβούλους. Δήμοι που έχουν πάνω από 30.000 κατοίκους 

εκλέγουν 4 δημαρχικούς παρέδρους και 24 δημοτικούς συμβούλους. Οι

52



υπόλοιποι δήμοι εκλέγουν 3 δημαρχικούς παρέδρους και 18 δημοτικούς 

συμβούλους.

Η θητεία των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, του δημάρχου και 

των παρέδρων είναι τετραετής.

Η αποφασιστική αρμοδιότητα στη διοίκηση των κοινοτήτων ανήκει στο 

κοινοτικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις, εισηγείται 

θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του δήμου, διοικεί τις δημοτικές 

υποθέσεις και εκπροσωπεί το δήμο. Συμμετέχει στις συζητήσεις του 

δημοτικού συμβουλίου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Οι πάρεδροι είναι βοηθοί του δημάρχου· ενεργούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες τους.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει την εποπτεία της διοίκησης του δήμου, 

αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητας του, όπως προϋπολογισμός, 

απολογισμός, δάνεια κ.λ.π. και γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις που 

προβλέπουν οι νόμοι. Εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο.

Η δημαρχική επιτροπή επιβλέπει την όλη διοίκηση του δήμου και 

συμπράττει με το δήμαρχο στη διεξαγωγή σημαντικών υποθέσεων του δήμου. 

Εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο μεταξύ των μελών του και είναι 

πενταμελής στους δήμους που έχουν πάνω από 30.000 κατοίκους και 

τριμελής στους υπόλοιπους δήμους.

Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν 

διοίκηση τοπικών υποθέσεων είναι αμέσως εκτελεστές. Όμως, ο νομάρχης 

έχει δικαίωμα να τις ακυρώσει σε προθεσμία 30 ημερών για παράβαση νόμου. 

Ορισμένες αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για να 

καταστούν εκτελεστές, πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το νομάρχη και σε 

ορισμένες περιπτώσεις από τον υπουργό εσωτερικών. Οι υπόλοιπες
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αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι εκτελεστές 30 ημέρες 

μετά την αποστολή τους στο νομάρχη.

Καινοτομία του νέου νόμου είναι η πρόβλεψη συνδέσμων κοινοτήτων, 

ως ιδίων νομικών προσώπων, για την εξυπηρέτησε κοινών τοπικών 

συμφερόντων ή την παροχή κοινών τοπικών συμφερόντων ή την παροχή 

κοινών τοπικών υπηρεσιών.

- Νομαρχιακά συμβούλια (4)

Στις 10 Μαίου 1923 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 

νομοθετικό βασιλικό διάταγμα "περί διοικήσεως των νομών".

Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, ο νομός αποτελούσε αυτοδιοικούμενο 

νομικό πρόσωπο. Όργανα διοίκησης ήταν το νομαρχιακό συμβούλιο, η 

νομαρχιακή επιτροπή και ο νομάρχης.

Το νομαρχιακό συμβούλιο ήταν αιρετό, με αντιπροσώπευση πλειοψηφίας 

και μειοψηφίας. Η θητεία του ήταν τετραετής. Ήταν το ανώτατο αποφασιστικό 

όργανο του νομού.

Η νομαρχιακή επιτροπή αποτελείτο από μέλη του νομαρχιακού 

συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται κατά την πρώτη σύνοδο του νομαρχιακού 

συμβουλίου για όλη την τετραετία. Ασκούσε την καθημερινή διοίκηση στο 

πλαίσιο των αποφάσεων του νομαρχιακού συμβουλίου.

Ο νομάρχης εκπροσωπούσε το νομικό πρόσωπο του νομού και εκτελούσε 

τις αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου και της νομαρχιακής επιτροπής. 

Παράλληλα, ο νομάρχης ήταν και όργανο της κρατικής διοίκησης, που 

ασκούσε την κρατική εποπτεία στο νομικό πρόσωπο του νομού. Δεν είχε 

όμως δικαίωμα ελέγχου των πράξεων της αυτοδιοίκησης του νομού, ούτε ως 

προς τη νομιμότητα ούτε ως προς τη σκοπιμότητά τους.

(4): Πηγή : Β. Ανδρονόπουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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Το 1924, με νόμο, προβλεπόταν η σύσταση στην έδρα κάθε εφετείου ενός 

δικαστηρίου νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο οποίο ανετίθετο ο έλεγχος των 

πράξεων των οργάνων της αυτοδιοίκησης του νομού. Ο έλεγχος ήταν 

ακυρωτικός.

Το 1929, και ενώ η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν είχε καν λειτουργήσει, 

προβλέφθηκε , οι αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου για την επιβολή 

φόρων να εγκρίνονται από τους οικείους υπουργούς.

Το διάταγμα του 1923 αποτελεί σημαντικό σταθμό της διοικητικής ιστορίας 

της χώρας μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΠΕΡΙΟΔΟΣ .1954-1974

- Νομαρχίες -  νομάρχες (1}

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην περίοδο που εξετάσουμε αποτελεί ο νόμος 

3200/1955 που κατήργησε τις γενικές διοικήσεις. Ο νόμος αυτός 

αποκατέστησε την ομοιομορφία στην οργάνωση της περιφερειακής διοίκησης 

με την καθιέρωση του νομαρχιακού αποκεντρωτικού συστήματος.

Ο νόμος όρισε ότι ο νομάρχης ασκεί "αποκλειστικούς" τις αρμοδιότητες 

που έχουν οι υπουργοί εσωτερικών, εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων, 

οικονομικών, εμπορίου, βιομηχανίας, συγκοινωνιών και δημοσίων έργων, 

γεωργίας, κοινωνικής πρόνοιας και εργασίας, εκτός από τις αρμοδιότητες 

που ο ίδιος ο νόμος εξαιρούσε. Τα διατάγματα αυτά εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 

1955.

Προβλέφθηκε η κατάρτιση νομαρχιακού προϋπολογισμού εσόδων και 

εξόδων όλων των νομαρχιακών υπηρεσιών. Ακόμη, προβλέφθηκαν οι 

απαραίτητες οικονομικές υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσία δημοσίου λογιστικού 

και υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προβλέφθηκε έλεγχος των πράξεων των νομαρχών για παράβαση 

νόμου (έλεγχος νομιμότητας). Ο έλεγχος γίνεται είτε από τον αρμόδιο 

υπουργό αυτεπάγγελτα μέσα σε τρεις μήνες, από την έκδοση της 

νομαρχιακής πράξης, είτε από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε 30 ημέρες από τη 

δημοσίευση της απόφασης του νομάρχη.

(1): Πηγή : Β. Ανδρονόπουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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Σε κάθε νομαρχία συστήθηκε νομαρχιακό συμβούλιο με πρόεδρο το 

νομάρχη και μέλη αφενός τους προϊσταμένους των δημοσίων υπηρεσιών του 

νομού και αφετέρου εκλεγόμενους εκπροσώπους των επαρχιών του νομού. Η 

πλειοψηφία δηλαδή των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου ήταν οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο νόμος δεν παρείχε καμιά αποφασιστική 

αρμοδιότητα στο νομαρχιακό συμβούλιο παρά μόνο γνωμοδοτήσεως για κάθε 

ζήτημα που ενδιαφέρει το νομό.

Ακολούθησε το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956 που έκανε ορισμένες 

τροποποιήσεις του 3200/1955. Σημαντικότερες ρυθμίσεις ήταν η ίδρυση σε 

κάθε νομό νομαρχιακού ταμείου, στο οποίο συγχωνεύθηκε το μέχρι τότε 

ταμείο οδοποιίας του νομού.

Στη συνέχεια, το νομοθετικό διάταγμα 532/1970 τροποποίησε και 

συμπλήρωσε τις διατάξεις του νόμου 3200/1955, επαύξησε τις αρμοδιότητες 

των νομαρχών, οργάνωσε τις νομαρχίες σε ενιαία υπηρεσία, προώθησε την 

οικονομική αποκέντρωση λειτουργικότερη στην εφαρμογή της, αλλά η βασική 

δομή του συστήματος παρέμεινε ίδια.

- Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (2)

Ο νόμος ΔΝΖ71912 "περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων" 

τροποποιήθηκε το 1926 και 1936. Από το 1946 είχε αρχίσει η διαδικασία 

σύνταξης νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 

2888/1954.

Οι κυριότερες καινοτομίες του νέου κώδικα ήταν :

α) Ο καθορισμός σαφέστερων και σταθερών κριτηρίων για την αναγνώριση 

νέων δήμων και κοινοτήτων.

(2): Πηγή : Β. Ανδρονόπουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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β) Η αναγνώριση αποκλειστικής αρμοδιότητας των δήμων και κοινοτήτων για 

τη διοίκηση και διαχείριση ορισμένων κατηγοριών τοπικών υποθέσεων.

γ) Η ενίσχυση της θέσης του δημάρχου. Ο δήμαρχος ορίσθηκε πρόεδρος της 

δημαρχικής επιτροπής και του δόθηκε το δικαίωμα διορισμού, απόλυσης, 

προαγωγής και πειθαρχικής τιμωρίας του τακτικού προσωπικού του δήμου.

δ) Ο περιορισμός της κρατικής εποπτείας σε έλεγχο νομιμότητας των 

πράξεων των δήμων και κοινοτήτων.

ε) Η υποχρέωση των υπουργείων ή άλλων δημόσιων αρχών, όταν απαιτείται 

απόφαση ή γνώμη τους σε θέματα που αφορούν υπηρεσίες ή έργα δήμων και 

κοινοτήτων, να την εκδίδουν μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή των 

σχετικών στοιχείων.

στ) Η υποχρεωτική κατάρτιση ετήσιου τεχνικού προγράμματος κοινωφελών 

έργων.

ζ) Η υποχρεωτική ύπαρξη κοινοτικού καταστήματος και η παρουσία σ' αυτό 

κοινοτικού υπαλλήλου (γραμματέα), για την άμεση εξυπηρέτηση των 

κατοίκων.

Ο κώδικας του 1954 παρόλο που επιχείρησε τη συμπλήρωση και τον 

εκσυγχρονισμό των διατάξεων του ΔΝΖ71912, εντούτοις δεν έδωσε κανένα 

κίνητρο για την συνένωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

μεγαλύτερες μονάδες.

- Περιφερειακές Διοικήσεις (3)

Με διάταγμα του 1970 ορίστηκαν διανομαρχιακές υπηρεσίες γνωστές 

ως "επιθεωρήσεις". Πρόκειται για τις περιφερειακές υπηρεσίες των 

διαφόρων υπουργείων.

(3): Πηγή : Β. Ανδρονόπουλου / Μ. Μαθιουδάκη, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991

58



Με κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίστηκαν οι διανομαρχιακές 

υπηρεσίες των υπουργείων οικονομικών, κοινωνικών υπηρεσιών, εμπορίου, 

γεωργίας, βιομηχανίας, εργασίας, δημοσίων έργων και συγκοινωνιών.

Μεταξύ των περιφερειών που διαμορφώθηκαν (επτά) ήταν και της 

Κρήτης : νομοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασηθίου με έδρα το 

Ηράκλειο.

Το 1971 σε κάθε περιφέρεια τοποθετήθηκε "συντονιστής", δηλαδή 

κρατικό όργανο με σκοπό να συντονίζει τη δράση των διανομαρχιακών 

υπηρεσιών των υπουργείων.

Το ίδιο έτος σε κάθε περιφέρεια ιδρύθηκε υπηρεσία με το όνομα 

"Περιφερειακή Διοίκηση'. Επικεφαλής των περιφερειακών διοικήσεων 

τοποθετήθηκαν υφυπουργοί, υπαγόμενοι στον υπουργό εσωτερικών.

Το 1973 έγινε μια σημαντική ρύθμιση των περιφερειακών διοικήσεων, 

αλλά στο τέλος του ίδιου έτους οι περιφερειακές διοικήσεις καταργήθηκαν. 

Παρέμειναν οι διανομαρχιακές υπηρεσίες των υπουργείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1974-1993

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εικόνα της υφιστάμενης μορφής και δομής της περιφερειακής 

κρατικής διοίκησης (νομαρχιακή και διανομαρχιακή) είναι η ακόλουθη :

1) Νομαρχιακή διοίκηση (1)

- Νόμοι / Επαρχίες

Η χώρα έχει διαιρεθεί σε 51 νομούς που είναι απλές διοικητικές αλλά 

και εκλογικές περιφέρειες, αποτελούν όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εφαρμόζεται το αποκεντρωτικό σύστημα. Κάθε νομός υποδιαιρείται σε 

επαρχίες που κι αυτές αποτελούν απλές διοικητικές διαιρέσεις.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο νομός Ηρακλείου με τις επιμέρους 

διοικητικές διαιρέσεις :

Νομός
(έδρα)

Επαρχίες (έδρα) Δήμοι Κοινότητες Πληθυσμός

Βιάννου (Άνω Βιάννος) — 11 5.526
Καινούργιου (Μοίραις) 1 30 21.300
Μαλεβιζίου ("άγιος Μύρων) - 31 18.860

Ηρακλείου Μονοφατσίου (Πύργος) — ~38 ~ 28.865
(Ηράκλειον) Πεδιάδος (Καστέλλιον) 2 56 ~~ 38.574

Πυργιωτίσσης (Βώροι) — Τϊ 9.734
Τεμένους (Ηράκλειον) 3 120.763

Σύνολο 6 184 243.622
Σηυείωση : 0 παραπάνω πίνακας αφορά την απογραφή της Τ7πςΤ/ι̂ ,̂ τί,-Μ , λ  ααι
Πηγή : Τ.Ε.Δ.Κ. ν. Ηρακλείου
(3) . Πηγή : Ευθυμίου Βελώνια, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα 1991
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Νομαρχίες -  Νομάρχες

Σε κάθε νομό λειτουργούν πολιτικές, αστυνομικές, λιμενικές υπηρεσίες, 

μέσω των οποίων πραγματοποιείται η νομαρχιακή αποκέντρωση. Επικεφαλής 

των υπηρεσιών αυτών, αλλά και των υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου είναι 

ο νομάρχης σύμφωνα με το νόμο 1235/1982.

Ο νομάρχης είναι άμεσος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υπεύθυνος για 

την άσκηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στο νομό και το 

ανώτατο όργανο για την άσκηση της διοίκησης στο νομό. Είναι προϊστάμενος 

των πολιτικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών του νομού, πλην των 

δικαστικών και των επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους νομάρχες είναι είτε 

κανονιστικού χαρακτήρα και αφορούν ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, είτε ατομικού χαρακτήρα και 

αναφέρονται στην ικανοποίηση προσωπικών αιτημάτων των πολιτών.

Οι νομάρχες είναι μετακλητοί με βαθμό 1° των ειδικών θέσεων, 

διορίζονται και παύονται με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού 

εσωτερικών μετά από απόφαση του υπουργού εσωτερικών μετά από 

απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Στην πρωτεύουσα κάθε νομού λειτουργούν και διάφορες υπηρεσίες, 

που συγκροτούν τη νομαρχία, όπως : οικονομικές εφορίες και δημόσια ταμεία, 

πολεοδομικά γραφεία κ.α.

Με το προεδρικό διάταγμα 41/1989 "Οργάνωση των υπηρεσιών 

υποστήριξης των νομαρχιών", ιδρύθηκαν νέες υπηρεσιακές μονάδες σε κάθε 

νομαρχία, για την κάλυψη λειτουργιών που μέχρι τότε ήταν διασπαρμένες στη 

νομαρχία. Οι υπηρεσίες αυτές διαρθρώνονται ως εξής :
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α) Γραφείο Νομάρχη.

β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

γ) Διεύθυνση Διοικητικού -  Οικονομικού με πέντε τμήματα : Διοίκησης 

Προσωπικού, Οικονομικής Διοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραμματείς.

δ) Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ε) Τμήμα ΠΣΕΑ.

- Νομαρχιακά Συμβούλια

1. Σύνθεση νομαρχιακού συυΒουλίου

Σύμφωνα με το νόμο 1235/1982 το νομαρχιακό συμβούλιο, που 

συνιστάται σε κάθε νόμο, αποτελείται από :

α) Το νομάρχης ως πρόεδρο.

β) Το δήμαρχο της πρωτεύουσας του νομού ή τον οριζόμενο από αυτόν 

αντιδήμαρχο.

γ) Τους από τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3200/1955 αιρετούς 

νομαρχιακούς συμβούλους που ανέρχονται από δύο μέχρι έντεκα, ανάλογα με 

τον αριθμό επαρχιών που έχει κάθε νομός.

δ) Δύο εκπροσώπους της Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού, οι οποίοι εκλέγονται από τη 

διοικούσα επιτροπή τους.

ε) Από τους εκπροσώπους επαγγελματικών, συνεταιριστικών, επιστημονικών 

και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιμελητηρίων που εδρεύουν στο νομό.
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Η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται άμεσα ή έμμεσα με ψηφοφορίες 

των διοικητικών συμβουλίων ή διοικουσών επιτροπών των οργανώσεων, 

σύμφωνα με τα άρθρα 18 -  24 του π.δ. 416/25.6.1982 (φ.26) "  για την 

εκλογή μελών των νομαρχιακών συμβούλων ".

2. Αουοδιότητες νουαργιακού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το ν. 1235/1982 το νομαρχιακό συμβούλιο έχει 

γνωμοδοτικές αλλά και αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Καταρτίζει και εγκρίνει τα νομαρχιακά προγράμματα έργων δημοσίων 

επενδύσεων χωρίς ν' απαιτείται έγκριση από άλλη αρχή.

Έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τα προγράμματα τόσο του 

νομαρχιακού ταμείου όσο και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

που εδρεύουν στο νομό.

Επίσης έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει την κατάρτιση, τροποποίηση και 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού των νομαρχιακών ταμείων, αντικείμενο 

που πριν ανήκε στην αρμοδιότητα των υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών.

3. Αειτουονία νομαρχιακού συυβουλίου,

Η θητεία όλων των εκλεγμένων μελών του νομαρχιακού συμβουλίου, 

εκτός από το δήμαρχο της πρωτεύουσας του νομού, είναι διετής. Συνεδριάζει 

με πρωτοβουλία του προέδρου του, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το 

νομαρχιακό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο του, μετά 

από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του.

Τα νομαρχιακά συμβούλια καταργούνται, μόλις αρχίσει η λειτουργία 

των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (ν. 1622/1986, άρθρο 60 παρ.2).
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Επαρχεία, Επαρχιακά συμβούλια.

Σύμφωνα με το νόμο 1416/1984 μπορούν να συσταθούν επαρχεία σε 

νομούς νησιωτικών περιοχών. Η σύσταση τους ανατίθεται στην εκτελεστική 

εξουσία.

Στην περίπτωση του νομού Ηρακλείου, ο θεσμός των επαρχείων δεν 

προβλέπεται. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο, στην παρούσα μελέτη, να μην 

ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα.

Αξίζει μόνο να σημειώσουμε ότι τα επαρχιακά συμβούλια καταργούνται, 

μόλις αρχίσει η λειτουργία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (ν. 1622/1986, 

αρθρ. 60, παρ.2).

- Νομαρχιακά ταμεία.

Με βάση το νόμο 3620/1956, σε κάθε νομό, προβλέπεται η λειτουργία 

νομαρχιακού ταμείου.

Το νομαρχιακό ταμείο, από αποκλειστικό όργανο προγραμματισμού και 

εκτέλεσης έργων υποδομής, παραγωγικών και αναπτυξιακών έργων στο 

νομό, μεταβλήθηκε ύστερα από τη σύσταση των νομαρχιακών συμβουλίων (ν. 

1235/1982) σε όργανο διαχείρισης των πιστώσεων των νομαρχιακών 

προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων.

Τα νομαρχιακά ταμείο έχουν διατηρήσει τη δυνατότητα

προγραμματισμού και εκτέλεσης έργων από δικούς τους πόρους, καθώς και 

την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των δημοσίων κτιρίων του νομού, τη 

διαχείριση και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού και των κρατικών 

αυτοκινήτων της νομαρχίας.

Το διοικητικό συμβούλιο του νομαρχιακού ταμείου αποτελείται από :
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Το νομάρχη ως πρόεδρο. Το δήμαρχο της πρωτεύουσας του νομού. 

Έναν αιρετό νομαρχιακό σύμβουλο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από 

το νομάρχη για ένα χρόνο. Ένα πρόεδρο ή σύμβουλο κοινότητας που είναι και 

μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου και ο οποίος ορίζεται από το νομάρχη. Το 

διευθυντή εσωτερικών της νομαρχίας. Το διευθυντή γεωργίας ή δασών. Το 

διευθυντή της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας. Τον 

προϊστάμενο της υπηρεσίας εντελλομένων εξόδων της νομαρχίας.

Σύμφωνα με το ν. 1622 /1986 (αρθρ. 57), τα νομαρχιακά ταμεία θα 

καταργηθούν τρεις μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων.

2) Διανομαρχιακή διοίκηση (2)

- Περιφέρειες

Ο νόμος 1622/1986 προέβλεψε τη χωροταξική διαίρεση της χώρας σε 

περιφέρειες, με σκοπό τη διευκόλυνση του σχεδιασμού, προγραμματισμού και 

συντονισμού της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο αριθμός των περιφερειών, η 

χωρική έκταση, η έδρα και ο τίτλος καθεμιάς καθορίστηκαν με το π.δ. 

51/1987. Με το διάταγμα αυτό δημιουργήθηκαν δεκατρείς περιφέρειες.

Μεταξύ αυτών είναι και η περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και 

του νομούς : Χανιών, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου.

- Όργανα της περιφέρειας.

Όργανα της περιφέρειας είναι ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας 

και το περιφερειακό συμβούλιο.
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1. Γενικός νοαυυατέαο τηο περιφέρειας.

Είναι ο άμεσος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην περιφέρεια για τα 

θέματα της αρμοδιότητας του και υπεύθυνος για την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα που αφορούν την περιφέρεια.

Ο γενικός γραμματέας υπάγεται σε όλους τους υπουργούς των οποίων 

αρμοδιότητες ασκεί στην περιφέρεια. Στο γενικό γραμματέα ανήκουν όλες οι 

αρμοδιότητες των τέως διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών. Με απόφαση 

του μπορεί ν' αναθέτει στα καθ' ύλην αρμόδια περιφερειακά όργανα των 

υπουργείων την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του αποφάσεις, έγγραφα, 

ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητας του.

2. Περιφερειακό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το νόμο 1622/1986, το περιφερειακό συμβούλιο είναι το 

όργανο που έχει την ευθύνη για το σχεδίασμά, τον προγραμματισμό και το 

συντονισμό, της ανάπτυξης κάθε περιφέρειας στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

δημοκρατικού προγραμματισμού.

Αποτελείται από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας ως πρόεδρο, 

τους νομάρχες των νομών της περιφέρειας, τους προέδρους των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων των ιδίων νομών και από εκπροσώπους, ένα 

από κάθε νομό, των Τ.Ε.Δ.Κ.

Στις συνεδριάσεις καλείται και ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής 

Ένωσης Επιμελητηρίων, του Τεχνικού, Γεωτεχνικού, Οικονομικού και 

Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών. Αυτοί οι εκπρόσωποι μετέχουν στις συζητήσεις του 

συμβουλίου και διατυπώνουν τις απόψεις τους χωρίς ψήφο.
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Για τον έλεγχο των πράξεων των γενικών γραμματέων των 

περιφερειών από την κεντρική διοίκηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 8 του ν. 3200/1955.

Β) ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1) Τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού (Δήμοι / Κοινότητες)(3)

- Διάρθρωση

Η διάρθρωση των δήμων και κοινοτήτων του νομού Ηρακλείου

σύμφωνα με την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 ήταν η κάτωθι :
Α/Α Δήμοι και Κοινότητες Πληθυσμός Β/Β Α/Α Δήμοι και Κοινότητες Πληθυσμός Β/Β

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 Αμπελούζο............. 348 ★
1. Επαρχία Βιάννου 5 Αντισκαρίου............. 678
Κοινότητες: 6 Άνω Μουλίων........... 548

1 Αγίου Βασιλείου......... 559 7 Απεσωκαρίου......... 186 Ά
2 Αμιρά........................... 766 8 Βασιλικής................. 311
3 Άνω Βιάννου............... 1.218 ★ 9 Βασιλικών Ανωγείων. 419
4 Βαχού ........................ 190 10 Βοριζίων.................. 600 Ά
5 Καλαμιού..................... 439 11 Γκαγκαλών.............. 728 ★
6 Κάτω Βιάννου............ 226 ★ 12 Ζαρού...................... 2.241 ★
7 Κάτω Σύμης................ 261 13 Καστελλίου.............. 406 ★
8 Κεφαλοβρυσίου.......... 292 14 Κουσέ....................... 186 ★
9 Πεύκου....................... 317 15 Μητροπόλεως......... 397
10 Συκολόγου.................. 500 ~ 16 Μιαρούς................... 432
11 Χόνδρου..................... 582 ★ 17 Μορονίου................. 573 ★

Σύνολο Επαρχίας....... 5.350 18 Περίου...................... 127 ★
2.Επαρχία Καινούριου 19 Πετροκεφαλίου........ 668 ★
Δήμοι : 20 Πηγαϊδακίων............ 581

1 Μοιρών....................... 5.623 ~~ ★ 21 Πλατάνου................. 300 ★
2 Ρούβα........................ 2^830 ★ 22 Πλώρας................... 278

Κοινότητες : 23 Πόμπιας.................. 959 ★
1 Αγίου Κυρίλλου........... 185 24 Ρουφά...................... 247 ★
2 Αγίων Δέκα................. 968 ★ 25 Σκουρβούλων......... 585
3 Αληθινής..................... 203 26 Χουστουλιανών....... 331 ★
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ΑΙΑ Δήμοι και Κοινότητες Πληθυσμός Β/Β ΑΙΑ Δήμοι και Κοινότητες Πληθυσμός Β/Β

Σύνολο Επαρχίας 21.938 1 Αγίας Βαρβάρας...... 2.029 ★

3. Επαρχία Μαλεβυζίου 2 Αγίου Θωμά............. 807 ★

Δήμοι : 3 Άνω Ακρίων............. 709 ★

1 Γαζίου.......................... 6.009 ★ 4 Ασημιού...................... 1.104

Κοινότητες : 5 Αχεντριά...................... 367

1 Αγίου Μύρωνος.......... 708 ★ 6 Βαγινάς...................... 954

2 Αηδονοχωρίου............ 155 7 Γαρίπας.................... 643 ★

3 Άνω Ασιτών................ 423 8 Δαμανίων................. 531

4 Αστυρακίου................ 341 ★ 9 Δεματιού.................... 417

5 Αυγενικής................... 658 ★ 10 Διονυσίου.................. 565 ★

6 Αχλάδας...................... 523 ★ 11 Δουλίου.................... 236 ★

7 Βουτών....................... 1049 12 Εθιάς........................ 479 ★

8 Γωνιών....................... 600 13 Ινίου............................ 738 ★

9 Δαμάστας................... 259 14 Καλυβιών................. 610 *

10 Καμαρίου................... 114 15 Καστελλιανών......... 790

11 Καμαριώτου................ 55 16 Λαρανίου.................. 260

12 Κάτω Ασιτών............... 1113 17 Λευκοχωρίου............ 466 ★

13 Κεραμουτσίου............ 269 18 Λιγοτρύνου.............. 689 Ί*Γ

14 Κερασιών................... 309 ★ 19 Λουρών................... 278 ★

15 Κορφών...................... 573 20 Μεγάλης Βρύσης... 871

16 Κρουσώνος................ 3.071 ★ 21 Μεσοχωριού............ 809

17 Λουτρακιού................. 154 22 Μεταξοχωρίου......... 718

18 Μαράθου..................... 346 23 Πανοράματος........... 580 ★

19 Μονής........................ 264 24 Παρανύμφων........... 289

20 Πενταμοδίου............... 278 Ί*Γ 25 Παρτίρων................. 590 ★

21 Πετροκεφάλου........... 248 ★ 26 Προτορίων.............. 275 ★

22 Πρινιά.......................... 417 27 Πύργου................... 1.080

23 Πυργούς...................... 354 28 Σκινιά....................... 882 ★

24 Ροδιάς........................ 1.066 * 29 Σοκαρά.................... 994

25 Σάρχου....................... 201 ★ 30 Σταβιών................... 656 ★

26 Σίβας........................... 244 31 Στερνών................... 419

27 Σταυρακίων................ 639 32 Στόλων.................... 588 ★

28 Τυλίσσου..................... 1.435 ★ 33 Τεφελίου.................. 1.006 ★

29 Φόδελε...................... 535 ★ 34 Χαρακιού.................. 323

Σύνολο Επαρχίας 22.410 35 Χάρακος.................. 923
4. Επαρχία Μονοφατσίου Σύνολο Επαρχίας 27.627
Δήμοι : δ.Ετταρχία Πεδιάδος

1 Αρκαλοχωρίου............... 3.943 ★ Δήμοι :
Κοινότητες : 1 Γουβών.................... 1.880 ★
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ΑΙΑ Δήμοι και Κοινότητες Πληθυσμός Β/Β ΑΙΑ Δήμοι και Κοινότητες Πληθυσμός Β/Β

2 Μαλίων..................... 2.685 34 Παναγίας.................... 548

3 Καστελλίου............... 2.639 Ά 35 Ποταμιών................... 167

4 Ν.Καζαντζάκη........... 6.277 ★ 36 Σαμπά........................ 403 Ί̂Γ

Κοινότητες : 37 Σγουροκεφαλίου........ 792 ★

1 Αβδού...................... 446 ★ 38 Σκαλανίου.................. 374 ★

2 Αϊτανίων.................. 375 Ί*Γ 39 Σμαριού...................... 1.647 ★

3 Αμαριανού................ 280 40 Χερσονήσου............. 39.305 ★

4 Ανωπόλεως............. 1.459 ★ Σύνολο Επαρχίας

5 Αποστόλων............... 486 6.Επαρχία Πυργιωτίσσης

6 Αρχαγγέλου............. 433 Δήμοι : 5.605

7 Ασκών................... 319 Τυμπακίου................. ★

8 Αφρατίου................ 310 Κοινότητες: 792

9 Βόνης..................... 664 ★ 1 Βώρων.......................... 394 ★

10 Γαλίφας.................. 299 2 Γρηγορίας...................... 491 ★

11 Γωνιών..................... 537 ★ 3 Καμαρών....................... 575 ★

12 Ελαίας..................... 906 4 Καμηλαρίου................... 366 ★

13 Εμπόρου.................. 487 5 Κλήματος...................... 161 ★

14 Επάνω Βαθείας...... 192 ★ 6 Λαγολίου....................... 744 ★

15 Επισκοπής............. 1.184 ★ 7 Μαγαρικαρίου............ 812 ★

16 Ευαγγελισμού........... 365 8 Πιτσιδίων...................... 439

17 Ζωφόρων................. 297 ★ 9 Σίβα............................. 837 ★

18 Θραψανού............. 1.240 Ί*Γ 10 Φανερωμένης...............

19 Καινούργιου Χωριού 609 Σύνολο Επαρχίας 11.166

20 Καλλιθέας................... 320 7. Επαρχία Τεμένους
21 Καραβάδου................. 541 Δήμοι :

22 Κανάσου..................... 356 ★ 1 Αρχανών....................... 3.744 ★

23 Κασταμονίτσης........... 481 2 Ηρακλείου.................... 116.731 ★

24 Κάτω Βαθείας............. 151 3 Νέας Αλικαρνασσού...... 10.729 ★

25 Κεράς.......................... 4.075 4 Τεμένους....................... 3.101 ★

26 Λιμένος Χερσονήσου.. 417 Κοινότητες

27 Λύττου........................ 215 1 Βενεράτου.................... 919 ★

28 Μαθιάς........................ 347 2 Δαφνέ............................ 1.352 ★

29 Μάρθας....................... 302 3 Κάτω Αρχανών............. 535 ★

30 Μαλλιαράδων............. 1.825 Σύνολο Επαρχίας 137.111

31 Μοχού........................ 651 ★ Σύνολο Νομού Ηρακλείου 264.906

32 Νιπιδιτού..................... 333

33 =ενιάκου..................... 612

★  Σημ. : Όσοι Ο.Τ.Α. έχουν αστεράκι συμμετέχουν στην έρευνα.
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Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των δήμων και κοινοτήτων διακρίνονται σε 

αποκλειστικές και συντρέχουσες.

1. Αποκλειστικές αουοδιότητες.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων 

ανήκουν οι κάθε είδους αρμοδιότητες που αφορούν τις υποδομές, όπως 

ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, αστική συγκοινωνία, 

κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

2. Συντρέχουσες αρμοδιότητες.

Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν ν' αναπτύσσουν και κάθε άλλη 

δραστηριότητα που προάγει τα κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και 

οικονομικά συμφέροντα των δημοτών. Τέτοιες αρμοδιότητες είναι 

Αξιοποίηση παραθαλάσσιων χώρων, οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη 

μιας περιοχής, ίδρυση κέντρων ψυχαγωγίας, βρεφοκομεία κ.α.

Δίνεται επίσης, η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων φορέων του 

δημοσίου τομέα σε δήμους και κοινότητες, εφόσον βέβαια οι αρμοδιότητες 

αυτές αφορούν υποθέσεις τοπικού χαρακτήρα.

- Όργανα διοίκησης.

1. Όονανα δήυων.

Τα όργανα των δήμων είναι το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, η 

δημαρχιακή επιτροπή, οι αντιδήμαρχοι, τα συμβούλια δημοτικών 

διαμερισμάτων, ο πρόεδρος δημοτικού διαμερίσματος, οι πάρεδροι των 

συνοικισμών και τα συνοικιακά συμβούλια.

(3): Πηγή : Ευθύμιου Βελώνια, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, 1991
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Το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος εκλέγονται άμεσα από τους 

δημότες του δήμου.

Το δημοτικό συμβούλιο είναι όργανο που έχει αποκλειστική 

αρμοδιότητα ν' αντιμετωπίζει και να ρυθμίζει τις υποθέσεις του δήμου. 

Αποτελείται από 11 μέλη σε δήμους με πληθυσμό ως 5.000 κατοίκους, 15 

μέλη σε δήμους 5.001 ως 10.000 κατοίκους, 19 σε δήμους 10.001 ως 30.000 

κατοίκους, 25 σε δήμους 30.001 ως 60.000 κατοίκους, 31 σε δήμους 60.001 

ως 100.000 κατοίκους, 35 σε δήμους 100.001 ως 150.000 κατοίκους, 39 σε 

δήμους 150.001 ως 500.000 κατοίκους και 41 σε δήμους 500.001 κατοίκων 

και πάνω.

Ο δήμαρχος έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων του 

δημοτικού συμβουλίου και την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του δήμου.

Η δημαρχιακή επιτροπή εκλέγεται έμμεσα από το δημοτικό συμβούλιο. 

Έχει ρόλο προπαρασκευής των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και 

ασκεί ορισμένες αποφασιστικές αρμοδιότητες σε δευτερεύουσας σημασίας 

θέματα με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας του δήμου. 

Αποτελείται από το δήμαρχο, ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο ίδιος ο 

δήμαρχος, ως πρόεδρο, και από δύο μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 15 

μέλη, 4 αν το συμβούλιο έχει έως και 31 μέλη και 6 μέλη αν το συμβούλιο έχει 

έως και 41 μέλη. Τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής εκλέγονται για δύο 

χρόνια.

Ο θεσμός των αντιδημάρχων αποσκοπεί στην ενίσχυση και 

υποβοήθηση του έργου της εκτελεστικής αρχής του δήμου, με την 

αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων του δημάρχου σε μονομελή όργανα για την 

ταχύτερη ρύθμιση των θεμάτων και υποθέσεων της ευθύνης του δημάρχου.

Ο αριθμός των αντιδημάρχων καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του
δήμου.
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Συμβούλια δημοτικών διαμερισμάτων εκλέγονται μόνο σε δήμους με 

πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους. Στόχος τους είναι η 

αποσυγκέντρωση των υπηρεσιών των δήμων των μεγάλων πόλεων, ώστε ο 

δήμος να φτάσει πιο κοντά στους δημότες, να εξασφαλιστεί η αμεσότερη 

εξυπηρέτηση τους για τις καθημερινές τους υποθέσεις και να επιτευχθεί η 

αμεσότεροι συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στις υποθέσεις που τους 

αφορούν. Κάθε συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. Εκλέγεται άμεσα από 

τους δημότες κάθε διαμερίσματος. Η θητεία του είναι τετραετής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο δήμος Ηρακλείου δεν εκλέγει συμβούλιο 

δημοτικού διαμερίσματος λόγω του ότι ο πληθυσμός του είναι κάτω από 

150.000 κατοίκους (116.731 κατοίκους).

Οι πάρεδροι είναι αιρετοί εκπρόσωποι των συνοικισμών των δήμων 

που έχουν πληθυσμό πάνω από 150 κατοίκους. Εκλέγονται άμεσα από τους 

δημότες του δήμου. Ο θεσμός αυτός αποβλέπει στην προώθηση της λαϊκής 

συμμετοχής στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και στην ικανοποίηση των 

αναγκών των διαφόρων συνοικισμών των δήμων. Οι πάρεδροι συμμετέχουν 

στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και έχουν δικαίωμα γνώμης σ' 

όλα τα θέματα. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όταν συζητούνται θέματα που 

αφορούν το συνοικισμό τους.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας των δήμων του νομού Ηρακλείου και 

των αυτοτελών συνοικισμών αυτών που εκλέγουν πάρεδρο, καθώς και των 

ομάδων συνοικισμών αυτών που εκλέγουν κοινό πάρεδρο (1).

(1): Πηγή : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου
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Α. ΔΗΜΟΙ

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΑΡΕΔΡΟ

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ, ΚΝΩΣΟΣ

2 Α Ρ ΚΑΛΟΧΩ ΡI ΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, ΖΙΝΤΑ, ΜΟΥΣΟΥΤΑ 
ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΣ, ΧΟΥΜΕΡΙ

3 ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΕΣΙΑ, ΚΑΡΒΟΧΩΡΙ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ

4 ΓΟΥΒΩΝ ΓΟΥΒΕΣ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ΚΟΞΑΡΗ, 
ΧΑΡΑΣΟ

5 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΓΕΡΑΚΙ, ΚΑΡΟΥΖΑΝΟ, ΛΙΛΙΑΝΟ 
ΠΟΛΥΘΕΑ

6 ΜΑΛΙΩΝ ΚΡΑΣΙ
7 ΜΟΙΡΩΝ ΓΑΛΙΑ ,ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ
8 ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
9 ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΔ., ΑΓ. ΠΑΡΑΣΙΕΣ 

ΑΛΑΓΝΙ, ΑΣΤΡΑΚΟΙ, ΑΣΤΡΙΤΣΙ, 
ΚΑΛΛΟΝΗ, ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙ, ΚΟΥΝΑΒΟΙ, 
ΜΕΛΕΣΕΣ, ΜΥΡΤΙΑ, ΠΕΖΑ, ΧΟΥΔΕΤΣΙ

10 ΡΟΥΒΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ, ΝΥΒΡΙΤΟΣ, ΠΑΝΑΣΟΣ
11 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ, ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑ, 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ, ΡΟΥΚΑΝΙ
12 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Πηγή : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου

Τα συνοικιακά συμβούλιο ιδρύονται κατά την κρίση των δημοτικών 

συμβουλίων, αφού πρώτα ο δήμος έχει διαιρεθεί με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου σε συνοικίες με κριτήρια γεωγραφικά, διοικητικά, πληθυσμιακά, 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

Σκοπός των συνοικιακών συμβουλίων είναι η προώθηση της λαϊκής 

συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις, η ενεργοποίηση, η κινητοποίηση και η 

οργάνωση των κατοίκων, στα πλαίσια του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή των τοπικών προβλημάτων,
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αναγκών και δυνατοτήτων κάθε περιοχής του δήμου, καθώς και η ιεράρχηση, 

επεξεργασία και προώθηση επίλυσης κάθε τοπικού προβλήματος 

απασχόλησης, διαβίωσης και ψυχαγωγίας των κατοίκων του δήμου.

Όργανα της συνοικίας είναι η συνέλευση των κατοίκων , το συνοικιακό 

συμβούλιο, και ο πρόεδρος των συνοικιακού συμβουλίου. Η θητεία των 

συνοικιακών συμβουλίων είναι τετραετής.

2. Όονανα κοινοτήτων.

Τα όργανα της κοινότητας είναι το κοινοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος 

της κοινότητας, ο πάρεδρος και τα συνοικιακά συμβούλια.

Το κοινό συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο πάρεδρος 

εκλέγονται άμεσα απ' όλους τους δημότες της κοινότητας.

Το κοινοτικό συμβούλιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα ν' 

αντιμετωπίζει και να ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις της κοινότητας. Αποτελείται 

από επτά μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό ως 2.000 κατοίκους, εννέα σε 

κοινότητες 2.001 ως 5.000 κατοίκους και έντεκα στις λοιπές κοινότητες. Στον 

αριθμό των συμβούλων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος.

Ο πρόεδρος είναι το εκτελεστικό όργανο της κοινότητας και έχει την 

ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας των υπηρεσιών της.

ΟΙ πάρεδροι των συνοικισμών των κοινοτήτων έχουν την ίδια ιδιότητα 

όπως οι πάρεδροι των συνοικισμών των δήμων.

Τα συνοικιακά συμβούλια των κοινοτήτων εκλέγονται και εκπληρούν 

τον ίδιο ρόλο όπως τα αντίστοιχα συμβούλια στους δήμους.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας των κοινοτήτων του νομού Ηρακλείου 

και των αυτοτελών συνοικισμών αυτών που εκλέγουν πάρεδρο (2).
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Β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΑΡΕΔΡΟ

1 ΑΒΔΟΥ
2 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
4 ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ
5 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
6 ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
7 ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
8 ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
9 ΑΪΤΑΝΙΩΝ
10 ΑΛΗΘΙΝΗΣ
11 ΑΜΑΡΙΑΔΟΥ
12 ΑΜΙΡΩΝ ΑΡΒΗΣ
13 ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ
14 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ
15 ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ ΑΤΣΙΠΑΔΕΣ, ΚΑΣΤΕΛΙ
16 ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ
17 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
18 ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ
19 ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ ΓΟΥΡΝΕΣ, ΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΗ
20 ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ
21 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
22 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
23 ΑΣΗΜΙΟΥ
24 ΑΣΚΩΝ
25 ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ
26 ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ
27 ΑΦΡΑΤΙΟΥ
28 ΑΧΕΝΤΡΙΑ
29 ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
30 ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΛΟΥΚΙΑ
31 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
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Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΑΡΕΔΡΟ

32 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΙΩΝ
33 ΒΑΧΟΥ
34 ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ
35 ΒΟΡΙΖΙΩΝ
36 ΒΟΝΗΣ
37 ΒΟΥΤΩΝ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ
38 ΒΩΡΩΝ
39 ΓΑΛΙΦΑΣ
40 ΓΑΡΙΠΑΣ
41 ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ ΒΑΛΗΣ
42 ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ
43 ΓΩΝΙΩΝ-ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
44 ΓΩΝΙΩΝ-ΠΕΔΙΑΔΟΣ
45 ΔΑΜΑΝΙΩΝ
46 ΔΑΜΑΣΤΑΣ
47 ΔΑΦΝΩΝ
48 ΔΕΜΑΤΙΟΥ
49 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ
50 ΔΟΥΛΙΟΥ
51 ΕΘΙΑΣ
52 ΕΛΑΙΑΣ
53 ΕΜΠΑΡΟΥ
54 ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ
55 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΤΑΜΝΟΙ
56 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
57 ΖΑΡΟΥ
58 ΖΩΦΟΡΩΝ
59 ΘΡΑΨΑΝΟΥ
60 ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
61 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΓΑΛΙΠΕ
62 ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΣΥΝΔΩΝΙΑ
63 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ
64 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙ
65 ΚΑΜΑΡΙΟΥ
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Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΑΡΕΔΡΟ

66 ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ
67 ΚΑΜΑΡΩΝ
68 ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ
69 ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ
70 ΚΑΣΑΝΟΥ ΑΥΛΗ
71 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ
72 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΟ
73 ΚΑ ΣΤ ΕΛΑ ΙΟΥ ΚΑΙΝ.
74 ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ
75 ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
76 ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
77 ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
78 ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ
79 ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ
80 ΚΕΡΑΣ
81 ΚΕΡΑΣΙΩΝ
82 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ
83 ΚΛΗΜΑΤΟΣ
84 ΚΟΡΦΩΝ
85 ΚΟΥΣΕ
86 ΚΡΟΥΣΣΩΝΟΣ
87 ΛΑΓΟΛΙΟΥ
88 ΛΑΡΑΝΙΟΥ
89 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
90 ΛΟΓΟΤΡΥΝΟΥ
91 ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ, 

ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ
92 ΛΟΥΡΩΝ
93 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
94 ΛΥΤΤΟΥ
95 ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ
96 ΜΑΘΙΑΣ
97 ΜΑΡΑΘΟΥ
98 ΜΑΡΘΑΣ
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Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΑΡΕΔΡΟ

99 ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗ ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑ
100 ΜΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
101 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
102 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
103 ΜΙΑΜΟΥΣ
104 ΜΗΛΙΑΡΑΔΩΝ
105 ΜΟΝΗΣ
106 ΜΟΡΟΝΙΟΥ ΜΑΚΡΕΣ
107 ΜΟΧΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑ
108 ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΡΟΥΣΣΟΧΩΡΙΑ
109 ΞΕΝΙΑΚΟΥ ΚΑΤΩΦΥΓΙ
110 ΠΑΝΑΓΙΑΣ
111 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ
112 ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ
113 ΠΑΡΤΙΡΙΩΝ
114 ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ
115 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ
116 Π ΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
117 ΠΕΡΙΟΥ
118 ΠΕΥΚΟΥ
119 ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
120 ΠΙΤΣΙΛΙΩΝ
121 ΠΛΑΤΑΝΟΥ
122 ΠΛΩΡΑΣ
123 ΠΟΜΠΙΑΣ
124 ΠΟΤΑΜΙΩΝ
125 ΠΡΟΤΟΡΙΩΝ
126 ΠΡΙΝΙΑ
127 ΠΥΡΓΟΥΣ ΜΑΛ.
128 ΠΥΡΓΟΥ MON.
129 ΡΟΔΙΑΣ
130 ΡΟΥΦΑ
131 ΣΑΜΠΑ
132 ΣΑΡΧΟΥ
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Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΠΑΡΕΔΡΟ

133 ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ
134 ΣΙΒΑΣ ΜΑΛΕΒ.
135 ΣΙΒΑΣ ΠΥΡΓ.
136 ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
137 ΣΚΙΝΙΑ ΛΑΓΟΥΤΑ
138 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ
139 ΣΜΑΡΙΟΥ
140 ΣΟΚΑΡΑ ΑΠΟΙΝΙ
141 ΣΤΑΒΙΩΝ ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟ
142 ΣΤΑΥΡΑ ΚΙ ΩΝ
143 ΣΤΕΡΝΩΝ
144 ΣΤΟΛΩΝ ΙΝ ΙΑ
145 ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
146 ΤΕΦΕΛΙΟΥ ΠΥΡΑΘΙ
147 ΤΥΛΙΣΟΥ
148 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΚΗΣ
149 ΦΟΔΕΛΕ
150 ΧΑΡΑΚΙΟΥ
151 ΧΑΡΑΚΟΣ
152 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΓΡΙΑΝΑ, ΑΝΑΛΗΨΗ
153 ΧΟΝΔΡΟΥ ΠΕΡΒΟΛΑ
154 ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ

Πηγή : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 

(2): Πηγή : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου
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3. Λαϊκή συνέλευση κατοίκων δήυων και κοινοτήτων.

Για τη συμμετοχή των κατοίκων των δήμων και κοινοτήτων στην 

αντιμετώπιση των τοπικών υποθέσεων, έχει θεσμοθετηθεί η λαϊκή συνέλευση 

των κατοίκων , σε δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 10.000, με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν εκλεγεί στους Ο.Τ.Α. αυτούς, συνοικιακά 

συμβούλια.

Τη λαϊκή συνέλευση συγκαλούν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας.

- Σύστημα εκλογής.

Ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητας και οι δημοτικοί και κοινοτικοί 

σύμβουλοι εκλέγονται κάθε 4 χρόνια άμεσα από το λαό. Η εκλογή γίνεται κάθε 

τέταρτο έτος την πρώτη Κυριακή μετά τις 10 του μηνός Οκτωβρίου του 

τέταρτου έτους. Το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται είναι το αναλογικό.

Για τους δήμους και τις κοινότητες που έχουν πληθυσμό πάνω από 

5.000 κατοίκους, επιτυχών συνδυασμός είναι αυτός που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, 

δηλαδή 50% συν ένα. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί είναι επιλαχόντες και 

αποτελούν τη μειοψηφία.

Στις κοινότητες που έχουν πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους, 

επιτυχών συνδυασμός θεωρείται εκείνος που συγκεντρώνει τη σχετική 

πλειοψηφία και επιλαχόντες όσοι λάβουν έστω και μια έδρα.

Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, 

τα 3/5 παίρνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα 2/5 οι επιλαχόντες συνδυασμοί 

αναλογικά.

Αν ο πρώτος συνδυασμός συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, η 

κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά ανάμεσα σ' όλους τους συνδυασμούς.
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Οργάνωση.

Οργάνωση υπηρεσιών. Προσωπικό.

Οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν διοικητική αυτοτέλεια και οργανώνουν 

τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το μέγεθος τους και τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες. Η οργάνωση των υπηρεσιών τους καθορίζεται σύμφωνα με 

τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους.

Τα περί του προσωπικού των δήμων και κοινοτήτων διέπονται από τον 

κώδικα κατάστασης προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 

προσωπικό των Ο.Τ.Α. διακρίνεται σε διοικητικό, τεχνικό, υγειονομικό, 

γεωπονικό και εκπαιδευτικό.

- Μορφές συνεργασίας.

α) Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, 

β) Δημοτικές -  Κοινοτικές επιχειρήσεις, 

γ) Προγραμματικές συμβάσεις, 

δ) Αναπτυξιακές εταιρείες.

Αναλυτικότερα :

Α) Αναπτυξιακοί σύνδεσμοί(4)

Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η πολυπλοκότητας των 

προβλημάτων που δημιουργούν και η διαφορετική αντίληψη για το ρόλο που 

μπορεί να παίξει η Τ Α. στον προγραμματισμό και σχεδίασμά της τοπικής 

ανάπτυξης και στην προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη 

αποφάσεων, κάνουν ιδιαίτερα απαραίτητη την ύπαρξη Ο.Τ.Α. βιώσιμων και 

ικανών από άποψη μεγέθους, οικονομικών πόρων και έμψυχου δυναμικού.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο ν. 1416/84 εισήγαγε τον θεσμό των 

αναπτυξιακών συνδέσμων.
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Οι Α.Σ. συστήνονται στα πλαίσια γεωγραφικών ενοτήτων που 

συγκεντρώνουν ομοιογενή χαρακτηριστικά, από πλευράς γεωγραφικών , 

οικονομικών, συγκοινωνιακών και κοινωνικών συνθηκών.

Είναι σύνδεσμοι πολλαπλού σκοπού, που στόχο έχουν τον 

προγραμματισμό της ανάπτυξης, τον συντονισμό των τοπικών αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών, την παρέμβαση τους στην υλοποίηση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και την διερεύνησης της λαϊκής συμμετοχής στις αποφάσεις 

και τον έλεγχο.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο αριθμός των γεωγραφικών 

ενοτήτων και των συσταθέντων Αναπτυξιακών Συνδέσμων του Ν. 1416/84, 

στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περιφέρεια Νομοί Αριθμός Γ.Ε. Αριθμός Ποσοστό αρ. Α.Σ.

Ν. 1416/84 συσταθέντων Α.Σ. στον αριθμό Γ.Ε.

Χανίων 15 7 46,6 %

Κρήτης Ρεθύμνης 12 2 16,6 %

Ηρακλείου 16 6 37,5 %

Λασιθίου
— — —

Σημείωση : Δεν έχουν καθορισθεί Γεωγραφικές ενότητες στο νομό Λασιθίου.

Πηγή : ΕΕΤΑΑ, Η υφιστάμενη κατάσταση των μορφών συνεργασίας και συνένωσης OTA, 1992

Μέχρι το 1991, οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι στο νομό Ηρακλείου, 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Αναπτυξιακοί Σύνδεσυοι Ν. Ηρακλείου (1987 -  1991)

Αναπτυξιακός

Σύνδεσμος

Έτος Σύστασης Έδρα Αριθμός Ο.Τ.Α.

Νότια Πεδιάδα 1987 Καστέλλι 18

Κεντρικό Μονοφάτσι 1987 Πύργος 7
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Βόρεια Πεδιάδα 1988 Λιμήν

Χερσονήσου

11

Πυργίωτισσα 1988 Μοίρες 8

Νότιο Μαλεβύζι 1989 Πετροκέφαλο 12

Δυτικό Μαλεβύζι 1989 Πύργος 9

Πηγή : ΤΕΔΚ Ηρακλείου

Η υπάργουσα κατάσταση στον ν. Ηρακλείου

Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν σήμερα οι εξής αναπτυξιακοί 

σύνδεσμοι:

1) Αναπτυξιακός σύνδεσμος κεντρικής Μεσσαράς (Περιβάλλοντος). Έδρα : 

Μοίρες

2) Αναπτυξιακός σύνδεσμος νοτίου Μαλεβυζίου. Έδρα : Πετροκέφαλο.

3) Αναπτυξιακός σύνδεσμος Αστερούσια. Έδρα : Πύργος.

4) Αναπτυξιακός σύνδεσμος βόρειας Πεδιάδας. Έδρα : Λιμήν Χερσονήσου.

5) Σύνδεσμος ύδρευσης κοινοτήτων Μαλεβιζίου. Έδρα : Κρουσώνας.

6) Σύνδεσμος ύδρευσης Λευκοχωρίου, Ινίου, Γαρίπας, Πάρτιρων. Έδρα : Ίνι.

7) Σύνδεσμος Ύδρευσης : Σίβας -  Καμιλάρι

8) Σύνδεσμος Καθαριότητας Μαλεβυζίου Τεμένους. Έδρα : Δάφνες.

9) Σύνδεσμος άρδευσης Καλεσίων, Βουτών. Έδρα : Γάζι.

10) Σύνδεσμος ύδρευσης Μεταξοχωρίου.

11) Σύνδεσμος ύδρευσης Ανώπολης, Επισκοπής, Επάνω Βάθιας, Κάτω 

Βάθιας. Έδρα : Επισκοπή.

12) Σύνδεσμος ύδρευσης Μαλλιών, Γαλίφας, Γουβών. Έδρα : Σμάρι.

13) Σύνδεσμος αποχέτευσης Μαλλιών, Χερσονήσου. Έδρα : Μάλλια.

14) Σύνδεσμος ύδρευσης Αγίων Παρασκιών Πεδιάδος. Έδρα Αγίες 

Παρασκιές (3) ★ .

Προβλήματα των Α.Σ. παρουσιάζονται παρακάτω :

(3): Πηγή : Τ.Ε.Δ.Κ. Ηρακλείου.

★ Σημ. : Όπου ταυτιζόταν η εδαφική περιφέρεια ενός αναπτυξιακού συνδέσμου με αυτή του 
Συμβουλίου Περιοχής, η νομοθεσία προχώρησε στην κατάργηση των πρώτων.
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α) Η έλλειψη στελέχωσης τους με επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα 

καταρτισμένο.

β) Η αδυναμία πρόσληψης διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, 

γ) Η μη ουσιαστική ενεργοποίηση τους, 

δ) Μη συμμετοχή των Α.Σ. σε προγράμματα της Ε.Ο.Κ. 

ε) Η έλλειψη οικονομικών πόρων.

Β) Δημοτικές -  Κοινοτικές επιχειρήσεις.

Με το ν. 1416/84 δημιουργείται ένα νέο δυναμικό και ευέλικτο πλαίσιο 

για τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. , είναι, πέρα από την 

παροχή υπηρεσιών στους δημότες, η αξιοποίηση διάσπαρτων 

πλουτοπαραγωγικών πόρων, η αύξηση του τοπικού προϊόντος, η δημιουργία 

εσόδων, η επανεπένδυση του πλεονάσματος στον τόπο παραγωγής του και η 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ο.Τ.Α. ασκείται, σύμφωνα με το 

νόμο, είτε με αυτοτελή ανάπτυξη επιχείρησης από ένα ή περισσότερους 

δήμους ή κοινότητες, είτε με συμμετοχή των Ο.Τ.Α. σε επιχειρήσεις μαζί με 

άλλους εταίρους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έξω από το χώρο της Τ Α.

Όσον αφορά το νομό Ηρακλείου παρατηρούμε μια διστακτικότητα στην 

εφαρμογή του θεσμού.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί είναι:

1) ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. Επιχείρηση εμφιάλωσης νερού. Έδρα : Ζαρός.

2) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -  Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΔΑΠ). 

Έδρα : Ηράκλειο.

3) Οργανισμός Ανάπτυξης Τεμένους Πεδιάδος (Ο.Α.ΤΈ.Ο. Α.Ε.). Έδρα : 

Δήμος Αρχανών.

4) Οργανισμός Ανάπτυξης Μαλεβυζίου ( Ο.Ρ.Α.Μ.Α. Α.Ε.). Έδρα : Δήμος 

Γαζίου.
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5) Οργανισμός Ανάπτυξης Μεσσαράς (ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.). Έδρα : Τυμπάκι.

6) Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΙΡΗΝΗ" Έδρα : 

Κοινότητα Ανώπολης.

7) Αμιγής Τουριστική Επιχείρηση "ΞΕΝΙΑ -  ΦΑΙΣΤΟΣ". Έδρα : Καμηλάρι 

Πυργιωτίσσης.

8) Κοινοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τυλίσου. Έδρα : Τύλισος Μελεβυζίου

9) Αναπτυξιακή Εταιρεία Δαφνών Ηρακλείου Κρήτης. Έδρα : Κοινότητα 

Δαφνών.

10) Δημοτική και Κατασκευαστική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέας Αλικαρνασσού. 

Έδρα : Δήμος Ν. Αλικαρνασσού.

11 )Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Τυμπακίου (ΔΕΠΑΤ). Έδρα : Δήμος 

Τυμπακίου.

12) Αμιγής Κοινοτική Τουριστική Επιχείρηση Πιτσιδίων . Έδρα : Πιτσίδια 

Καινούργιου.

13) Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου 

(ΔΕΠΤΑΗ). Έδρα : Ηράκλειο.

14) Κοινοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχλάδας (ΚΕΑΝΑΧ). Έδρα : Αχλάδα.

15) Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Γαζίου (ΔΕΠΑΓ). Έδρα : Γάζι.

16) Δημοτική Αναπτυξιακή Τεχνική Εταιρεία Ρούβα. Έδρα : Γέργερη (5)

Τα κυριότερα προβλήματα που απετέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για την 

αξιοποίηση του θεσμού είναι:

α) Η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των αιρετών και κατά συνέπεια η 

διστακτικότητά τους να προχωρήσουν σ'ένα χώρο εντελώς νέο για την Τ.Α.

β) Η οικονομική δυσπραγία των Ο.Τ.Α. που δυσκολεύει πολύ την έναρξη της 

επιχειρηματικής τους, δραστηριότητας.

γ) Οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη των 

επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο.

(5): Πηγή : Τ.Ε.Δ.Κ. Ηρακλείου
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Π Προνραυματιι^ Συμβάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1416/84 "Για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή 

υπηρεσιών, οι Ο.Τ.Α. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με 

φορείς του δημόσιου τομέα".

Ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων συνιστά σημαντική 

συμβολή στην βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην κρατική εξουσία και την 

Τ Α. αλλά και στη δημιουργία αμοιβαίου κλίματος εμπιστοσύνης.

Δ) Αναπτυξιακές εταιρείες.

Ο θεσμός των αναπτυξιακών εταιρειών αποβλέπει στην δημιουργία 

ενός τοπικού φορέα που θα παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες υποστήριξης 

της τοπικής ανάπτυξης σε μια ορισμένη περιοχή.

Ήδη στην Κρήτη λειτουργούν με θετικά αποτελέσματα, παρά τις 

αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν, ο ΟΑΣ στην περιοχή της 

Σητείας και ο ΑΚΟΜ στην περιοχή των Ανωγείων.

Στο νομό Ηρακλείου λειτουργούν τρεις αναπτυξιακές εταιρείες : 

α) Οργανισμός Ανάπτυξης Τεμένους Πεδιάδος, Έδρα : Δήμος Αρχανών. 

β) Οργανισμός Ανάπτυξης Μαλεβυζίου , Έδρα : Δήμος Γαζιού, 

γ) Οργανισμός Ανάπτυξης Μεσσαράς, Έδρα : Τυμπάκι.

- Συνένωση

Δυνατότητα συνένωσης δήμων και κοινοτήτων προέβλεπαν και οι 

παλαιότεροι δημοτικοί και κοινοτικοί κώδικες και κυρίως ο κώδικας του 1954 

(ν.δ. 2886/1954). Δύο πρόσφατοι νόμοι (1416/1984 και 1622/1986) 

προβλέπουν σημαντικά κίνητρα και μεθοδική διαδικασία για τη δημιουργία 

μεγαλύτερων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.
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Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συνένωση δήμων και κοινοτήτων με βάση 

τους παραπάνω νόμους, είναι εθελοντική. Με βάση το Ν. 1416/84, για να 

προχωρήσει η συνένωση, πρέπει να το θέλει η πλειοψηφία των 2/5 των 

μελών του καθενός συμβουλίου ή να το θέλουν οι μισοί τουλάχιστον από τους 

εκλογείς κατοίκους.

Για την εφαρμογή του ν. 1416/1984, σημαντικό ρόλο έπαιξαν ορισμένα 

οικονομικά και διοικητικά κίνητρα.

Τα οικονομικά κίνητρα ήταν κυρίως :

α) Αν ο νέος Ο.Τ.Α. είχε ως 1000 κατοίκους η επιχορήγηση πολλαπλασιάζεται 

επί του αριθμού των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται.

β) Αν ο νέος Ο.Τ.Α. είχε ως 10.000 κατοίκους τότε η επιχορήγηση 

διπλασιάζεται.

γ) Αν ο νέος Ο.Τ.Α. είχε περισσότερους από 10.000 κατοίκους λαμβάνει 

επιπλέον επιχορήγηση μόνο για το ποσοστό του πληθυσμού που υπερβαίνει 

τους 10.000 κατοίκους.

δ) Στους νέους Ο.Τ.Α. παρέχονται με ευνοϊκές ρυθμίσεις άτοκα δάνεια ενώ οι 

οφειλές από δάνεια των Ο.Τ.Α. που ενώνονται διαγράφονται με την 

προϋπόθεση να έχει ο καθένας πληθυσμό έως 10.00 κατοίκους, 

ε) Στην έννοια του έμμεσου οικονομικού κινήτρου εμπίπτει και η ρύθμιση 

σύμφωνα με την οποία οι νέοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να διαθέσουν το μισό της 

ετήσιας τακτικής επιχορήγησης για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων 

στους χώρους των πρώην Ο.Τ.Α. ανάλογα με τον πληθυσμό τους.

Ως διοικητικά κίνητρα θεσπίστηκαν : 

α) Η εκπροσώπηση των πρώην Ο.Τ.Α. από πάρεδρο.

β) Η αναγνώριση ως πλήρους της θητείας των εν ενεργεία προέδρων 

κοινοτήτων ή δημάρχων των Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν.

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τις συνενώσεις στο νομό Ηρακλείου 

σύμφωνα με το νόμο 1416/84.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Συνενώσεις υε το ν. 1416/84 στο Ν. Ηρακλείου

ΟΝΟΜΑ ΝΕΟΥ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ

ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΝΩΘΗΚΑΝ Π.Δ. (Α)

ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΩΝ

ΚΡΑΣΙΟΥ 2685 261 123/86

ΜΟΙΡΩΝ Δ. ΜΟΙΡΩΝ

ΓΑΛΙΑΣ 5623 72 56/94

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ 3943 67 53/94

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 116731 237 135/94

ΓΑΖΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ

ΚΑΛΕΣΙΩΝ 2639 269 144/94

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΚΑΡΟΥΖΑΝΩΝ 272 144/94

ΛΙΛΙΑΝΟΥ

ΠΟΛΥΘΕΑΣ

ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Πηγή : Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου

Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου 1416/84 ο νομοθέτης 

επιχειρεί με το νόμο 1622/1986, μία ακόμη δραστικότερη παρέμβαση για την 

επίλυση του προβλήματος της πολυδιάσπασης των πρωτοβάθμιων Ο.Τ Α. 

Εισάγεται η διαδικασία της "σχεδιασμένης Συνένωσης". Οι νομοί διαιρούνται 

σε γεωγραφικές ενότητες εντός των οποίων οι Ο.Τ.Α. καλούνται να 

συνενωθούν. Οι σχετικές ενότητες καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα 

αφού έχει προηγηθεί διάλογος με τους Ο.Τ.Α., και έχει γνωμοδοτήσει σχετικά 

το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

88



Η διαδικασία της συνένωσης εξελίσσεται όπως ορίζει ο ν. 1416/86, 

αλλά εισάγεται και το στοιχείο της μερικής και ιδιότυπης αναγκαστικότητας. 

Πράγματι, εάν τα 3/5 των Ο.Τ.Α. της γεωγραφικής ενότητας αποφάσιζαν να 

συνενωθούν και ταυτόχρονα εκπροσωπούσαν περισσότερο από το 50% του 

πληθυσμού, η συνένωση ήταν υποχρεωτική και για τα υπόλοιπα 2/5 των 

Ο.Τ.Α.

Ο νομοθέτης, ενίσχυσε το πλαίσιο των οικονομικών κινήτρων ορίζονται 

ως χρονική διάρκεια παροχής την τριετία. Πρόβλεψε την παροχή ειδικών 

επιχορηγήσεων από το τότε Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

καθώς επίσης και την κατανομή έως και του 1/4 των συνολικών εσόδων από το 

Φ.Α.Π. (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας).

Τα οικονομικά αυτά κίνητρα τόσο του ν. 1416/84 όσο και του ν. 1622/86 

εφαρμόζονται για τους οργανισμούς που συνενώνονται μέχρι 31.12.1989.

Ως προς τα διοικητικά κίνητρα προβλέφθηκε στη θέση κάθε 

καταργούμενου Ο.Τ.Α. με περισσότερους από 200 κατοίκους η ίδρυση 

τοπικού συμβουλίου.

Παρακάτω, παρατίθεται πίνακας των γεωγραφικών ενοτήτων του ν. 

1622/86 στην Περιφέρεια Κρήτης.

Προσδιορισικχ νεωνραφικών ενοτήτων του Ν. 1622/86

Περιφέρεια Νομοί Αριθμός ΦΕΚ 

Γ.Ε. Ν. 1416/84

Ημερομηνία 

προσδιορισμού 

Γ εωγραφικών 

Ενοτήτων

Αριθμός 

Γ εωγραφικών 

Ενοτήτων

Χανίων 211 /Α 28-9-88 32

Κρήτης Ρεθύμνης 151 /Α 8-7-88 29

Ηρακλείου 295/Α 30-12-88 33

Λασιθίου 165/Α 5-8-88 18

Πηγή : ΕΕΤΑΑ, Η υφιστάμενη κατάσταση των μορφών συνεργασίας και συνένωσης Ο.Τ.Α., 1992
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Ακολουθεί πίνακας συνενώσεων στο ν. Ηρακλείου με βάση το ν. 
1622/86.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Συνενώσεις στο ν. Ηρακλείου με το ν, 1622/86

ΟΝΟΜΑ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΟΥ

Ο.Τ.Α. ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΝΩΘΗΚΑΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Π.Δ.

ΦΕΚ
(Α)

ΓΟΥΒΩΝ ΓΟΥΒΩΝ 
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΚΟΞΑΡΗΣ 
ΧΑΡΑΣΟΥ

1880 113 48/90

ΡΟΥΒΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
ΝΥΒΡΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΣΟΥ

2830 11 48/90

ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ

3101 196 127/94

ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
ΑΣΤΡΙΚΩΝ
ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΝΑΒΩΝ
ΜΕΛΕΣΩΝ
ΜΥΡΤΙΑΣ
ΠΕΖΩΝ
ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ
ΑΛΑΓΝΙΟΥ

6277 255 136/94

Πηγή : Τ.ΕΔ.Κ. Ν. Ηρακλείου

Συνκριτικός πίνακας νεωνοαφίκών ενοτήτων των Ν. 1416/84 και Ν. 1622/86

Περιφέρεια Νομοί Αριθμός γ.ε. 
Ν.1416/84

Αριθμός γ.ε. 
Ν.1622/86

Χανιών 15 32
Κρήτης Ρεθύμνης 12 29

Ηρακλείου 16 33
Λασιθίου - 18

Πηγή : ΕΕΤΑΑ, Η υφιστάμενη κατάσταση των μορφών συνεργασίας και συνένωσης Ο.Τ Α, 1992
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Ιδιάζουσα περίπτωση των συνενώσεων στο νομό Ηρακλείου 

αποτελούν οι δήμοι Νέας Αλικαρνασσού, Τυμπακίου και Αρχανών. Καθένας 

απ' αυτούς αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, 

ο πιο κάτω πίνακας φανερώνει την ιδιαιτερότητα του καθενός δήμου :

Ονομασία 
νέου δήμου

Ο.Τ.Α. που 
συνενώθηκαν

Αριθμός 
Π.Δ.

Νόμος Αιτία Ημ/νια

Νέα
Αλικαρνασσός

Κοινότητα Νέας 
Αλικαρνασσού

“ 1832/89* Ιστορικοί
λόγοι

17-2-89

Τυμπάκι Κοινότητα
Τυμπακίου

246/94
ΦΕΚ:136/Α

Πληθυσμιακοί
λόγοι

30-8-94

Αρχάνες Κοινότητες 
Βαθύπετρου, 
Επάνω Αρχανών

- -

Ιστορικοί
λόγοι

26-1-25

Πηγή : Ερευνητική Ομάδα

* Περί: "  Τροποποίησης και συμπλήρωσης της νομοθεσίας της Τ.Α."

- Έσοδα

Με το νόμο 1828/89 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και 

άλλες διατάξεις", στο κεφάλαιο Δ' θεσμοθετήθηκαν οι οικονομικοί πόροι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου τα 

έσοδα των δήμων και κοινοτήτων διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.

1) Τα τακτικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται 

από:

α) Θεσμηθετημένους υπέρ αυτών πόρους, 

β) Εισοδήματα από κινητή και ακίνητη περιουσία, 

γ) Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 

δ) Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, 

ε) Τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές.

2) Τα έκτακτα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται 
από :

α) Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.
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β) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, 

γ) Κάθε άλλη πηγή.

Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (Κ.Α.Π.) της Τ Α. προέρχονται από τις 

παρακάτω πηγές εσόδων:

α) 20% του εσόδου από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων.

β) 50% του εσόδου από τα τέλη κυκλοφορίας.

γ) 100% του εσόδου από το φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Κ.)

δ) Φόρους που έχουν θεσπιστεί υπέρ της Τ.Α. και δεν καταργούνται με τον

παρόντα νόμο.

Επίσης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κάθε 

Ο.Τ.Α., μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα 

της περιοχής τους που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην 

ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη 

και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και το ύψος τους, οι 

υπόχρεοι στην καταβολή τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

2) Τοπική Αυτοδιοίκηση Δευτέρου Βαθμού (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση)(6>
(Ν. 1622/86 & Ν. 1878/89)

- Διάρθρωση.

Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Η εδαφική περιφέρεια κάθε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι αντίστοιχη

(6): Πηγή : Ευθυμίου Βελώνια, Το Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, 1991
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με την εδαφική περιφέρεια του νομού. Ο βασικός αυτός κανόνας διασπάται με 

το νόμο 1878/1989 ο οποίος ορίζει τη σύσταση σε συγκεκριμένους νομούς 

περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, όπως π.χ. συμβαίνει στο 

νομό Αττικής.

- Αρμοδιότητες.

Στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις περιέχονται αρμοδιότητες του 

νομάρχη ή άλλων οργάνων της κρατικής διοίκησης, που εντάσσονται στους 

παρακάτω τομείς :

1) Δημοκρατικού προγραμματισμού.

2) Κοινωνικής πρόνοιας.

3) Υγείας.

4) Συγκοινωνιών.

5) Πολιτισμού.

6) Περιβάλλοντος - Πολεοδομίας.

7) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιειών και Δασών.

8) Εργασίας.

9) Βιομηχανίας και Εμπορίου.

10) Παιδείας.

11) Αθλητισμού.

12) Τουρισμού.

13) Λαϊκής Επιμόρφωσης.

14) Νέας Γενιάς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Δ.Κ.Κ. η νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση έχει την ικανότητα να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις 

μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

Μπορεί ακόμα να συνάπτει συμβάσεις και με δήμους και κοινότητες.

Οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων δεν θίγουν καμιά 

από τις αρμοδιότητες των Ο.ΤΑ. πρώτου βαθμού. Δεν ασκούν εποπτεία 

στους δήμους και στις κοινότητες.
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Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού 

αποτελούν ανεξάρτητες βαθμίδες ΤΑ. Μεταξύ των δύο αυτών βαθμιδών δεν 

υπάρχει ιεραρχική σχέση.

- Όργανα διοίκησης.

Τα όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων είναι το νομαρχιακό 

συμβούλιο, η νομαρχιακή επιτροπή και ο πρόεδρος του νομαρχιακού 

συμβουλίου.

1) Νομαρχιακό συυβούλιο.

Είναι το αποφασιστικό όργανο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 

Αποτελείται από 27 ως 51 μέλη, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης. Το νομαρχιακό συμβούλιο αποτελείται από μέλη που 

εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και από ένα αιρετό 

εκπρόσωπο των επιμελητηρίων παραγωγικών τάξεων, των ενώσεων 

γεωγραφικών συνεταιρισμών, των εργατικών κέντρων και του τεχνικού 

επιμελητηρίου.

Η θητεία των άμεσα εκλεγμένων μελών του νομαρχιακού συμβουλίου 

είναι τετραετής και των υπόλοιπων μελών διετής.

2 )  Νουαργιακή Επιτροπή

Η νομαρχιακή επιτροπή είναι υποβοηθητικό όργανο του νομαρχιακού 

συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες της είναι η προετοιμασία των υποθέσεων πριν 

εισαχθούν για συζήτηση στο νομαρχιακό συμβούλιο και η παρακολούθηση 

της εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων από τις νομαρχιακές υπηρεσίες.
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Η νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του νομαρχιακού 

συμβουλίου, ως πρόεδρο, και 4 ως 8 μέλη ανάλογα με το συνολικό αριθμό 

των μελών κάθε νομαρχιακού συμβουλίου. Συνεδριάζει με πρόσκληση του 

προέδρου της τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

3) Πρόεδρος του νομαρχιακού συυβούλιο.

Ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου είναι το εκτελεστικό όργανο 

της Ν.Α. και έχει την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Πρόεδρος εκλέγεται από το νομαρχιακό συμβούλιο με μυστική 

ψηφοφορία ένα από τα μέλη του, που έχουν εκλεγεί με καθολική, άμεση και 

μυστική ψηφοφορία.

- Σύστημα εκλογής.

Τα μέλη των νομαρχιακών συμβουλίων, των οποίων η εκλογή γίνεται με 

άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται κατά συνδυασμούς με 

σύστημα απλής αναλογικής.

Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσος με το συνολικό αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου και δεν 

μπορεί να υπερβεί τον αριθμό αυτό περισσότερο από 20%.

Η κατανομή των εδρών γίνεται ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε 

συνδυασμού σε ολόκληρη την περιφέρεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

- Πόροι.

Πόροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων είναι :

1) Ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον τακτικό κρατικό 

προϋπολογισμό, για την άσκηση των μεταβιβαζομένων σ' αυτές 

αρμοδιοτήτων της κρατικής διοίκησης.
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2) Τακτική ετήσια οικονομική ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού για 

την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.

3) Πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

4) Επιχορηγήσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

5) Δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές.

6) Έσοδα από διάθεση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας.

7) Έσοδα από τέλη που επιβάλλονται υπέρ των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων.

8) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Σαν γενικό συμπέρασμα στο Κεφάλαιο αυτό, μπορούμε να πούμε ότι το

θεσμικό πλαίσιο που περιγράφουν οι Ν. 1622/86 και Ν. 1878/89, δεν

εφαρμόστηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1994-

Α) Γενικές ίίεταρρυθμίσεκ και νουοθετηματα που αφορούν την 

αυτοδιοίκηση.

Σημαντική στιγμή για την διάρθρωση και λειτουργία της αυτοδιοίκησης 

είναι η θεσμοθέτηση του νόμου 2218/1994 (ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια).

Παρόλες τις ελλείψεις του, ο νόμος αυτός και η αρχή της εφαρμογής 

του, με τις εκλογές και την ανάδειξη των πρώτων αιρετών Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα, αναπτέρωσε το ηθικό και κινητοποίησε από 

τον πρόσφατο λήθαργο την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, υλοποιώντας ένα 

διεκδικούμενο για πολλά χρόνια δημοκρατικό της αίτημα.

Ο ίδιος νόμος απομάκρυνε το όραμα για την Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση και ισχυροποίησε την Περιφέρεια ως διοικητική υποδιαίρεση του 

κράτους και σημαντική αναπτυξιακή υποδιαίρεση της χώρας. Με το νόμο 

2218/94 ο περιφερειάρχης είναι ο εκπρόσωπος του κράτους στην περιφέρεια, 

προϊστάμενος όλων των πολιτικών, πλην των δικαστικών αρχών, υπεύθυνος 

για το συντονισμό της δράσης των περιφερειακών, διανομαρχιακών και 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων, υπεύθυνος για την εποπτεία 

των οργανισμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πρόεδρος του Περιφερειακού 

συμβουλίου και πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου (ΝΠΙΔ).

Προτού όμως αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος 2218/94, μέσα σε δύο 

μήνες από την ψήφιση του, η Κρατική Διοίκηση τον "συμπλήρωσε" 

υποβαθμίζοντας ή καταργώντας καινοτόμες διατάξεις του, με το νόμο 2240/95 

που επανέφερε την κρατική εποπτεία στους Ο.Τ.Α. με την ύπαρξη και τις
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σημαντικές αρμοδιότητες του Κρατικού Περιφερειακού Διευθυντή. Οι διατάξεις 

αυτές στην ουσία τους δείχνουν την προσκόλληση της κεντρικής εξουσίας 

στον έλεγχο της όλης κοινωνικής και αναπτυξιακής προσπάθειας.

Ο ν. 2218/94, κατήργησε τον κρατικό νομάρχη, θεσμοθέτησε την 

νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ως αυτοδιοικούμενη Ν.Π.Δ.Δ. ανεξάρτητο από την 

πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με τεκμήριο αρμοδιότητας για υποθέσεις 

νομαρχιακής σημασίας και καθοριστικά του όργανα, το αιρετό Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, τις Νομαρχιακές Επιτροπές και τον εκλεγμένο Νομάρχη.

Η χρηματοδότηση της Ν Α. θα γίνεται μ' ένα σύστημα αντίστοιχο του Ν. 

1828/89 (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

με προοπτική οικονομικής αυτοτέλειας της και με μεταβατική περίοδο στην 

πρώτη διετία (1995 - 1996) την απόδοση προς αυτήν του προϋπολογισμού 

που αντιστοιχούσε στις παλιές Νομαρχίες. Με το Νόμο 2218/94 δεσμεύτηκε το 

υπουργείο Οικονομικών και άλλοι φορείς του δημοσίου τομέα να φροντίσουν 

για το πέρασμα της ακίνητης και κινητής περιουσίας του δημοσίου (σε 

επίπεδο νομού) στη Ν.Α. που αναλαμβάνει την προστασία, διαχείριση και 

αξιοποίηση της (επιχειρήσεις κ.λ.π.)

Έδωσε επίσης τη θεσμική δυνατότητα σε κάθε Ν.Α. να επιλέγει το 

οργανωτικό της σχήμα ώστε ν' αποκτήσει την απαραίτητη λειτουργικότητα και 

αποτελεσματικότητα, να έχει το δικό της προσωπικό.

Υποσχέθηκε επίσης η Κρατική Διοίκηση στην εισηγητική της έκθεση 

του ν.2218/94, την τεχνική - επιστημονική υποστήριξη των νέων θεσμών και 

την συμβουλευτική υποστήριξη των νέων αυτών θεσμών και την 

συμβουλευτική υποστήριξη τους καθ' όλη την πρώτη φάση λειτουργίας τους. 

Επίσης την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ν.Α. και της Τ Α. με την 

κατάρτιση και συνεχιζόμενης επιμόρφωση των νεοεκλεγμένων αιρετών και 

του προσωπικού καθώς και την οικονομική ενίσχυση του νέου θεσμού όχι 

μόνο με θεσμοθετημένους πόρους αλλά και με χρηματοδοτικά προγράμματα.

98



Με τον ίδιο νόμο, (άρθρο 41 παρ.1) καταργήθηκε η διάκριση των 

αρμοδιοτήτων της Τ Α. σε αποκλειστικές και συντρέχουσες και ορίστηκε ότι "η 

διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων 

και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των 

κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και 

πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της".

Προσδιορίστηκαν 28 αρμοδιότητες στην Τ Α. με την αναφορά ότι, 

υπάγονται αυτές ΙΔΙΩΣ στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. 

Σημαντική είναι η διερεύνηση που ο νόμος αυτός (2218/94) επέφερε στη 

συμβασιακή δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης. Με το άρθρο 46 θεσμοθετούνται 

δυο ακόμα δυνατότητες συμβασιακής πολιτικής, εκτός από τις 

προγραμματικές συμβάσεις που ήδη ίσχυαν :

α) Η σύμβαση αλληλεγγύης. Αυτή συνάπτεται μεταξύ Ο.Τ.Α., Συνδέσμων, 

Συμβουλίων Περιοχής και Ν.Α. και αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων του 

ενός συμβαλλομένου από τον άλλο, κυρίως στους τομείς :

- Παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς και τις 

επιχειρήσεις.

- Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση έργων.

- Εκπόνηση, χρηματοδότηση και εφαρμογή προγραμμάτων.

β) Η σύμβαση ανάθεσης. Αυτή συνάπτεται μεταξύ των παραπάνω φορέων 

της Τ.Α. και επιχειρήσεων (δημοτικών, συνεταιρεστικών, ιδιωτικών, κρατικών) 

για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και την παροχή 

υπηρεσιών. Η διοίκηση κάθε υπόθεσης συνεχίζει να ασκείται από την Τ.Α., η 

οποία λειτουργεί επιτελικά και εποπτικά.

Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην άσκηση εποπτείας στους Ο.Τ.Α.

Ο νόμος 2240/ 94 που ακολούθησε κατά πόδας το Ν.2218/94, 

δημιούργησε στη θέση του καταργημένου παλαιού κρατικού νομάρχη, ένα νέο
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κρατικό επόπτη, τον Περιφερειακό Διευθυντή που προΐσταται στην 

Περιφερειακή κρατική διοίκηση του νομού.

Ο περιφερειακός διευθυντής έχει αρμοδιότητες και εποπτεύει τις ανά 

νομό Υπηρεσίες Στατιστικής, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

(ΔΟΥ - ΥΕΕ - Τελωνεία - Χημείο - Δημόσια Κτήματα) τις δασικές υπηρεσίες, 

τους συνοριακούς σταθμούς υγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου του 

Υπουργείου Γεωργίας και βεβαίως την υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α. και 

Ν.Π.Δ.Δ. τους.

Στις 15 Ιουνίου 1995 ψηφίστηκε ο Ν. 2307/95 για την προσαρμογή της 

νομοθεσίας αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σε γενικές γραμμές ο παραπάνω νόμος, σε σχέση με τους Ο.Τ.Α., 

περιλαμβάνει τροποποιήσεις που αφορούν :

α) Την αντικατάσταση του νομάρχη στις περιπτώσεις που ασκούσε εποπτεία 

από τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον αιρετό Νομάρχη ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις τη λήψη σχετικών αποφάσεων μόνο από το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο.

β) Επιμέρους τροποποιήσεις σχετικές με διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (323/89).

γ) Διατάξεις που αφορούν τα έσοδα και την φορολογία πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.

δ) Διατάξεις του κώδικα κατάστασης προσωπικού των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.

ε) Διατάξεις για την ιθαγένεια, τα μητρώα αρρένων, τα δημοτολόγια και τα 

ληξιαρχεία.

Περιλαμβάνονται επίσης στο Ν.2307/95 διατάξεις που καθιστούν τον 

Περιφερειακό Διευθυντή διατάκτη των δαπανών του προϋπολογισμού, 

αρμοδιοτήτων που δεν μεταβιβάζονται στον αιρετό νομάρχη.
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Περιλαμβάνονται διατάξεις που καθιστούν τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας προϊστάμενο όλων των πολιτικών, αστυνομικών και λιμενικών 

αρχών σε περιφερειακό και διανομαρχιακό επίπεδο, πλην των δικαστικών και 

των εκατέρωθεν του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος με νεότερο νόμο καταργούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και 

οι αρμοδιότητές τους αναλαμβάνονται από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας, ενώ οι Κρατικές Υπηρεσίες του νομού υπάγονται πλέον στην 

Περιφέρεια.

Β) Συμβούλια Περιοχής (1)

Η πολυδιάσπαση των Ο.ΤΑ που ανάγεται σε γενικότερους 

γεωγραφικούς, ιστορικούς και κοινωνικοπολιτικούς λόγους, αποτελεί και 

σήμερα παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει στο επίπεδο υλοποίησης 

του θεσμικού πλαισίου της διακοινοτικής συνεργασίας που ίσχυε μέχρι την 

δημοσίευση του ν. 2218/94, σοβαρότατο περιοριστικό παράγοντα στην 

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και στη δυνατότητα 

τους να υποκινήσουν και να στηρίξουν την ενδογενή ανάπτυξη.

Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν 167 Ο.Τ.Α., 13 δήμοι και 154 

κοινότητες.

Το διαρθρωτικό αυτό πρόβλημα του πρώτου επιπέδου Αυτοδιοίκησης, 

επιχειρήθηκε ν' αντιμετωπισθεί την προηγούμενη δεκαετία μ' ένα αρκετά 

πλούσιο ομολογουμένης θεσμικό πλαίσιο διακοινοτικής συνεργασίας, που 

έδινε τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να συστήσουν απλούς ή αναπτυξιακούς 

συνδέσμους, να ιδρύσουν αναπτυξιακές εταιρείες, να συνενωθούν εθελοντικά 

σε βιώσιμους Ο.Τ.Α.

Τα περιορισμένα αποτελέσματα στην υλοποίηση των παραπάνω 

θεσμών οφείλονται κατά την άποψή μας :
(1): Πηγή : Φανουράκη Θάλεια, Σ.Π., Ηράκλειο, 1995
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α) Στις αντιφάσεις του ιδίου του θεσμικού πλαισίου, που μαρτυρούσαν 

έλλειψη σαφούς στρατηγικής.

β) Στην απουσία σταθερής και ολοκληρωμένης προγραμματικής υποστήριξης 

των νέων θεσμών, έτσι ώστε έμπρακτα να αποδεικνύονται τα οφέλη.

γ) Στις ισχυρές τοπικιστικές αντιλήψεις, στην έλλειψη διάθεσης συνεργασίας 

και συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

δ) Στη διατήρηση του πελατειακού κράτους, που οδηγεί στην επίλυση των 

προβλημάτων μέσω άλλων οδών.

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο νόμος 2218/94 συνιστά ένα νέο 

θεσμό διακοινοτικής συνεργασίας τα Συμβούλιο Περιοχής, που διαδέχονται 

ουσιαστικά και νομικά τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους και που έχουν σαν 

στόχο :

α) Την ανακυττάρωση των Ο.Τ.Α.

β) Τη δημιουργία λειτουργικών μονάδων πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης μέσω 

της μορφής της διακοινοτικής συνεργασίας, που θα είναι σε θέση να 

ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες της Τ.Α.

γ) Τη δημιουργία οικιστικών ενοτήτων, που με την ορθολογική λειτουργία τους 

θα εξασφαλίσουν την ίδια ποιότητα ζωής και υπηρεσιών σε όλους τους 

κατοίκους.

Τα Σ.Π. είναι αναγκαστικοί σύνδεσμοι πολλαπλού σκοπού, με 

αυξημένες αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Συνιστούν σε εδαφικές περιοχές με κοινά πολιτικά, κοινωνικά, 

οικονομικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και έχουν σαν σκοπό, 

σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.4 ν. 2218/94, "τον σχεδίασμά και 

προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής τους, την εκτέλεση έργων και
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πραγματοποίηση προμηθειών, την παροχή υπηρεσιών για την κοινή 

εξυπηρέτηση των Ο.Τ.Α. -  μελών τους και των κατοίκων της περιοχής τους".

Στα Σ.Π. ανατίθεται από το νόμο η υποχρεωτική άσκηση ορισμένων 

αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. οι οποίες αναφέρονται στον διαδημοτικό 

προγραμματισμό της ανάπτυξης, στην εκτέλεση των αντίστοιχων έργων και 

στην διαχείριση των διαθέσιμων πόρων από τα προγράμματα δημοσίων 

επενδύσεων και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι 

το Σ.Π. δεν ασκεί αρμοδιότητες στην εδαφική περιοχή Ο.Τ.Α. άνω των 5.000 

κατοίκων, εκτός αν τα όργανα των παραπάνω Ο.Τ.Α. αποφασίσουν το 

αντίθετο.

Όργανα του Σ.Π. είναι: 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

β) Η Εκτελεστική Επιτροπή, 

γ) Ο Πρόεδρος

Πόροι του Σ.Π. είναι: 

α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του. 

β) Οι ετήσιες εισφορές των δήμων και κοινοτήτων, 

γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές.

δ) Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που 

επιβάλλονται υπέρ αυτού.

ε) Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η περίπτωση του νομού Ηρακλείου

Ο νομός Ηρακλείου διαιρέθηκε σε 11 εδαφικές περιφέρειες για τη 

σύσταση των Συμβουλίων Περιοχής.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Συμβούλιο Περιοχής Έδρα Σ.Π.

1η Εδαφική Περιφέρεια Βιάννος

2η Αρκαλοχώρι

3η Πύργος Μονοφατσ.

4η Μοίρες

5η Γάζι
6π Δαφνές
7Π Αρχάνες

8η -"- Καστέλλι Πεδιάδος
9Π Λιμήν Χερσονήσου

10η Ηράκλειο

11η Γούβες Πεδιάδος

Πηγή : Τ.Ε.Δ.Κ. ν. Ηρακλείου

Κατανομή πληθυσμού Συμβουλίων Περιοχής.

'ιίομός Πληθυσμός Σ.Π. Ο.Τ.Α. 0 -  5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000 κ' άνω

ιακλείου 264.906 11 166 0 1 10 0

Πηγή : Η Λίτσος, "Ζήτημα υποστήριξης του θεσμού των Συμβουλίων Περιοχής", περ. Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Αποκέντρωση, 1985
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Ο πίνακας που παρατίθεται, περιέχει τις γεωγραφικές ενότητες του ν. 1416/84 

στην Περιφέρεια Κρήτης.

Περιφέρεια Νομοί Αριθμός γ.ε.
Χανίων 15

Κρήτης Ρεθύμνης 12
Ηρακλείου 16
Λασιθίου -

Πηγή : ΕΕΤΑΑ, Η υφιστάμενη κατάσταση των μορφών συνεργασίας και συνένωσης Ο.Τ.Α., 1992

Σημείωση : Δεν έχουν καθοριστεί Γεωγραφικές Ενότητες στο νομό Λασιθίου.

Στο παράρτημα υπάρχουν συγκεντρωτικοί χάρτες με τις γ.ε. του Ν. Ηρακλείου

με βάση τους αντίστοιχους νόμους, καθώς και οι σχετικοί χάρτες.

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ιωάννης Καποδίστριας".

- Οι στόχοι του προγράμματος είναι(2):

1) Εκσυγχρονισμός του διοικητικού συστήματος, γιατί η ανασυγκρότηση της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών 

ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων και των 

χωριών καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.

2) Εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος.

3) Η τήρηση της νομιμότητας, ή διαφάνειας στην διαχείριση των πόρων και ο 

κοινωνικός έλεγχος στην άσκηση της τοπικής εξουσίας.

4) Ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με την 

ανάθεση σημαντικών αρμοδιοτήτων που μόνο ευρύτερες από τις 

υφιστάμενες διοικητικές μονάδες είναι σε θέση να ασκήσουν.

5) Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί τη 

δυναμικότερη προϋπόθεση για την απόκτηση της οικονομικής 

αυτοδυναμίας και της διοικητικής αυτοτέλειάς του.
(2): ΥΠ. ΕΣ., Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας", Αθήνα, 1997
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6) Η ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. είναι η αναγκαία 

προϋπόθεση για την "αναγέννηση των χωριών" και την περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας".

- Θεσμικό πλαίσιο (3).

1) Η τοπολονία των Ο.Τ.Α.

Για να υπάρξει ορθολογική διοικητική οργάνωση, προτείνεται η εξειδίκευση 

των επιμέρους τύπων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Έτσι, προτείνεται η χρήση του 

όρου : Δήμος. Βέβαια, η διάκριση τους έχει λειτουργικό χαρακτήρα. Οι δήμοι 

διακρίνονται σε :

α) Δήμος -  Ενότητα χωριών.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενότητα αγροτικών οικισμών, 

β) Δήμος -  Ημιαστικός οικισμός.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη ενός ημιαστικού οικισμού με πληθυσμό 

άνω των 2.500 ή 5.000 κατοίκων. Μ' αυτόν συνενώνονται όμοροι Ο.Τ.Α. που 

βρίσκονται σ' άμεση επιρροή του.

γ) Αστικός Δήμος.

Στον αστικό δήμο προσαρτώνται οι όμορες κοινότητες δορυφόροι, 

δ) Δήμος -  Νησί.

Η ένωση όλων των Ο.Τ.Α. του νησιού σ' ένα δήμο, 

ε) Δήμος -  Πολεοδομικό Συγκρότημα.

Πρόκειται για μητροπολιτικές περιοχές στις οποίες θα πρέπει ν' αναπτυχθούν 

θεσμοί συνεργασίας για την διαχείριση ευρύτερων λειτουργιών της περιοχής.

(3) : ΥΠ. ΕΣ., Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας", Αθήνα, 1997
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στ) Δήμοι -  Τμήματα μητροπολιτικών περιοχών.

Πρόκειται για τους Ο.Τ Α. της Αττικής και Θεσσαλονίκης που ο ρόλος τους και 

η χωρική τους ανασυγκρότηση πρέπει να επαναπροσδιορισθεί στο πλαίσιο 

συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης.

Ζ) Κοινότητες

Ως κοινότητες αναγνωρίζονται οι "Χειμάζουσες Κοινότητες”  (4).

2) Ο χωροταξικός σχεδιασυός των νέων Ο.Τ.Α.

Ο καθορισμός των εδαφικών περιοχών των νέων Ο.Τ.Α. στηρίχθηκε στις 

γεωγραφικές περιοχές των Συμβουλίων Περιοχής και των γεωγραφικών 

ενοτήτων του ν. 1622/86. Ο αριθμός των νέων γεωγραφικών ενοτήτων δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τις αντίστοιχες του ν. 1622/86, αλλά ούτε και μικρότερος 

από εκείνες των Συμβουλίων Περιοχής.

Όσον αφορά τα κριτήρια καθορισμού των νέων γεωγραφικών ενοτήτων, 

αυτά είναι :

α) Πληθυσμιακά.

β) Γεωγραφικά -  γεωμορφολογικά. 

γ) Αναπτυξιακά, 

δ) Συγκοινωνιακά.

(4) : Η αναγνώριση αυτών των κοινοτήτων, θεμελιώνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια : α) Η 

"κοινωνιολογική" τους ιδιαιτερότητα, β) Μικρά νησιά "άγονης γραμμής", γ) Ορεινά χωριά , τα οποία 

ενώ δεν είναι σε θέση ν ' ανταπεξέλθουν στις βασικές λειτουργίες του θεσμού, απέχουν άνω των 40 χλμ. 

Από το πλησιέστερο νέο διοικητικό κέντρο. Δ) Ο.Τ.Α. προερχόμενοι από συνένωση, των οποίων ο 

πληθυσμός δεν υπερβαίνει τους 1000 κατοίκους. ΥΠ. ΕΣ., Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας", 

Αθήνα, 1997.
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Όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας, τα κριτήρια που ορίστηκαν

είναι:

α) Ο πληθυσμός, 

β) Οι υπηρεσίες.

γ) Η κοινωνική και διοικητική υποδομή, 

δ) Τα σχολεία, 

ε) Η ιστορία, 

στ) Η ακτινοβολία.

ζ) Το είδος και ο αριθμός λειτουργικών και εξυπηρετήσεων, 

η) Η δυνατότητα πρόσβασης από τις άλλες κοινότητες

3) Αντιπροσωπευτικό σύστηυα του νέου Ο,Τ.Α.

Στόχος είναι η επίτευξη της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης του πρώην 

Ο.Τ.Α. στη διοίκηση του νέου Ο.Τ.Α.

Στη θέση των πρώην Ο.Τ.Α. , ανεξαρτήτως πληθυσμού, λειτουργούν 

Τοπικά Συμβούλια, ως όργανα δημοτικής αποκέντρωσης. Κάθε κοινότητα 

εκπροσωπείται μέσω του Τοπικού Συμβουλίου με ένα τουλάχιστο δημοτικό 

σύμβουλο στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ο πληθυσμός τους είναι άνω των 

300 κατοίκων.

Επικεφαλής των τοπικών συμβουλίων σε πρώην Ο.Τ.Α. με λιγότερους 

από 300 κατοίκους είναι ο Δημαρχιακός Πάρεδρος (δεν είναι μέλος του 

δημοτικού συμβουλίου).

Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος συμμετέχει σ' όλες τις συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου και με δικαίωμα ψήφου μόνο στη 

συζήτηση θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια του Τοπικού Συμβουλίου.
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4) Συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών Συυβουλίων -  Δηυαονιακοί 

Πάρεδροι

Το Τοπικό Συμβούλιο συγκροτείται υποχρεωτικά. Δεν είναι νομικά 

πρόσωπα.

Σύμφωνα με το άρθρο 122, παρ.2 ΔΚΚ, οι αρμοδιότητες του Τοπικού 

Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες :

α) Η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, 

β) Η συντήρηση και λειτουργία δικτύου άρδευσης, 

γ) Η συντήρηση συστήματος αποχέτευσης, 

δ) Η συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών, 

ε) Η συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων.

στ) Η συντήρηση δημοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων 

κοινόχρηστων χώρων.

ζ) Η εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων, 

η) Διαχείριση χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων.

θ) Διαχείριση κληροδοτημάτων καθώς και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών 

ιδιαίτερης σημασίας, που ανήκουν στους καταργούμενους Ο.Τ.Α., υπό τις 

προϋποθέσεις που θα θέσει ο νόμος σχετικά με τον έλεγχο και την 

αξιοποίηση των εσόδων.

Ο νομοθέτης μπορεί να ορίσει και άλλες αρμοδιότητες, ειδικά για τα 

τοπικά συμβούλια ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

Τοπικά Συμβούλια σε πρώην Ο.Τ.Α. με λιγότερους από 300 κατοίκους 

είναι τριμελή ενώ σε πρώην Ο.Τ.Α. με περισσότερους από 300 κατοίκους είναι 

πενταμελή.

Ο δημαρχιακός Πάρεδρος ως επικεφαλής των τριμελών Τοπικών 

Συμβουλίων, εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκλογή 

του παρέδρου. Υπάρχει όμως η διαφορά ότι εκλέγεται πλέον στην περιφέρεια
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των πρώην Ο.Τ.Α. με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων και όχι σε οικισμούς 

άνω των 150 κατοίκων.

- Οι αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδίασμά και την εφαρμογή του

προγράμματος.

1) Αργές τγκ δηυοκρατικότητας και τπο αποτελεσυατικότπτας.

Ο συγκερασμός της δημοκρατικότητας και της αποτελεσματικότητας 

επιτυγχάνεται με τη δημιουργία θεσμών δημοτικής αποκέντρωσης και 

συμμετοχής των δημοτών. Αυτό οδηγεί στη διασφάλιση της πολιτικής 

συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση της δημοτικής πολιτικής και στη 

διαχείριση των προβλημάτων μικρής εμβέλειας.

Βέβαια, η πολιτική συμμετοχή των πολιτών γίνεται μέσω της δημοτικής 

αρχής, η οποία σχεδιάζει και εφαρμόζει αναπτυξιακές πολιτικές και διοικητικές 

υπηρεσίες.

2 )  Αονιί του συντονισμένου σγεδιασμού και δράσηο σε νουοθετικό 

επίπεδο και προώθησης ειδικών υέτρων υποστήριξης και εφαριιονήό.

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας για την ανασυγκρότηση της Τ Α. ανέδειξε ως 

βασικό πρόβλημα την έλλειψη πολιτικής για τη θεσμική, οργανωτική και 

οικονομική στήριξη των νέων θεσμών.

Η διαφοροποίηση του προγράμματος "Ιωάννης Καποδίστριας" από τις 

παραπάνω πρωτοβουλίες , έγκειται στην κατάρτιση ενός προγράμματος για 

τη στήριξη του θεσμού.

Συνεπώς η πολιτεία στο σύνολό της, δηλαδή στο νομοθετικό και διοικητικό 

επίπεδο, καταστρώνει σχέδια ειδικών αναπτυξιακών επενδύσεων και 

εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στη διαμόρφωση προϋποθέσεων 

βιωσιμότητας και αναπτυξιακής προοπτικής όλων των νέων Ο.Τ.Α.
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3) Αρχή της αναπτυξιακής ενδοδηιιοτικήο ισορροπίας.

Η μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται στους θεσμούς 

διακοινοτικής συνεργασίας, αλλά και από την έρευνα που έγινε στο νομό 

Ηρακλείου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα της μη ισόρροπης ενδοδημοτικής 

ανάπτυξης. Δηλαδή οι περισσότερες επενδύσεις δίνονται στην έδρα του 

δήμου και όχι στους οικισμούς που τον περιβάλλουν.

Στόχος του νέου θεσμού είναι η εφαρμογή διαδικασιών που περιέχουν 

εγγυήσεις και των οποίων θα ελέγχεται η τήρηση με στόχο την διασφάλιση 

ενός πιίπίιπιιπι αναπτυξιακής ισορροπίας.

4) Η αρχή τηρ κοινωνικήο και πολιτικής συναίνεσης.

Η κοινωνική και πολιτική συναίνεση αποτελούν στόχο του προγράμματος 

Ί . Καποδίστριας" , εφόσον η εφαρμογή του επηρεάζει τη ζωή των τοπικών 

κοινωνιών.

Αντικείμενο της συναίνεσης είναι η διαμόρφωση συμφωνιών για τους 

στόχους και τις επιμέρους διαδικασίες. Η συναίνεση θα επικεντρωθεί στην 

τυπολογία των νέων Ο.Τ.Α. , στην εφαρμογή ειδικών επενδυτικών 

προγραμμάτων και στη διαμόρφωση του νέου δημοτικού πολιτικοδιοικητικού 

συστήματος.

- Εφαρμογή του προγράμματος "  I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ".

Με βάση το πρόγραμμα "  I. Καποδίστριας "  στο Ν. Ηρακλείου 

δημιουργούνται 26 συνολικά νέοι δήμοι.

Παρατίθεται πίνακας των νέων Ο.Τ.Α. στο νομό Ηρακλείου.
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Ν ο μ ό ς  Η ρ α κ λ ε ί ο υ

Όνομα Νέου Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Πληθυσμός Έκταση
1991 (στρεμμ.)

Δ. Αγίας Βαρβάρας 1 Κ.Αγίας Βαρβάρας* 2.029 15.260
2 Κ.Αγίου Θωμά 807 17.821
3 Κ.Άνω Μουλίων 548 6.552
4 Κ.Δουλίου 236 10.423
5 Κ.Λαρανίου 268 16.346
6 Κ. Μεγάλης Βρύσης 871 19.334
7 Κ.Πρινιά 417 13.292
Σύνολο 5.176 99.038

Δ. Αρκαλοχωρίου 1 Δ.Αρκαλοχωρίου* 3.943 32.169
2 Κ.Γαρίπας 643 15.443
3 Κ.Δεματίου 417 19.443
4 Κ.Ινίου 738 9.763
5 Κ.Καραβάδου 320 7.323
6 Κ.Κασάνου 541 13.248
7 Κ.Καστελλιανών 790 25.385
8 Κ.Λευκοχωρίου 466 12.246
9 Κ.Νιπιδιτού 651 16.871

10 Κ. Παναγίας 612 19.720
11 Κ. Πανοράματος 580 16.621
12 Κ.Παρτίρων 590 21.642
13 Κ.Σκινιά 882 27.715
Σύνολο 11.173 237.589

Δ.Αρχανών 1 Δ.Αρχανών* 3.744 22.417
2 Κ. Κάτω Αρχανών 535 9.099

Σύνολο 4.279 31.516

Δ.Αστερουσίων 1 Κ.Αχεντριά 367 33.289
2 Κ.ΕΘιάς 479 28.245
3 Κ. Καλυβιών 610 9.224
4 Κ.Λιγοτρύνου 689 14.522
5 Κ. Μεσοχωριού 809 15.846
6 Κ.Παρανύμφων 289 21.776
7 Κ.Προτορίων 275 7.774
8 Κ.Πύργου* 1.080 23.149
9 ΚΤεφελίου 1.006 20.467

10 Κ.Χαρακίου 323 10.822
11 Κ.Χάρακος 923 18.306
Σύνολο 6.850 203.420

* Η διοικητική έδρα του νέου OTA
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (É.É.T.ÁA. j
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Όνομα Νέου Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Πληθυσμός Έκταση
1991 (στρεμμ.)

Δ.Βιάννου 1 Κ.Αγίου Βασιλείου 559 8.847
2 Κ.Αμιρά 766 15.145
3 Κ.Άνω Βιάννου* 1.218 29.214
4 Κ.Αφρατίου 310 4.150
5 Κ.Βαχού 190 9.047
6 Κ.Εμπόρου 487 14.073
7 Κ. Καλαμιού 439 10.785
8 Κ. Κάτω Βιάννου 226 12.421
9 Κ.Κάτω Σύμης 261 18.364

10 Κ.Κεφαλοβρυσίου 292 6.398
11 Κ. Μάρθας 347 10.146
12 Κ.Μιλλιαράδων 302 11.871
13 Κ.Ξενιάκου 333 15.948
14 Κ. Πεύκου 317 12.471
15 Κ. Συκολόγου 500 13.545
16 Κ.Χόνδρου 582 29.114
Σύνολο 7.129 221.539

Δ.Γαζίου 1 Δ.Γαζίου (Καβροχωρίου)* 6.009 28.196
2 Κ.Αχλάδας 523 21.579
3 Κ. Ροδιάς 1.066 21.647
4 Κ.Φόδελε 535 24.388
Σύνολο 8.133 95.810

Δ.Γ οργολαϊνη 1 Κ.Αγίου Μυρωνος* 708 12.022
2 Κ.Άνω Ασιτών 423 11.513
3 Κ. Κάτω Ασιτών 1.113 8.802
4 Κ.Πενταμοδίου 278 2.725
5 Κ.Πετροκεφάλου 248 3.050
6 Κ.Πυργούς 354 3.599
Σύνολο 3.124 41.711

Δ.Γόρτυνας 1 Κ.Αγίου Κυρίλλου 185 8.275
2 Κ.ΑγίωνΔέκα* 968 16.330
3 Κ.Αμπελούζου 348 3.776
4 Κ.Απεσωκαρίου 186 3.176
5 Κ.Βαγιονάς 954 19.696
6 Κ. Βασιλικής 311 19.575
7 Κ. Βασιλικών Ανωγείων 419 11.704
8 Κ.Γκαγκαλών 728 12.447
9 Κ.Μητροπόλεως 397 3.326

10 Κ.Μιαμούς 432 38.250
11 Κ. Πλατάνου 300 5.151

* Η διοικητική έδρα του νέου OTA
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
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Όνομα Νέου Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Πληθυσμός Έκταση
1991 (στρεμμ.)

Δ.Γόρτυνας 12 Κ.Πλώρας 278 10.377
13 Κ.Χουστουλιανών 331 6.227
Σύνολο 5.837 158.310

Δ.Γουβών 1 Δ.Γουβών* 1.880 46.816
2 Κ.Ανωπόλεως 1.459 12.472
3 Κ. Ελαίας 906 28.745
4 Κ. Επάνω Βαθείας 192 2.750
5 Κ.Κάτω Βαθείας 481 4.180
Σύνολο 4.918 94.963

Δ. Επισκοπής 1 Κ.Αϊτανίων 375 6.599
2 Κ.Γαλίφας 299 7.949
3 Κ.Επισκοπής* 1.184 15.231
4 Κ.Καινούργιου Χωρίου 379 11.497
5 Κ.Σγουροκεφαλίου 403 4.224
Σύνολο 2.640 45.500

Δ.Ζαρού 1 Κ.Βοριζίων 600 29.837
2 Κ.Ζαρού* 2.241 29.362
3 Κ.Μορονίου 573 12.604
Σύνολο 3.414 71.803

Δ. Η ρακλείου 1 Δ.Ηρακλείου* ί  16.731 66.492
2 Κ. Βουτών 1.049 8.499
3 Κ.Δαφνέ 1.352 14.447
4 Κ.Σκαλανίου 792 10.773
5 Κ.Σταυρακίων 639 8.562
Σύνολο 120.563 108.773

Δ.Θραψανού 1 Κ.Βόνης 664 8.579
2 Κ. Ζωφόρων 297 4.849
3 Κ.Θραψανού 1.240 11.322
4 Κ.Σαμπά 167 12.542
Σύνολο 2.368 37.292

Δ.Καστελλίου 1 Δ.Καστελλίου* 2.639 52.264
2 Κ.Αμαριανού 280 6.449
3 Κ. Αποστόλων 486 11.922
4 Κ.Αρχαγγέλου 433 4.399
5 Κ. Ασκών 319 6.174
6 Κ. Ευαγγελισμού 365 5.874
7 Κ.Κασταμονίτσης 356 11.048
8 Κ.Λυττού (Ξιδά) 417 5.849

* Η διοικητική έδρα του νέου ΟΤΑ

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
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Όνομα Νέου Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Πληθυσμός Έκταση
1991 (στρεμμ.)

Δ.Καστελλίου 9 Κ.Μαθιάς 215 6.849
10 Κ. Σμαριού 374 12.497
Σύνολο 5.884 123.325

Δ.Κόφινα 1 Κ.Άνω Ακρίων 709 18.846
2 Κ.Ασημίου* 1.104 8.824
3 Κ.Διονυσίου 565 11.999
4 Κ.Λουρών 287 7.474
5 Κ.Σοκαρά 994 15.422
6 Κ.Σταβιών 656 48.564
7 Κ. Στερνών 419 20.392
8 Κ. Στόλων 588 13.247
Σύνολο 5.313 144.768

Δ.Κρουσώνα 1 Κ. Κορφών 573 8.500
2 Κ.Κρουσώνος* 3.071 42.594
3 Κ.Λουτρακίου 154 5.339
4 Κ.Σάρχου 201 8.600
Σύνολο 3.999 65.033

Δ. Μαλλιών 1 Δ. Μαλλιών* 2.685 34.947
2 Κ.Μοχού 1.825 25.773
Σύνολο 4.510 60.720

Δ.Μοιρών 1 Δ.Μοιρών* 5.623 29.734
2 Κ.Αληθινής 203 5.251
3 Κ.Αντισκαρίου 678 25.175
4 Κ.Καστελλίου 406 8.877
5 Κ.Κουσέ 186 9.139
6 Κ.Περίου 127 4.051
7 Κ.ΙΊετροκεψαλίου 668 7.477
8 Κ.Πηγαϊδακίων 581 63.448
9 Κ.Πόμπιας 959 15.129

10 Κ.Ρουφά 247 6.127
11 Κ.Σκουρβούλων 585 7.477
Σύνολο 10.263 181.885

Δ.Νέας Αλικαρνασσού 1 Δ.Νέας Αλικαρνασσού* 10.729 7.699
2 Κ. Καλλιθέας 609 8.399
Σύνολο 11.338 16.098

Δ.Νίκου Καζαντζάκη 1 Δ.Νίκου Καζαντζάκη* 6.277 54.841
2 Κ.Δαμανίων 531 19.194
3 Κ. Μεταξοχωρίου 718 22.942
Σύνολο 7.526 96.977

* ΗδιοικηΐΊκή έδρα του νέου OTA
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (É.É.T.A.A. j
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Όνομα Νέου Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Α. Πληθυσμός Έκταση
1991 (στρεμμ.)

Δ.Ρούβα 1 Δ.Ρούβα* 2.830 62.725
Σύνολο 2.830 62.725

Δ.Τεμένους 1 Δ.Τεμένους* 3.101 56.608
Σύνολο 3.101 56.608

Δ.Τετραχωρίου 1 Κ.Αυγενικής 658 9.124
2 Κ.Βενεράτου* 919 7.524
3 Κ. Κερασιών 309 2.575
4 Κ.Σίβας 244 2.200
Σύνολο 2.130 21.423

Δ.Τυλίσου 1 Κ.Αηδονοχωρίου 155 8.700
2 Κ.Αστυρακίου 341 17.125
3 Κ. Γωνιών 600 28.498
4 Κ.Δαμάστας 259 21.673
5 Κ.Καμαρίου 114 2.550
6 Κ.Καμαριώτου 55 7.400
7 Κ.Κεραμουτσίου 269 3.325
8 Κ.Μαράθου 346 14.375
9 Κ. Μονής 264 3.875

10 Κ.Τυλίσου* 1.435 23.543
Σύνολο 3.838 131.064

Δ.Τυμπακίου 1 Δ.Τυμπακίου* 5.605 27.610
2 Κ.Βώρων 742 10.978
3 Κ.Γρηγορίας 394 5.902
4 Κ. Καμαρών 491 23.984
5 Κ.Καμηλαρίου 575 10.128
6 Κ.Κλήματος 366 12.947
7 Κ.Λαγολίου 161 5.377
8 Κ.Μαγαρικαρίου 744 18.507
9 Κ.Πιτσιδίων 812 22.583

10 Κ.Σίβα 439 10.953
11 Κ. Φανερωμένης 837 8.153
Σύνολο 11.166 157.122

Δ.Χερσονήσου 1 Κ.Αβδού 446 11.747
2 Κ. Γωνιών 537 8.473
3 Κ. Κεράς 151 3.924
4 Κ.Λιμένος Χερσονήσου* 4.075 11.247
5 Κ. Ποταμιών 548 15.995
6 Κ.Χερσονήσου 1.647 19.528
Σύνολο 7.404 70.984

* Η διοικητική έδρα του νέου ΟΤΑ
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.ΑΑ.)
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Σύμφωνα με το Ν. 2539/97 (Νέοι Δήμοι), η νέα διοικητική διαίρεση της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στο νομό Ηρακλείου, απεικονίζονται 

στον παρακάτω χάρτη.
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Δ. ΓΑΖΙΟΥ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
"ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

• ΕΔΡΑ ΠΡΩΗΝ Ο Τ Α

1
ΟΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΟΤ Α

ΔΗΜΟΣ 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |ΕΚΤΑΣΗ
Δ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5 176 98,74
Δ ΑΡΧΑΝΩΝ 4.279 31,80
Δ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 6.850 206,44
Δ ΒΙΑΝΝΟΥ 7 129 218,98
Δ ΓΟΡΓΟΛΑίΝΗ 3.124 41,03
Δ ΖΑΡΟΥ 3414 70,94
Δ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2 368 36,40
Δ ΚΟΦΙΝΑ 5313 145,21
Δ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 3 999 64,10
Δ. ΜΑΛΛΙΩΝ 4510 58,28
Δ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 11 338 14,80
Δ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 7 526 102,67
Δ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 5.884 129,47
Δ ΑΡΚΑΛΟΧΟΡΙΟΥ 11.170 236,50
Δ. ΤΕΤΡΑΧΟΡΙΟΥ 2.130 21,77
Δ ΤΥΛΙΣΟΥ 3.838 128,60
Δ ΓΑΖΙΟΥ 8.133 94,88
Δ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 11.166 154,62
Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7 404 71,47
V ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 120 563 111,79
V ΡΟΥΒΑ 2830 61,68
Υ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3.101 54,67
Υ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2640 46,28
Υ ΓΟΥΒΩΝ 4.918 08,59
Υ ΜΟΙΡΩΝ 10263 187,06
£ΓΟΡΤΥΝΑΣ 5 837 157,71
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Στο σημείο αυτό της μελέτης μας, κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε μια 

συγκριτική ανάλυση των νέων δήμων με βάση τον "  I. Καποδίστρια "  με 

αυτών της Κρητικής Πολιτείας.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας.
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Συγκρητικός Πίνακας 
Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Αγίας Βαρβάρα

Αρχανώ
ν

Αστερονησίω
ν

Βιάννου

Γοργολαίνη

Ζαρού

Θ
ραψ

ανού

Κόφινα

Κρουσώ
να

Μ
αλλιώ

ν

Ν
έας Αλικαρν

Ν
.Καζαντζάκη

Καστελλίου

Αρκαλοχω
ρίου

Τετραχω
ρίου

Τυλίσου

Γαζίου

Τυμπακίου

Χερσονήσου

Η
ρακλείου

Ρούβα

Τεμένους

Επισκοπής

Γουβώ
ν

Μ
οιρώ

ν

Γόρτυνας

Ηρακλείου
νΊ *

Κρουσώνος *

< Αγίου Μύρωνος
!— .... Τυλίσσου
ΟΙ Δαφνών
I - Αρχανών *

Παναγιάς
< Καστελλίου *

Ο Επισκοπής *

[Ζ Μοχού
Αγίων Παρασκιών

X Χάρακος
Σκινιά

_ Αρκαλοχωρίου
1— Τεφελίου
X Μεγάλης Βρύσεως

0 . Αμπελούζου
* Ζαρού *

Πλατάνου
Κισσών
Τυμπακίου
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι δήμοι, επί περιόδου 

Κρητικής Πολιτείας και με βάση τον "  I. Καποδίστρια "  , που έχον κοινή 

ονομασία είναι : Αρχανών, Ζαρού, Κρουσώνα, Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, 

Τυλίσου, Τυμπακίου, Ηρακλείου και Επισκοπής.

Ύστερα από σχετική μελέτη στους οικισμούς που απαρτίζουν τον 

καθένα από τους παραπάνω δήμους διαπιστώσαμε :

α) Στους δήμους, που σύμφωνα με τον πίνακα εμφανίζεται αστεράκι, 

διατηρούν τη διοικητική τους διαίρεση σχεδόν απαράλλακτη και στις δύο 

περιόδους που γίνεται η σύγκριση.

β) Στους υπόλοιπους δήμους με κοινή ονομασία (Αρκαλοχώρι, Τύλισος, 

Τυμπάκι) η διοικητική τους διαίρεση είναι διαφορετική.

γ) Ο δήμος Αγίων Παρασκιών, επί περιόδου Κρητικής Πολιτείας, 

μετονομάστηκε σε δήμο Ν. Καζαντζάκη. Η διοικητική διαίρεση του 

παραπάνω δήμου είναι σχεδόν ίδια <1).

δ) Ο δήμος Ρούβα ( Γέργερη, Νύβριτος, Πανασός ) με βάση τον I. 

Καποδίστρια, επί περιόδου Κρητικής Πολιτείας ανήκε στον τότε δήμο 

Ζαρού.

ε) Ο δήμος Γουβών (Γούβας, Καλό Χωριό, Κόξαρη, Χαρασό, Ανώπολη, 

Ελαία, Επάνω Βάθεια, Κάτω Βάθεια), στην περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας αποτελούσε τμήμα του τότε δήμου Επισκοπής.

στ) Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας (Αγία Βαρβάρα, Άγιος Θωμάς, Άνω Μούλια, 

Δούλι, Λαράνι, Μεγάλη Βρύση, Πρινιάς), επί της περιόδου Κρητικικής 

Πολιτείας -  πλην της Κοινότητας του Πρινιά 1 (2) -  ανήκε στον τότε δήμο 

Μεγάλης Βρύσης.

(1) Οι οικισμοί Βόνη και Γαλατάς, δεν απαρτίζουν το νέο δήμο. Αποτελούν μέρος του δήμου Θραψανού.
(2) Επί περιόδου Κρητικής Πολιτείας, η Κοινότητα του Πρινιά, ανήκει στο δήμο Κρουσώνα.
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ζ) Ο δήμος Αστερουσίων -  του !. Καποδίστρια -  αποτελεί μέρος του τότε 

δήμου Χάρακος επί περιόδου Κρητικής Πολιτείας.

η) Ο δήμος Χερσονήσου (Αβδού, Γωνιές, Κερά, Χερσόνησος, Ποταμιές) στην 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας αποτελούσε τμήμα του τότε δήμου 

Μοχού.

θ) Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Βιάννος, στην περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας, δεν ανήκε στο νομό Ηρακλείου αλλά στο νομό Λασιθίου.
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ΜΕΡΟΣ 2°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Προφίλ Δήμων -  Κοινοτήτων

Στο κεφάλαιο αυτό μπορούμε εύκολα να δούμε, με βάση τις απαντήσεις 

στο ερωτηματολόγιο ορισμένα απ' τα βασικά χαρακτηριστικά των Ο.Τ.Α. του 

Ν. Ηρακλείου.

Έτσι όσον αφορά το αν ο πληθυσμός του κάθε Ο.Τ.Α. ανταποκρίνεται 

σε πραγματικά στοιχεία, δηλαδή αν είναι αληθινός ή όχι, το 100% των 

ερωτηθέντων απαντά ότι είναι πραγματικός σύμφωνος με την Απογραφή 

Πληθυσμού του 1991.

Σημαντικό είναι και το ποσοστό που αφορά τον εποχιακό πληθυσμό ο 

οποίος εμφανίζεται κυρίως το καλοκαίρι και κατά δεύτερο λόγο το χειμώνα. Το 

81% απαντά ότι έχει εποχιακό πληθυσμό τις εξής εποχές :

Π.1.1. Κατανουή επογιακού πληθυσυού στο σύνολο των Ο.Τ.Α. του Ν. Ηρακλείου

Καλοκαίρι 69%

Χειμώνας 19%

Φθινόπωρο 1%

Άνοιξη 0%

122



Κατανομή Εποχιακού Πληθυσμού

123



Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε μερικές περιοχές παρατηρείται 

μετακίνηση πληθυσμού, όχι μια αλλά δύο ή και τρεις εποχές, όπως για 

παράδειγμα στις Μοίρες Καινούργιου. Αυτό το γεγονός εξηγεί γιατί το 

άθροισμα των ποσοστών είναι πάνω από απ' το 81% εκείνων που 

συμφωνούν στο ότι υπάρχει αλλαγή πληθυσμού.

Κατόπιν προσπαθούμε να εξετάσουμε, κατά την γνώμη μας, ένα απ' 

τα μεγαλύτερα προβλήματα ερήμωσης της υπαίθρου από την νεολαία. Σε 

αυτό απαντά το σύνολο των ερωτηθέντων. Έτσι κατά σειρά σπουδαιότητας 

έχουμε τους εξής λόγους εγκατάλειψης της υπαίθρου απ' τους νέους (υπήρχε 

η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων):

Π.1.2. Λόνοι υετανάστευσΓΚ τ γ κ  νεολαίας
α) Σπουδές 95 %

β) Έλλειψη κινήτρων απ' το κράτος 81%

γ) Απασχόληση 78%

δ) Έλλειψη κοινωνικής -  πολιτιστικής ζωής 60%

ε) Δυσκολία για δημιουργία προσωπικών σχέσεων 51%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Φυσικά -  Τοπικά Χαρακτηριστικά

Στο τμήμα αυτό της εργασίας επιχειρήθηκε η ανάλυση ορισμένων 

βασικών φυσικών και τοπικών χαρακτηριστικών του Ν. Ηρακλείου. Εδώ 

πρέπει να πούμε ότι ο Ν. Ηρακλείου αποτελείται από 7 επαρχίες, οι οποίες 

είναι :

1. Επαρχία Βιάννου που βρίσκεται στο Ν.Α. μέρος του νομού. Συνορεύει 

με την επαρχία Ιεράπετρας του Ν. Λασιθίου ανατολικά, με την επαρχία 

Πεδιάδος βόρεια, με την επαρχία Μονοφατσίου δυτικά και νότια με το Λυβικό 

πέλαγος. Ολόκληρη η έκταση είναι ορεινή. Παράγει κυρίως λάδι άριστης 

ποιότητας, πρώιμα κηπευτικά καθώς και μπανάνες στις παραλιακές περιοχές.

2. Επαρχία Καινούργιου. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού και 

συνορεύει με την επαρχία Μονοφατσίου, δυτικά με την επαρχία 

Πυργιωτίσσης, βόρεια με την επαρχία Μαλεβιζίου και την επαρχία 

Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης και νότια με το Λυβικό πέλαγος. Στην 

επαρχία αυτή ανήκει μια από τις πιο γόνιμες περιοχές η πεδιάδα της 

Μεσαράς. Η περιοχή παράγει κυρίως λάδι, σιτηρά και σταφίδα.

3. Επαρχία Μαλεβιζίου. Εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού 

και συνορεύει βόρεια με το Κρητικό πέλαγος, ανατολικά με την επαρχία 

Τεμένους, νότια με την επαρχία Καινούργιου και Μονοφατσίου και δυτικά με 

την επαρχία Μυλοποτάμου. Πρόκειται για την πλουσιότερη επαρχία του νομού 

και παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα σταφίδος και κρασιού. Ο οίνος 

oialvasia, vin ποίνοίείθ, το μαλεβιζιώτικο κρασί είναι πολύ γνωστό. Το έδαφος 

της είναι κατά βάση γήλοφοι, καλυμμένοι από τεράστιες εκτάσεις αμπελώνων 

και ελαιώνων.
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4. Επαρχία Μονοφατσίου. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού. 

Συνορεύει ανατολικά με την επαρχία Βιάννου και Πεδιάδος, δυτικά με την 

επαρχία Καινούργιου, βόρεια με τις επαρχίες Μαλεβιζίου, Τεμένους και 

Πεδιάδος και νότια με το Λυβικό Πέλαγος. Η σταφίδα και το λάδι αποτελούν τα 

κύρια αγροτικά προϊόντα που παράγει.

5. Επαρχία Πεδιάδος. Κατέχει το Β.Α. τμήμα του νομού. Είναι η 

μεγαλύτερη τόσο σε έκταση όσο και πληθυσμό επαρχία της Κρήτης. 

Συνορεύει ανατολικά με την Επαρχία Μιραμπέλου του Ν. Λασιθίου, δυτικά με 

την επαρχία Τεμένους, βόρεια με το Κρητικό πέλαγος και νότια με τις επαρχίες 

Μονοφατσίου και Βιάννου. Έχει πολύ πλούσια παραγωγή κυρίως σε ότι 

αφορά την παραγωγή σταφίδας, κρασιού, λαδιού, καθώς και κηπευτικών.

6. Επαρχία Πυργιωπσσης Εκτείνεται στο Ν.Δ. άκρο του νομού και 

ανατολικά συνορεύει με την επαρχία Καινούργιου, δυτικά με την επαρχία 

Αμαρίου και Αγ. Βασιλείου του νομού Ρεθύμνου και τον κόλπο της Μεσαράς, 

νότια με την επαρχία Καινούργιου, ενώ βόρεια με την επαρχία Μυλοποτάμου. 

Στην επαρχία αυτή ανήκει το δυτικό τμήμα της πεδιάδος της Μεσαράς με τα 

άφθονα πρώιμα κηπευτικά.

7. Επαρχία Τεμένους. Η επαρχία αυτή κατέχει μια στενόμακρη λωρίδα 

γης από βορρά προς νότο. Ανατολικά συνορεύει με την επαρχία Πεδιάδος, 

δυτικά με την επαρχία Μαλεβιζίου, νότια με την επαρχία Μονοφατσίου και 

βόρεια με το κόλπο του Ηρακλείου. Στην επαρχία αυτή βρίσκεται και η πόλη 

του Ηρακλείου. Αποτελείται από γήλοφους με πολύ βλάστηση, κυρίως 

αμπελώνες και ελαιώνες. Στην επαρχία αυτή εξάλλου παράγεται η μεγαλύτερη 

ποσότητα σταφίδας του νομού Ηρακλείου. Με βάση αυτή τη σύντομη 

παρουσίαση των επτά επαρχιών, μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλάβουμε 

την εικόνα της κάθε περιοχής σύμφωνα με τα μορφολογικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Κοινωνικός Εξοπλισμός

Στο κεφάλαιο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε τον κοινωνικό 

και ιδιαίτερα εκπαιδευτικό εξοπλισμό των Ο.Τ.Α. που εξετάζουμε.

Το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι πράγματι λειτουργεί στο δήμο / 

κοινότητά τους κάποιο δημόσιο σχολείο. Εδώ όμως πρέπει να σταθούμε στο 

υπόλοιπο 17% όπου δεν υπάρχει σχολείο. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

καθόλου ευκαταφρόνητο, αν αναλογιστούμε ότι κάποιοι νέοι δεν έχουν τα ίδια 

μέσα και ευκαιρίες με κάποιους άλλους αναφορικά με το χώρο της παιδείας.

Από το ποσοστό του 83% που απαντά ότι έχουν δημόσια σχολεία 

μπορούμε να παραθέσουμε και τα εξής στοιχεία :

Π.3.1. Διδακτήρια πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Νηπιαγωγεία 57%

Δημοτικά 83%

Γυμνάσιο 30%

Λύκειο 18%
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Διδακτήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πηγή : Έρευνα
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Τα ποσοστά αυτά υπερβαίνουν κατά πολύ το 83% . Αυτό γίνεται διότι 

αρκετοί Ο.Τ.Α. δεν έχουν μόνο ένα είδος δημόσιου σχολείου, αλλά δύο ή τρία 

είδη π.χ. νηπιαγωγεία και δημοτικά ή νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. 

Στους μεγάλους δε Ο.Τ.Α. υπάρχει και Λύκειο.

Τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω δημόσια 

σχολεία κατά σειρά σπουδαιότητας είναι:

Π.3.2. Προβλήματα σχολείων

1) Οικονομικά 45%

2) Κτιριακά 37%

3) Έλλειψη τεχνικο-διοικητικού προσωπικού 25%

4) Λειτουργικά 2 3 %
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Ανησυχητικό βέβαια είναι το γεγονός αν εξετάσουμε το κοινωνικό 

εξοπλισμό των Ο.Τ.Α. σε σχέση με τους χώρους υγειονομικής και ιατρικής 

περίθαλψης. Αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις που συλλέξαμε από τους 

ερωτηθέντες, οι οποίοι έδειχναν δυσαρεστημένοι με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας.

Έτσι σύμφωνα με την έρευνα έχουμε ότι απ' τους 100 Ο.Τ.Α.

Πίνακας : Κατανομή χώρων υπηρεσιών υγείας

Έχουν : 1) Κέντρο Υγείας 5%

2) Περιφερειακό Αγροτικό Ιατρείο 8%

3) Αγροτικό Ιατρείο 54%
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Κατανομή χώρων υπηρεσιών υγείας

Κέντρο Υγείας

Πηγή : Έρευνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

Υπηρεσίες

Σε τούτο το Κεφάλαιο μας δίνεται η δυνατότητα, μέσω των απαντήσεων 

που μας έδωσαν οι ερωτηθέντες, να εξάγουμε συμπεράσματα για τον τρόπο 

λειτουργίας και το ρόλο του δημοσίου τομέα και των υπηρεσιών του σε σχέση 

με τους πολίτες που καλείται να εξυπηρετήσει. Έτσι στο σύνολο έχουμε :

Π.4.1. Κατανομή δημόσιων υπηρεσιών ανά Ο.Τ.Α.

1) Αστυνομία 25%

2) Αγροφυλακή 9%

3) Λιμεναρχείο 2%

4) Εφορία -Ταμείο 6%

5) Υποθηκοφυλακείο 9%

6) Πολεοδομία-Γραφείο 3%

7) Τράπεζα 21%

8) OTE 15%

9) ΕΛ.ΤΑ. 24%

10) Δικαστήριο 8%
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Αξιοπρόσεκτα είναι τα ποσοστά που παρατηρούνται στην Αστυνομία 

με 25% σε Τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ. με 21% και 24% αντίστοιχα όπως και τα 

χαμηλότερα του λιμεναρχείου και των πολεοδομικών γραφείων με 2% και 3% 

αντίστοιχα.

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου ασχολούμαστε με την συγκοινωνία 

του ενός Ο.Τ.Α. με τον άλλο. Έτσι στην ερώτηση αν υπάρχει τακτική 

συγκοινωνία σε κάθε Ο.Τ.Α. το 94% απαντά καταφατικά ενώ ένα 6% 

αρνητικά, δηλαδή πως δεν θα υπάρχει.

Στην ερώτηση αν και κατά ποσό χρησιμοποιούν αυτή τη συγκοινωνία 

για να πάνε στην έδρα του Σ.Π. τους, το 53% μας απαντά πως την 

χρησιμοποιεί ενώ το 47% λέει ότι χρησιμοποιεί κάποιο άλλο δικό του μέσο. 

Αυτή η απάντηση είναι άμεσα συνυφασμένη με την ερώτηση που απαντά με 

ποιο τρόπο και δίνει τα εξής :

Π.4.2. Χρήση μέσων συγκοινωνίας

1) I X. 98%

2) Υπεραστική συγκοινωνία 66%

3) Ταξί 95%
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Πηγή : Έρευνα
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Τα παραπάνω νούμερα είναι αυξημένα αν αναλογιστούμε ότι σε 

αρκετές κοινότητες η πρόσβαση προς τις άλλες γίνεται με διάφορους 

τρόπους. Έτσι για παράδειγμα η πρόσβαση απ' τη μια κοινότητα ή δήμο στην 

άλλη μπορεί να γίνεται καίμε I X. και με ταξί και με την υπεραστική 

συγκοινωνία. Δηλαδή οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αυτή δεν 

είναι μόνο μία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το προηγούμενο κεφάλαιο θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να το συνδέσουμε 
με αυτό εδώ που αναφέρεται στο οδικό δίκτυο.

Στο σύνολο των 100 απαντήσεων που πήραμε στην ερώτηση ποια είναι 
η κατάσταση του οδικού δικτύου της κοινότητας ή του δήμου , οι απαντήσεις είναι 
οι ακόλουθες :

Π.5.1. Κατάσταση Οδικού Δικτύου
1) Κακή 22%
2) Μέτρια 65%
3) Καλή 12%
4) Πολύ Καλή 1%

ΚακήΚαλή 12%
1 % Πολύ Καλή

22%

65% Μέτρια

Πηγή : Έρευνα
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Ακόμα στην ερώτηση αν οι κοινοτικοί δρόμοι είναι χωματόδρομοι το 

64% των ερωτηθέντων απαντάει ΝΑΙ, ενώ στην ερώτηση αν οι δρόμοι που 

συνδέουν τις Κοινότητες είναι ασφαλτοστρωμένοι το 67% απαντά ΝΑΙ. 

Δηλαδή ότι οι δρόμοι που συνδέουν τις κοινότητες / δήμους μεταξύ τους είναι 

ασφαλτοστρωμένοι (επαρχιακό δίκτυο).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

Οικονομικά Στοιχεία

Στο κεφάλαιο αυτό εδώ προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία 

των εσόδων και εξόδων των Ο.Τ.Α. που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Τόσο τα 

έσοδα όσο και τα έξοδα χωρίστηκαν σε απολογισμούς και προϋπολογισμούς. 

Οι απολογισμοί αναφέρονται στο έτος 1995 και οι προϋπολογισμοί στο έτος 

1996 (ήταν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που μπορούσαν να μας δοθούν). Έτσι 

έχουμε :

Π.6.1. ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1995) [100 Ο.Τ.Α.]

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ

1) 0 -1 0 11 11%

2) 1 0 -2 0 26 26%

3) 2 0 -5 0 34 34%

4) 5 0 -1 0 0 10 10%

5) 100-500 14 14%

6) 500 και άνω 5 5%

ΣΥΝΟΛΟ 100 100%
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ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1995) [100 Ο.Τ.Α.]

100-500
14%

500 και άνω

5%

50 -100
10% 26%

10-20)

Πηγή : Έρευνα
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Π.6.2 ΕΞΟΔΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1995)

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά
1 )0 -1 0 8 8%
2) 10-20 32 32%
3) 20 - 50 33 33%
4) 50-100 7 7%
5) 100-500 16 16%
6) 500 και άνω 4 4%

Σύνολο 100 100%

500 και άνω

10 0 -5 0 0  0 - 1 0

33%

2 0 - 5 0

Πηγή : Έρευνα
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Στο σημείο αυτό συγκρίνοντας τους δύο αυτούς απολογισμούς 

μπορούμε να εξάγουμε αρκετά συμπεράσματα. Όπως για π.χ. αν οι 

απολογισμοί των εσόδων και εξόδων ταυτίζονται. Έτσι για την κατηγορία από 

1 0 -2 0  στον απολογισμό εσόδων αλλά και εξόδων με μια μικρή απόκλιση τα 

νούμερα είναι προσεγγίσιμα. Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες κατηγορίες.

Όσον αφορά τώρα τους προϋπολογισμούς των δύο κατηγοριών , 

ισχύουν τα ίδια περίπου όπως και παραπάνω με τους απολογισμούς. Αυτό 

μπορούμε να το καταλάβουμε.

Π.6.3. ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισμός 1995 (100 Ο.Τ.Α.)

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1 )0 -1 0 6 6%

2) 1 0 -2 0 18 18%

3) 20 -  50 39 39%

4) 50 -1 0 0 15 15%

5) 100-500 16 16%

6) 500 και άνω 6 6%

ΣΥΝΟΛΟ 100 100%
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ΕΣΟΔΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1995 (100 Ο.Τ.Α.)

500 και άνω _ . _0 -10
6% 6%

100-500

1 6 % 1 8 %  10 -2 0

15%
5 0 -1 0 0

2 0 -5 039%

Πηγή : Έρευνα
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Π.6.4. ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισμός 1996 (100 Ο.ΤΑ.Α.)

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1) 0 - 10 9 9%
2)  10-20  21 21%
3) 20 - 50 37 37%
4 )  50-100 12 12%
5 )  100-500 16 16%
6) 500 και άνω 5 5%

Σύνολο 100 100%

500 και άνω
5% 9% 0' 10

100 - 500 ^  1

] 10 -2 0

50-100 ^ ---------------- ------^

37% 20 - 50

Πηγή : Έρευνα
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Βέβαια εδώ πρέπει να δούμε και να εντοπίσουμε ότι οι περιπτώσεις 

των Ο.Τ.Α. που έχουν σαν απολογισμό εσόδων από 0 - 1 0 0  εκατομμύρια 

αποτελεί το 81% ενώ των εξόδων το 80%. Αυτό σημαίνει ότι ένας Ο.Τ.Α. με τα 

έσοδα αυτά έχει πολύ λίγες δυνατότητες έργων υποδομής και ανάπτυξης και 

άρα παρουσιάζει αδυναμίες βιωσιμότητας και λειτουργίας. Απ' την άλλη 

βλέπουμε ότι ο απολογισμός εσόδων και εξόδων 500 εκατ. και άνω για τη μεν 

πρώτη κατηγορία αποτελεί το 5% και για τη δεύτερη 4%. Αυτό σημαίνει ότι οι 

Ο.Τ.Α. αυτοί παρά τα μεγάλα έξοδα, έχουν τρομερά περιθώρια ανάπτυξης και 

δημιουργίας έργων που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους. Παρόμοια 

ισχύουν και στους προϋπολογισμούς.

Εν συνεχεία αναφέρονται αναλυτικά ορισμένες δαπάνες που αφορούν 

την εκτέλεση έργων. Οι κατηγορίες αναφορικά είναι : Κοινοτική οδοποιία , 

Αγροτική οδοποιία, ύδρευση και αποχέτευση, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, 

αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και άρδευσης. Βέβαια αυτά μπορούμε να 

τα δούμε καλύτερα στους πίνακες που ακολουθούν.

Π.6.5.

(α) Κοινοτική οδοποιία

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1)0 16 16%

2 )0 -1 0 60 60%

3) 1 0 -3 0 10 10%

4) 30 -  60 3 3%

5) 60 -1 0 0 6 6%

6) 100 και άνω 5 5%

Σύνολο 100 100%
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10-30

30-60
3%

Πηγή : Έρευνα



Κοινοτική Οδοποιία

60 -100
100 και ανω

60% ο-ιο
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Στο σημείο αυτό δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι μέσα στο έτος 

1995 τα ποσά που διατέθηκαν όσον αφορά την κοινοτική οδοποιία αγγίζουν 

το ύψος του 1.644.250.000 δρχ. Το ποσό αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι 

υπερβολικά μικρό αν αναλογιστούμε ότι στα 76% των Ο.Τ Α. διατέθηκαν από 

0 έως μέχρι και 10 εκατομμύρια δραχμές. Ποσά δηλαδή που δεν επαρκούν 

σχεδόν ούτε για την συντήρηση των κοινοτικών δρόμων.

Οι πηγές χρηματοδότησης των έργων που συντελέστηκαν στην 

κοινοτική οδοποιία ήταν (σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων):

1) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 50%

2) ΣΑΤΑ 8%

3) Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ 7%

4) ΥΠΕΧΩΔΕ 5%

5) ΕΑΠΤΑ 3%

6) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2%

7) Ταμείο Παρακ. & Δανείων 3%

8) ΠΕΠ 2%

9) Νομαρχιακά Προγράμματα 2%
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Π.6.6. (β) Αγροτική Οδοποιία

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1)0 9 9%
2 )0 -5 57 57%
3) 5 -  10 19 19%
4) 10-20 6 6%
5) 20-100 6 6%
6) 100 και άνω 3 3%

Σύνολο 100 100%

10-20
20 -100

6%

100 και άνω
0

3% 9%

5-10

19%

57%

0 -5

Πηγή : Έρευνα
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Σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάστηκε όχι μόνο μια πηγή 

χρηματοδότησης από ένα μόνο φορέα αλλά συναντήσαμε συγχρηματοδότηση, 

δηλαδή παρουσιάζονται φορές που ένας Ο.ΤΑ. εκτός των ιδίων εσόδων του 

χρησιμοποιεί πόρους και από άλλο φορέα όπως π.χ. το ΕΑΠΤΑ, το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.
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Και εδώ παρατηρούνται φαινόμενα μικρών αναπτυξιακών έργων 

αφού το 85% για τις τρεις πρώτες κατηγορίες είναι ένα ποσοστό που 

αφορά μικρά έργα. Το ποσό αυτό είναι ικανό μόνο, και αυτό είναι 

αμφιλεγόμενο, για την συντήρηση του ήδη υπάρχοντος αγροτικού οδικού 

δικτύου.

Οι πηγές χρηματοδότησης είναι :

1) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 61%

2) ΣΑΤΑ 10%

3) ΕΑΠΤΑ 5%

4) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 3%

5) ΥΠΕΧΩΔΕ 3%

6) Υπ. Εσωτερικών 4%

7) Νομαρχία 2%

8) Ολοκληρωμένη Παρέμβαση 2%

9) ΤΕΠ 1%

Τα ποσά που διατέθηκαν για Αγροτική οδοποιία το έτος που 

εξετάζουμε ήταν 1.062.265.000 δρχ.
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Πηγές Χρηματοδότησης Αγροτικού Οδικού Δικτύου
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Π.6.7. (γ) ΥΔΡΕΥΣΗ

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1)0 30 30%
2 )0 -5 37 37%
3 )5 -1 0 7 7%
4) 10 -20 14 14%
5) 20 - 50 8 8%
6) 50-100 2 2%
7) 100 και άνω 2 2%

Σύνολο 100 100%

20-50
100 και άνω

2%8%

50-100
2%

Πηγή : Έρευνα
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Στην ύδρευση των Ο.Τ Α. τταρατηρείται ότι ένα περίπου 74% αυτών 

χρησιμοποίησε κάποιους πόρους για την συντήρηση, παρά για τη 

δημιουργία νέων βελτιωμένων έργων. Τη δυνατότητα αυτή έχει θα λέγαμε 

το υπόλοιπο 26% αφού το ποσό των 10 εκατομμυρίων και άνω θεωρείται 

ένα αντικειμενικό ποσό τόσο για την συντήρηση όσο και την δημιουργία 

βελτιωτικών έργων στο υπάρχον δίκτυο. Βέβαια στην κατηγορία (7) ούτε 

λόγος να γίνεται αφού οι δυνατότητες για κατασκευές και βελτιώσεις του 

δικτύου είναι τεράστιες.

Οι πηγές χρηματοδότησης της ύδρευσης και των έργων που 

συντελούνται είναι:

1) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 43%

2) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 6%

3) Υπ. Εσωτερικών 5%

4) Νομαρχία 5%

5) ΥΠΕΧΩΔΕ 2%

6) ΣΑΤΑ 1%

7) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 1%

8) ΠΕΠ 1%

9) ΕΑΠΤΑ 5%

10)Σύνδεσμος Κοινοτήτων Επισκοπής 1%

Τα ποσά που διατέθηκαν δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα αφού αγγίζουν 

τα 9.029.100.000 δρχ. Τα περισσότερα όμως προορίστηκαν για τους μεγάλους 

δήμους του Ν. Ηρακλείου.
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Π.6.8. (δ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1) 0 57 57%
2 )0 -5 21 21%
3)5-15 8 8%
4) 15-50 10 10%
5) 50-100 3 3%
6) 100 και άνω 1 1%

Σύνολο 100 100%

50 - 100

1 5 - 5 0  3 %
10 %

5 - 1 5

21%
0 - 5

1%
100 και άνω

Πηγή : Έρευνα
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Στο σημείο αυτό παρατηρούμε την ανεπάρκεια και έλλειψη σε σχετικά υψηλό 

βαθμό, αποχετευτικού συστήματος αφού το 57% ούτε καν έχει. Το 21% των Ο.Τ Α. 

που εξετάζουμε αν και έχει δε φαίνεται ικανό με τους πόρους που διαθέτει για 

μεγάλα έργα σε ότι αφορά το αποχετευτικό δίκτυο και την βελτίωση αυτού. Αντίθετα 

μόλις το 1 % φαίνεται ικανό για την εξέλιξη και αναβάθμιση αυτού σύμφωνα με τα 

πρότυπα που ισχύουν σήμερα Οι πηγές χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. που έχουν 

δίκτυο αποχέτευσης είναι οι ακόλουθες :

1) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 20%

2) ΥΠΕΧΩΔΕ 7%

3) ΕΑΠΤΑ 6%

4) Νομαρχία 3%

5) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 3%

6) ΠΕΠ 2%

7) 5ΑΝΤ-1 1%

8) ΣΑΤΑ 1%

Τα ποσά που διατέθηκαν για την αποχέτευση ήταν σχετικά μικρά. 
Αγγίζουν τα 825.250.000 δρχ.
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Π.6.9. (ε) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1)0 11 11%
2) 0-1 48 48%
3) 1 -5 26 26%
4) 5 - 20 8 8%
5) 20 - 50 3 3%
6) 50 και άνω 4 4%

Σύνολο 100 100%

5 -2 0

26% 

1 -5
48%

0- 1

20-50 50 και άνω

4% 11 % 0

Πηγή : Έρευνα
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Εδώ όπως είναι εμφανές τα ποσά που διατέθηκαν μέσα στο 1995 για 

την καθαριότητα ήταν πολύ χαμηλά, Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μερικούς 

Ο.Τ.Α. δεν υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο δραχμές, (48%) ενώ σε άλλους 

(11 %) για την καθαριότητα δεν υπήρξαν καν δαπάνες.

Οι πηγές χρηματοδότησης των δαπανών για την καθαριότητα 

προέρχονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία απ' τα ίδια έσοδα των 

εκάστοτε Ο.Τ.Α. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 87% ενώ μόλις 1% 

προέρχεται απ' τα Συμβούλια Περιοχής. Τα ποσά που δαπανήθηκαν για 

καθαριότητα ήταν 565.960.000 δρχ.

Π.6.10. (στ) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1)0 26 26%

2) 0 -  500.000 26 26%

3) 500.000-1.000.000 11 11%
4)1.000.000-5.000.000 27 27%

5) 5.000.000-20.000.000 8 8%

6) 20.000 .000 και άνω 2 2%

Σύνολο 100 100%

Για τον ηλεκτροφωτισμό δαπανήθηκαν, για τη χρονική περίοδο που 

εξετάζουμε 380.090.000δρχ. ενώ οι πόροι χρηματοδότησης αυτών 

προέρχονταν από τα ίδια έσοδα των Ο.Τ.Α. σε ποσοστό 74%.

162



ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
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ο
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Για τον ηλεκτροφωτισμό δαπανήθηκαν, για τη χρονική περίοδο που 
εξετάζουμε 380.090.000 δρχ. ενώ οι πόροι χρηματοδότηση αυτών προέρχονται 
από τα ίδια έσοδα των OTA σε ποσοστό 74%.

Π.6.11 (ζ) Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1 ) 0 58 58%
2) 0 - 5 23 23%
3 )  5 -2 0  13 13%
4 )  20-100 4 4%
5) 100 και άνω 2 2%

Σύνολο 100 100%

2 3 %

0 -5

5 8 %

ο

2 0 -1 0 0

4 %
13 %

-ο

100 και άνω

Πηγή : Έρευνα
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Οι αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, είναι όπως παρατηρείται και 

απ' τον πίνακα μηδαμινές αφού το 58% δεν έκανε απολύτως κανένα έργο. 

Το υπόλοιπο 42% των έργων είναι πολύ μικρό αφού μόνο στο 19% 

μπορούμε να πούμε ότι έγιναν κάποια έργα ανάπτυξης.

Οι πηγές χρηματοδότησης αυτών προέρχονται :

1) Κατά το 27% απ' τα ίδια έσοδα των Ο.Τ.Α.

2) ΥΠΕΧΩΔΕ 5% με συγχρηματοδότηση του 2% αυτού με έσοδα και απ' 

την κοινότητα.

3) ΕΤΕΡΠΣ 3%

4) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2%

5) ΣΑΤΑ 2%

6) ΕΑΠΤΑ 1 %

7) Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1%

8) ΠΕΠ 1%

Για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων διατέθηκε μέσα στην 

περίοδο που εξετάζουμε το ποσό των 1.686.300.000. Το 1 δις και κάτι 

προέρχεται απ' το δήμο Ηρακλείου.
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Πηγή : Έρευνα
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Π.6.12. Άρδευση

Ποσά σε εκ. Περιπτώσεις Ποσοστά

1)0 45 45%
2 )0 -5 23 23%
3 )5 -1 5 24 24%
4) 15-50 5 5%
5) 50-100 3 3%

Σύνολο 100 100%

2 3 %

15-50

5 %
50-100

5- 15

2 4 %
4 5 %

ο

0 - 5

Πηγή :Έρευνα
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Τα ποσά που διατέθηκαν για την άρδευση ήταν 554.350.000 δρχ. Εδώ 

υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή παρ' ότι ο νομός Ηρακλείου είναι μια περιοχή 

με πλούσια παραγωγή γεωργικών ειδών παρ' όλα αυτά τα ποσά που 

δόθηκαν για άρδευση μέσα στο 1995 ήταν πολύ μικρά. Αυτό μπορούμε να το 

εξηγήσουμε αν αναλογιστούμε ότι μεγάλα αρδευτικά έργα στο Ν. Ηρακλείου 

έχουν γίνει παλαιότερα έτη. Επομένως τα ποσά που εμφανίζονται παραπάνω 

είναι ποσά που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συντήρηση παλαιότερων 

δικτύων παρά για την υλοποίηση νέων έργων.

Οι πηγές χρηματοδότησης των αρδευτικών δαπανών είναι :

1) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 31%

2) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 5%

3) ΕΤΕΡΠΣ 5%

4) Υπουργείο Γεωργίας 3%

5) Υπουργείο Εσωτερικών 2%

6) ΕΑΠΤΑ 3%

7) ΣΑΤΑ 2%

8) ΥΠΕΧΩΔΕ 1%

9) ΝΟΜΑΡΧΙΑ 2%

10) Συμβούλια Περιοχής 1%
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Άλλες ττηγές χρηματοδότησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των έργων και εν γένει των 

αναπτυξιακών στόχων του κάθε Ο.Τ.Α. παίζουν τα διάφορα αναπτυξιακά 

προγράμματα που εκπονούνται, είτε Εθνικά είτε Ευρωπαϊκά, σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στην έρευνά μας το 36% των 

ερωτηθέντων, απάντησε καταφατικά στην ερώτηση αν έχουν πάρει χρήματα 

από κάποιο πρόγραμμα (Ευρωπαϊκό ή Εθνικό). Το 64% απαντά αρνητικά 

γεγονός που οφείλεται αφενός μεν στην έλλειψη πληροφόρησης, για λόγους 

γεωγραφικούς (απομακρυσμένες κοινότητες) ή προσωπικούς (αδυναμία να 

καταβάλουν -  έλλειψη παιδείας προέδρων) και αφετέρου στην φοβία που 

προκαλεί στους μη οργανωμένους μικρούς Ο.Τ.Α. η διαδικασία του να μπει ο 

Ο.Τ.Α. αυτός σε ένα πρόγραμμα.

Οι Ο.Τ.Α. που έχουν πάρει απ' κάποιο πρόγραμμα φαίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εθνικά Προγράμματα

1) ENVIREG 0% 1 )ΕΤΕΡΠΣ 5%

2) LEADER 6% 2) Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1%

3) NOW 1% 3) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 1 %

4) HORIZON 1% 4) ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2%

5) YOUTHSTART 1% 5) ΣΑΤΑ 1%

6) Αγροτουρισμός 0% 6) ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1%

7) ΠΕΠ 12%

8) ΕΑΠΤΑ 13%
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ι_ΕΑΟΕί* ΥΟυΤΗβΤΑΡΤ ΕΝνίΡΕΘ

Αργοτουρισμός
0%

0%

1 %  ΝΟ\Λ/

12%
ΠΕΠ

7 1 %

13 %

ΕΑΠΤΑ

Εθνικά Προγράμματα

ΣΑΤΑ
1%

Ταμ. Παρκ. & Δανείων
ζ - 2 %

(^Γεωργίας 

Νομαρχία

ΕΤΕΡΠΕ

εχν.Υπηρ.

89%

Πηγή : Έρευνα
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Στο σημείο αυτό αν προσθέσουμε τα ποσοστά θα δούμε ότι 

υπερβαίνει το 36% γεγονός που οφείλεται στο ότι πολλοί Ο.Τ.Α. (ιδίως οι 

μεγάλοι δήμοι) συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα Ευρωπαϊκό ή Εθνικό 

πρόγραμμα.

Στην ερώτηση αν πήραν, οι Ο.Τ.Α. που εξετάζουμε κάποια έκτακτη 

επιχορήγηση μέσα στο 1996 το 92% απαντά καταφατικά και μόλις το 8% 

αρνητικά . Υψηλά ποσοστά συναντάμε και στην ερώτηση αν οι Ο.Τ.Α. αυτοί 

έχουν κάποια ακίνητη περιουσία. Έτσι το 88% απαντά, με επιφύλαξη, 

καταφατικά και μόλις το 12% αρνητικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8°

ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σημαντικό για να καταλάβουμε το ποσό ανεπτυγμένο είναι το σύστημα 

της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ν. Ηρακλείου είναι να ερευνήσουμε το πόσο 

καλά εξοπλισμένα είναι τα κοινοτικά ή δημοτικά γραφεία και άρα το πόσο 

αποδοτικά μπορούν να γίνουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών τους. Στην 

ερώτηση αν το κοινοτικό / δημοτικό κατάστημα της Κοινότητας / δήμου σας 

είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόμενος ή παραχωρηθείς χώρος οι απαντήσεις που 

πήραμε κατά σειρά προτεραιότητας είναι:

1) ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ 92%

2) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΣ 5%

3) Παραχωρηθείς 3%
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Στέγαση Γραφείων

50/0 3%  Παραχωρηθείς

Πηγή : Έρευνα
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Τώρα για τον τεχνικό εξοπλισμό (γραφείου) οι απαντήσεις είναι:

Τ ηλέφωνο 100%

Φωτοτυπικό μηχάνημα 91%

ΡΑΧ 67%

Εκτυπωτές 42%

Η/Υ 41%
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Τεχνικός Εξοπλισμός Γραφείου
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Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τηλέφωνο έχει το σύνολο των 

Ο.Τ.Α. που εξετάζουμε. Σημαντικά μεγάλα ποσοστά έχουμε και στα 

φωτοτυπικά μηχανήματα όπως και για το FAX.

Κατόπιν εξετάζουμε τον τεχνικό εξοπλισμό των υπηρεσιών. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε 3 κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τεχνικό εξοπλισμό καθαριότητας. 

Τυπικός εκφραστής της κατηγορίας αυτής είναι τα απορριμματοφόρο τα οποία 

κατέχουν το ποσοστό του 17%. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις 

μηχανές δημιουργίας διαφόρων έργων. Τέτοιες είναι οι φορτωτές με 8%, οι 

εκσκαφείς με 4%, τα γκρέϊντερ με ποσοστό 4% , οδοστρωτήρες 2% και 

μηχανές καθαρισμού θαλάσσης με ποσοστό 1%. Τρίτη και τελευταία 

κατηγορία είναι τα μέσα μεταφοράς υλικών (στερεών ή υγρών) καθώς και 

μεταφοράς προσωπικού (ανθρώπινου δυναμικού). Αντιπρόσωποι της 

κατηγορίας αυτής είναι τα επιβατικά με ποσοστό 6%, τα φορτηγά με ποσοστό 

11 %  και τέλος τα βυτιοφόρα με ποσοστό 3%.

Απορριμματοφόρο 17%

Φορτηγά 11%

Φορτωτές 8%

Επιβατικά 6%

Εκσκαφείς 4%

Γ κρέϊντερ 4%

Βυτιοφόρο 3%

Οδοστρωτήρας 2%

Μηχανές Καθαρ. Θαλ. 1%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9o

Προσωπικό για Δήμους / Κοινότητες

Το 55% των Ο.Τ.Α. που ερευνούμε έχουν ένα μόνιμο υπάλληλο. Το 

8% δεν έχουν κανένα μόνιμο ή και άλλου είδους υπάλληλο και πολλές φορές, 

αν όχι πάντα ο πρόεδρος κάνει τη δουλειά υπαλλήλων. Εξάλλου το 37% έχει 

πάνω από 2 μονίμους υπαλλήλους. Εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο για 

τους Ο.Τ.Α. εκείνους που έχουν ένα μόνιμο υπάλληλο. Έτσι εξετάζοντας το 

55% των Ο.Τ.Α. που έχουν ένα μόνιμο υπάλληλο βρίσκουμε ότι το 54% του 

παραπάνω ποσοστού είναι διοικητικοί υπάλληλοι εκ των οποίων 1% είναι 

Π.Ε., 48% Δ Ε. και 5%Υ.Ε.

Το υπόλοιπο 1%, απ' το 55% των Ο.Τ.Α. που έχουν ένα μόνιμο 

υπάλληλο, είναι υπάλληλοι τεχνικής υπηρεσίας Υ.Ε.
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Προσωπικό για Δήμους / Κοινότητες

Δύο Μόνιμους Υπαλλήλους

37%

55%

Ένα Μόνιμο Υπάλληλο

Κανένα Μόνιμο Υπάλληλο

Πηγή : Έρευνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10°

Προβλήματα -  Υπηρεσίες

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τα κυριότερα θεσμικά προβλήματα του 

Δήμου / Κοινότητας αλλά και τα προβλήματα από άποψη κοινωνικών 

υπηρεσιών. Αυτά μπορούμε να τα διακρίνουμε απ' τους ακόλουθους πίνακες.

Π.10.1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1) Μέγεθος έλλειψης προσωπικού 72%

2) Οικονομική Αυτοτέλεια 88%

3) Αδιαφορία Πολιτών 65%

4) Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης 63%

5) Έλλειψη θεσμικής στήριξης 95%

6) Έλλειψη εξοπλισμού 91%
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Π.10.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Έλλειψη ττολύκεντρου 87%

2) Έλλειψη παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών 87%

3) Έλλειψη χώρων αναψυχής 89%

4) Έλλειψη Κ.Α.Π.Η. 91%

5) Έλλειψη αθλητικών χώρων 90%
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Π.10.3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

1) Διάθεση απορριμμάτων 89%

2) Ύδρευσης 97%

3) Οδοποιίας 97%

4) Συντήρηση αγροτικών δρόμων 99%

5) Διοικητικής φύσεως 99%

6) Αποχέτευσης 62%

7) ΟΓΑ 98%

8) ΕΛ.ΓΑ 93%

Το ποσοστό της αποχέτευσης είναι χαμηλό διότι πολλοί Ο.Τ.Α. δεν

έχουν οργανωμένο αποχετευτικό σύστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11°

Εκτίμηση Θεσμικών Προβλημάτων
• Για Συμβούλια Περιοχής

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι τα Συμβούλια Περιοχής βοήθησαν στην 

επίλυση των προβλημάτων των περιοχών τους είχαμε τα εξής :

ΝΑΙ 44% ΟΧΙ 56%

Η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει πάλι με τα Συμβούλια Περιοχής και 

αν αυτά πρέπει να καταλήξουν στη συγχώνευση σε Δήμο. Καταφατικά εδώ 

απάντησε το 59% ενώ αρνητικά το 41%

Στην ερώτηση εξάλλου αν πιστεύουν ότι οι συνενώσεις θα βοηθήσουν 

στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες το 64% 

απαντά καταφατικά και το 36% αρνητικά.

Τέλος στο ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι που εμποδίζουν την συνένωση 

των κοινοτήτων σε δήμο οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους άμεσα 

"θίγόμενους" είναι :

1) Οικονομικοί λόγοι 23%

2) Γεωγραφικά 11%

3) Προσωπικά -  Τοπικά συμφέροντα 54%

4) Τοπικιστικοί & Ιστορικοί Λόγοι 39%

5) Αναπτυξιακοί λόγοι (υπηρεσίες, δρόμοι κ.λ.π) 7 %

6) Κακή Ενημέρωση 43%

7) Πολιτικοί λόγοι 8% (1)

(1) Τα ποσοστά βγαίνουν παραπάνω από το 100% γεγονός που οφείλεται στο ότι οι ερωτηθέντες έδιναν 

παραπάνω από ένα λόγο.
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Για Γεωγραφικές Ενότητες

Σημαντικά συμπεράσματα για το σχέδιο των συνενώσεων, εξάγονται 

απ' την ερώτηση που απευθύναμε με ποιο νόμο συμφωνεί η πλειονότητα των 

ανθρώπων των Ο.Τ.Α. που ερευνήσαμε για την ένταξή τους στη Γ.Ε. Τα 

αποτελέσματα είναι:

1) Ν. 1416/84 52%

2) Ν. 1622/86 13%

3) Ν.2218/94 38%

4) Κανένας 9%

189



Θεσμικά Προβλήματα για Γεωγραφικές Ενότητες
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Τα ποσοστά προσθετικά βγαίνουν πάνω από 100%. Αυτό συμβαίνει 

διότι αρκετοί κοινοτάρχες ή κοινοτικοί σύμβουλοι συμφωνούσαν και στην (1) 

περίπτωση του Ν. 1416/84 και στην (3) τον Ν. 2218/94.

Εν συνεχεία ρωτήσαμε τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα, με 

ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνει ο νέος προσδιορισμός των γεωγραφικών 

ενοτήτων που αφορά τους Νέους Δήμους. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν :

1) Με βάση νόμο 2218/94 22%

2) Με βάση νόμο 1416/84 39%

3) Εθελούσια συνένωση 4%

4) Δεν πρέπει να γίνει καθορισμός γ.ε. 3%

5) Συγκερασμός 3 νομών 1%

6) Κριτήρια υποδομής 25%

7) Με βάση νόμο 1622/86 6%

8) Με βάση συμβούλια περιοχής 1%

191



Π
ηγή : Έ

ρευνα

ίΩ
κ>

Με βάση Ν. 2218/94

Με βάση Ν. 1416/84

Εθελούσια Συνένωση

Δεν πρέπει να γίνει καθορισμός ^

Συγκερασμός 3 νομών

Κριτήρια υποδομής

Με βάση Ν. 1622/86

Με βάση Συμβούλια Περιοχής οο

Π
ροσδιορισμός Ν

έω
ν Γεω

γραφ
ικώ

ν Ενοτήτω
ν



Εξίσου σημαντική ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνονται οι μέχρι τώρα 

άνθρωποι της Τ.Α. ένα βιώσιμο Δήμο είναι αυτή που αναφέρεται στο 

πληθυσμό που πρέπει να έχει ένας Δήμος για να μπορεί να λειτουργήσει 

καλύτερα. Οι κατηγορίες είναι:

1) 3.000 -  5.000 με ποσοστό 54%

2) 5.000-10.000 18%

3) 10.000 και άνω 26%

4) Τίποτα απ' αυτά 2%
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Πληθυσμός Δήμου

Πηγή : Έρευνα
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Τώρα σε ότι αφορά την έδρα του νέου Δήμου και το πώς (με ποια 

κριτήρια) αυτή πρέπει να καθοριστεί, οι απαντήσεις που πήραμε είναι:

1) Με βάση το σχέδιο Καποδίστρια 17%

2) Ιστορικά -  Κοινωνικά -  Γεωγραφικά - Οικονομικά 68%

3) Προτάσεις Κοινοτικών Συμβουλίων 3%

4) Τίποτα 12%
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Κριτήρια Έδρας Νέου Δήμου
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Τέλος στη ερώτηση ποια πιστεύεται ότι μπορεί να είναι η υποστήριξη 

της πολιτείας στην εφαρμογή του νέου θεσμού τα αποτελέσματα ήταν :

1) Οικονομική υποστήριξη 72%

2) Θεσμική υποστήριξη 3 2 %

3) τεχνική υποστήριξη 12%

4) Καμία 24%
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Υποστήριξη Νέου Θεσμού

Πηγή : Έρευνα
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Εδώ πρέπει να πούμε για τις δύο τελευταίες ερωτήσεις δεν μπορούν να 

υπάρξουν κάποιες μετρήσεις διότι για την μεν (Λ10) το 100% των 

ερωτηθέντων απάντά με όλες τις προϋποθέσεις και με όλα τα προβλήματα 

ενώ για την (Λ11) η απάντηση που δίνεται είναι : [με τις παραπάνω 

προϋποθέσεις].
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΑΠΟΨΕΙΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια, είδαμε ξεκάθαρα τι συμβαίνει στο νομό 

Ηρακλείου. Απ' όλα αυτά αποκρυπτογραφόνται και εντοπίζονται κάποια 

γενικά συμπεράσματα.

Πρώτο συμπέρασμα μπορούμε να αναφέρουμε την ανεπάρκεια 

εξασφάλισης και παροχής ικανοποιητικής παιδείας (ιδιαίτερα 

δευτεροβάθμιας). Αυτό εντοπίζεται κυρίως στο χαμηλό ποσοστό υπάρξεως 

γυμνασίων και Λυκείων 30% και 18% αντίστοιχα. Εξάλλου τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται στο νομό Ηρακλείου στο χώρο της παιδείας είναι κατά 

πρώτο λόγο οικονομικά, γεγονός που το μαρτυρεί το υψηλό ποσοστό (45%) 

και κατά δεύτερο τα κτιριακά (37%). Αξιοπρόσεκτο εδώ είναι το υψηλό 

ποσοστό που παρουσιάζεται στην αστυνομία (25%) γεγονός που είναι στενά 

συνυφασμένο με τις έντονα παραδοσιακές νοοτροπίες που επικρατούν όχι 

μόνο σε πολλές περιοχές του νομού Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη τη νήσο 

Κρήτη.

Ακόμα από μέτρια έως σχετικά καλή μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την 

παροχή ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης αφού τα ποσοστά ιατρικών 

κέντρων παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαμηλά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι 

εντοπίστηκαν (κατά ην έρευνά μας) Ο.Τ.Α. οι οποίοι ενώ είχαν κάποιο 

υποτυπώδες ιατρείο εντούτοις στερούντο ανθρώπινη και υλική (ιατρικό υλικό) 

υποστήριξη.

Ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα εξάγονται τόσο από τους πίνακες 

των προϋπολογισμών και απολογισμών όσο και από τους πίνακες 

συντέλεσης κάποιων κοινωφελών έργων (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση 

κτ.λ.). Έτσι όσον αφορά τους προϋπολογισμούς παρατηρείται ότι η 

πλειονότητα των Ο.Τ.Α., η οποία υπόκειται στις κατηγορίες 1 -  3, έχει πολύ 

μικρά περιθώρια ελιγμών για έργα ανάπτυξης και υποδομής, (πράγμα που 

φαίνεται και στους πίνακες δαπανών τους). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις
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περισσότερες περιπτώσεις η βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α. αυτών είναι 

αμφιλεγόμενη. Το παραπάνω εξηγεί και τα χαμηλά ποσοστά υλοποίησης 

κάποιων έργων όπως για παράδειγμα το υψηλό ποσοστό που παρουσιάζει η 

ανυπαρξία αποχετευτικού συστήματος (απουσία κατά 57%).

Εξάλλου θα πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. προσπαθούν 

να καλύψουν τα έξοδά τους μέσα από τους ίδιους πόρους, μην 

προσπαθώντας να συμπεριληφθούν σε κάποιο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πληροφόρησης πολλών 

κοινοταρχών καθώς βέβαια και στο χαμηλό επίπεδο μόρφωσης ορισμένων εξ 

αυτών.

Πολύ σημαντικά συμπεράσματα εξάγονται από την έρευνά μας απ' το 

κεφάλαιο όπου προσπαθούμε να δώσουμε τα κυριότερα προβλήματα που 

εντοπίζουν οι ερωτηθέντες στο πρόγραμμα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". 

Έτσι σημαντικό προβάδισμα δίνουν στην έλλειψη θεσμικής στήριξης με 

ποσοστό 95% καθώς και στην έλλειψη εξοπλισμού με ποσοστό 91 % και μόλις 

τρίτο το πρόβλημα της οικονομικής αυτοτέλειας με ποσοστό 88%.

Η μελέτη τέλος των ερωτήσεων του τελευταίου κεφαλαίου του 

ερωτηματολογίου, μας οδήγησε στο εξής συμπέρασμα. Οι άνθρωποι των 

Ο.Τ.Α. έχουν επίγνωση του τι σημαίνει και τι θα προκαλέσει όλη αυτή η 

διαδικασία των υποχρεωτικών συνενώσεων. Συνήθως παρουσιάζονται 

αντίθετα ως προς το μέτρο αυτό αν και ενδόμυχα ξέρουν ότι είναι ένα 

πρόγραμμα που αν υλοποιηθεί σωστά θα οδηγήσει στην αναβάθμιση και 

εξύψωση της Τ.Α. Ο αρνητικός όμως αυτός να το αποδεχτούν είναι απόρροια 

της προσπάθειάς τους να κατακρατήσουν τα κεκτημένα (αξίωμα προέδρου 

κ.τ.λ.) ή αποτέλεσμα κακής πληροφόρησης. Εξάλλου δε θα πρέπει να 

παραλείψουμε ότι αντιθέσεις υπάρχουν και προέρχονται και από τοπικιστικές 

αντιδικίες, μεταξύ των Ο.Τ.Α. (κυρίως για την έδρα του νέου δήμου), 

φαινόμενο που έχει σαφώς να κάνει κυρίως με τον οικονομικό παράγοντα και 

άρα την ανάπτυξη του κάθε Ο.Τ.Α.
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Πάντως παρά το αρχικό αρνητικό κλίμα, που δημιουργήθηκε με την 

εκπόνηση του προγράμματος "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" , θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι οι τόνοι θα πέσουν και ότι με την συνδρομή και την βοήθεια 

όλων θα ανατείλει μια νέα δυνατή και αυτοδύναμη τοπική αυτοδιοίκηση με 

πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.
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αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών κ.λ.π. ειδήσεων περί της νήσου. 

"Παλιγγενεσία", Αθήνα 1890.

4) ΥΠ. ΕΣ., Πρόγραμμα " ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"  για τον 

εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης -  Πρόταση για την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1997.

5) Β. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ / Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Το Ελληνικό Κράτος -  

Περιφερειακή διοίκηση /  Τοπική Αυτοδιοίκηση : Ιστορική εξέλιξη, Α. 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ / Π. ΑΝΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα 1991

6) Ε. ΒΕΛΟΝΙΑ, Το Ελληνικό Κράτος -  Περιφερειακή διοίκηση /  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Υφιστάμενη κατάσταση, Α. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ /  Π. 

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα 1991

7) Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, Ενημερωτική συνάντηση -  Οικονομικά των Ο.Τ.Α., 

Ηράκλειο 1991
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8) Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, Ενημερωτική Συνάντηση -  Οικονομικά των 

Ο.Τ.Α., Ηράκλειο 1991

9) Περιφερειακή Διοίκηση Ηρακλείου, Βιβλίο Δήμων και Κοινοτήτων, 

Ηράκλειο

10) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Θ. , Συμβούλια Περιοχής, Ηράκλειο 1995

11) Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, Δημογροφήματα -  Ν. Ηρακλείου, Νέοι Δήμοι 

με βάση το ",Σχέδιο Καποδίστριας", Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου 1998

12) Ε.Ε.Τ.Α.Α., Έρευνα -  Η υφιστάμενη κατάσταση των μορφών 

συνεργασίας και συνενώσεων Ο. Τ.Α., Αθήνα 1992

13) ΑΙΤΙΟΣ Η., " Ζητήματα υποστήριξης του Θεσμού των Συμβουλίων 

Περιοχής", Περ. Τοπική Αυτοδιοίκηση Αποκέντρωση, Νο 6, 1995 

(σελ. 4 3 -4 6 )

14) Ε.Ε.Τ.Α.Α., Θεματικός κύκλος σε ολομέλεια "Συνενώσεις Ο.Τ.Α.", 

Υφιστάμενη κατάσταση, Ηράκλειο 1997
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ΜΑΑΕΒΙΖΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑ
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"  Πίνακας κατανομής των Ο.Τ.Α. του νομού Ηρακλείου
κατά πληθυσμού"

Πληθυσμός Αριθμός Ο.Τ.Α. Αριθμός Ο.Τ.Α. * 
που συμμετείχαν 

στην έρευνα

%

0 -5 0 0 80 36 45 %

501 -  1000 56 36 64,3 %

1001 -3500 22 19 86,4 %

3501 -  5000 3 3 100 %

5001 -  11000 5 5 100 %

11001 - 1 1 100 %



ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνολο Ο.Τ.Α. και Πληθυσμού ανά Γ,Ε. του 
Ν. 1416/84

Νομός / Νομαρχία : Ηρακλείου

Γεωγραφική Ενότητα Πλήθος Ο.Τ.Α. Πληθυσμός
1991

1η 11 5.350

2η 22 14.896

3η 9 10.009

4η 12 7.183

5η 12 7.489

6η 20 13.562

7η 8 5.176

8η 6 6.735

9η 18 8.252

10η 14 10.556

11η 8 6.583

12η 9 5.678

13η 9 13.794

14π 10 3.838

15η 12 8.811

16η 10 1136.994

Σύνολα Νομού 190 264.906

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., Θεματικός κύκλος σε ολομέλεια 
"Συνενώσεις Ο.Τ.Α.", Υφιστάμενη κατάσταση Ηράκλειο, 1997



ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΡΜΟΣ 
Μ Ε Σ Σ Α Ρ  ΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
Ν. 1416 /  84
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνολο Ο.Τ,Α. και Πληθυσμού ανά Γ.Ε, του 
Ν. 1622/86

Νομός / Νομαρχία : Ηρακλείου

Γεωγραφική Ενότητα Πλήθος Ο.Τ.Α, Πληθυσμός
1991

1η 8 3.324

2η 3 2.026

3η 3 2.830

4η 3 3.414

5η 8 8.146

6η 14 6.515

7η 5 3.482

8η 9 5.229

9η 5 2.729

10η 3 6.278

11η 7 2.964

12η 4 3.999

13η 4 5.113

14η 5 3.146

15η 4 2.578

16η 10 6.311

17η 8 5.313

18η 6 4.759

19η 4 2.261



Γεωγραφική Ενότητα Πλήθος Ο.Τ.Α. Πληθυσμός
1991

20η 5 3.417

21η 6 7.404

22η 1 1.880

23η 2 4.510

24η 13 5.519

25η 5 2.733

26η 12 6.277

27η 9 3.903

28η 5 2.680

29η 5 7.711

30η 4 2.214

31η 3 12.130

32η 3 4.279

33η 3 3.101

Χ.Ε. 1 116.731

Σύνολα Νομού 190 264.906

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., Θεματικός κύκλος σε ολομέλεια
"Συνενώσεις Ο.Τ.Α.", Υφιστάμενη κατάσταση Ηράκλειο, 1997
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνολο Ο.Τ.Α. και Πληθυσμού ανά Σ.Π. 
( Ν. 2218/94)

Νομός / Νομαρχία : Ηρακλείου

Συμβούλιο Περιοχής Πλήθος Ο.Τ.Α. Πληθυσμός
1991

1ηςΕδαφ. Περιφέρειας 11 5.350

2ηςΕδαφ. Περιφέρειας 18 12.952

3ης Εδαφ. Περιφέρειας 19 12.163

4ηςΕδαφ. Περιφέρειας 39 33.510

5ηςΕδαφ. Περιφέρειας 25 19.511

6ηςΕδαφ. Περιφέρειας 11 8.241

7ηςΕδαφ. Περιφέρειας 7 15.698

8ηςΕδαφ. Περιφέρειας 14 8.252

9ηςΕδαφ. Περιφέρειας 8 11.914

10ης Εδαφ. Περιφέρειας 4 129.148

11ηςΕδαφ. Περιφέρειας 11 8.167

Σύνολα Νομού 167 264.906

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α., Θεματικός κύκλος σε ολομέλεια
"Συνενώσεις Ο.Τ.Α.", Υφιστάμενη κατάσταση Ηράκλειο, 1997
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Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ.Μ,Τ,Α,

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
I_____________________ )

Ερευνητική Ουάδα

1. Πανάγου Βασίλειος, προϊστάμενος τμήματος Δ.Μ.Τ.Α.

2. Οι σπουδαστές : Τζαμάρας Στυλιανός
Χαρουλάκης Εμμανουήλ



Α. ΠΡΟΦΙΛ ΛΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΊΉΤΩΝ

Λ. 1 Στοιγεία Ταυτότητας των Δήιιων - Κοινοτήτων

Επωνυμία Λήμου / Κοινότητας:

Επαρχία:...............................

Συμβούλιο Περιοχής (Ονομα)..

Λ. 2

Χαρακτηριστικά

0 πληθυσμός της Απογραφής του ’91 για το Λήμο ή την Κοινότητά σας

είναι πραγματικός; ΝΑΙ ΟΧΙ Γ Σ Ζ )

Α.3 Πόσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο η την Κοινότητά σας;

Α.4 Έχετε εποχιακό πληθυσμό που να αλλάζει σημαντικά τον πληθυσμό σας;

ΝΑΙ 1 ) ΟΧΙ (Ζ Σ Θ

Εάν ΝΑΙ:

Α.4.1 Ποια εποχή και σε τι αριθμό:

1. Χειμώνας ι ______ )

2. Ανοιξη ( ______ )

3. Καλοκαίρι ι )
4. Φθινόπωρο ι ______ )

Α5 Υπάρχει γήρανση του πληθυσμού; ν α ι [ ) ΟΧΙ 0 3

Α.6 Πόσοι νέοι μένουν στην Κοινότητά σας: [ 1

Α7 Ποιοι είναι οι λόγοι που εγκαταλείπουν οι νέοι την Κοινότητά σας;

1. Απασχόληση ( )

2. Έλλειψη κοινωνικής-πολιτιστικής ζωής
■
«. - )

3. Έ?\λειψη κινήτρων από το κράτος (
""Ά

______

4. Δυσκολία για δημιουργία προσωπικών σχέσεων ( Π

5. Σπουδές Γ ~ι )

6. Αλλο : ................................................................... ( )



Β. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΗΜΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

λρεινή Γ Ί
ημιορεινή Ζ )
Πεδινή ( )
Παοαθαλάσσια ( ί
Δασώδης ( ί

Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

-εις που θα κατατάσσατε το/την Δήμο/Κοινότητα σας;

-:νικά Χαρακτηριστικά

Πλούσια ( )

Μεσαία (

<1>τωχή ( )

Εγκαταλελειμμένη (

.πασχόληση κατά σειρά οικονομικής σημασίας:

. Γεωργία ( )
Κτηνοτροφία

Γ---■

Τουρισμός

·. Εμπόριο (
5. Βιοτεχνία - Βιομηχανία ( )
6. Υπηρεσίες - Ελεύθερο Επάγγελμα (
7.. Αλιεία ( )
8. Αλλη Εργασία (ποια;).......................... ..... ( _ )



υ.) Βασικα προϊόντα τοπικής παραγωγής κατα την σειρά ετημασιας

τους στην τοπική οικονομία.

1. Ελιε; ( )

2. Λάδι
*

)
3. Σύκα ( )

4. Σταοιδα ( )

5. Σταφύλια ( )

6. Κρασί ( )

7. Εσπεριδοειδή ( )

8. Ανθοκομικά ( -

9. Κηπευτικά (

10. Πατατες ( )

11. Καστανα (
>

12. Καρύδια ( )

13. Σιτηρά
■<

14. Δημητριακά ( .  Α

14. Κτηνοτροφικά (

15. Αλιευτικά ( _ ύ

Λ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Δ. 1 Λατουργούν στο Δήμο / Κοινότητά σας Δημόσια Σχολεία; ΝΑΙ ( _

Δ.2 Νηπιαγωγεία; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( )

Δ.2.1 Πόσους μαθητές έχετε;..............

Δ. 3 Δημοτικά; ΝΑΙ (

Δ.3.1 Πόσους μαθητές έχετε;...............

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Δ.3.2 Εάν ΝΑΙ, πόσα και ποιας κατηγορίας; (αριθ.Δημ. Σχολείων)

1.  μονοθέσιο Ι Ζ )
2. διθέσιο ΙΖΙ Α

3. τριθέσιο c
4. τετραθέσιο c )
5. πενταθέσιο c

’

6. εςαθέσιο ( ζ )

4



Δ.3.3

Λ.4

Δ.4.1

Δ.4.2

Εάν Ο Χ Ι, που πηγαίνουν τα παιδια σας;

1. στο γειτονικό χωριό ( Ί (ποιο;)..

2. στο κέντρο της περιοχής ( ) (ποιο;)..

3. στη πλησιέστερο αστικό κέντρο [ ) (ποιο:)..

Γυμνάσιο; ΝΑΙ 1 ]

Πόσουο ααθητές έχετε;..................

Εάν ΟΧΙ, που πηγαίνουν τα παιδιά σας;

ΟΧΙ (

)

)

1. στο γειτονικό χωριό (
Λ

(ποιο;).

2. στο κέντρο της περιοχής ( ) (ποιο;).

3. στη πλησιέστερο αστικό κέντρο (_ ) (ποιο;).

Δ.5 

Δ.5.1 

Δ.5.2

Λύκειο: ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ

Πόσους μαθητές έχετε;.................. ( ]

Εάν ΟΧΙ. που πηγαίνουν τα παιδιά σας;

1. στο γειτονικό χωριό ( '
/■ .. *\

2. στο κέντρο της περιοχής ______ _

3. στη πλησιέστερο αστικό κέντρο (

(ποιο;).

(ποιο,)·

(ποιο;)

Δ.6 Υπάρχει Τεχνική ή Γεωργική Δημοσία Σχολή στην Περιφέρεια του Σ.Π., 

ν α ι  | ) ΟΧΙ ι ι

Δ.7 Τι προβλήματα αντιμετωπίζει το Σχολείο σας;

1. Κτιριακά (

2. Λειτουργικά (

3. Οικονομικά ( )

4. Έλλειψη τεχνικού-διοικητικού προσωπικού ( )

Δ. 3 Υπάρχει Κέντρο Υγείας; ΝΑΙ £ 3 οχι μ )

Δ.9 Υπάρχει Περιφερειακό Αγροτικό Ιατρείο; ΝΑΙ ( 2 3 οχι (3 )

Δ. 10 Υπάρχει Αγροτικό Ιατρείο; ΝΑΙ 2 3 οχι ς )



Δ.11 Πόσες Φορές επισκέπτεται ο γιατρός την Κοινότητα σας; 1 - 2 ήμερες ( ]

2 - 3 ήμερες ( )

Καθημερινά ( )

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ε. 1 Δημόσιες Υπηρεσίες που υπαρχουν 

Ε.1.1 Αστυνομία; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ

Ε. 1.1.1 Τουριστική Αστυνομία, 

Ε.1.1.2 Τροχαία;

Ε.1.2 Αγροφυλακή; ΝΑΙ

Ε. 1.3 Λιμεναρχείο, ΝΑΙ

Ε. 1.4 Εφορία - Ταμείο; ΝΑΙ

Ε. 1.5 Υ  ποθηκοφι&ακείο; ΝΑΙ

Ε. 1.6 Πολεοδομία - Γραφείο; ΝΑΙ

Ε. 1.7 Τ ράπεζα; ΝΑΙ

________
η

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ Γ
ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ C

ί \
ΟΧΙ ( η

( -
ΟΧΙ ( )

(
—

* ΟΧΙ ( Ί

) ΟΧΙ (
( ΟΧΙ (
( ) ΟΧΙ Γ - )

Ε. 1.7.1 Τράπεζα της Ελλάδος; ΝΑΙ ( 1 ΟΧΙ (2 □
Ε. 1.7.2 Αγροτική Τράπεζα; ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ C
Ε.1.7.3 Εθνική Τράπεζα; ΝΑΙ ( ) οχι Γ □
Ε.1.7.4 Πίστεως Τράπεζα; ΝΑΙ t ) ΟΧΙ Γ □
Ε. 1.7.5 Εμπορική Τράπεζα; ΝΑΙ 1 ) ΟΧΙ f~

- .  — >

Ε.1.7.6 Ισνική Τράπεζα; ΝΑΙ ( ΟΧΙ Γ □
Ε. 1.8 Ο.Τ.Ε.; ΝΑΙ £ H ΟΧΙ C
Ε. 1.9 Ε.Λ.Τ.Α.; ΝΑΙ £ □  ΟΧΙ CZD
Ε.1.10 Δικαστήριο (τ ι ; ...................... ..)Ν Α Ι( J 0Χ Ι( )
Ε.1.11 Αλλη (ποια;........................... .) ν α ι ( ) 0X1 ( )

Ε.2 Υπάρχει Τακτική Συγκοινωνία στο Χωριό σας; ΝΑΙ f ) ΟΧΙ C
Εάν ΝΑΙ,

Ε.2.1 Πόσες φορές την ημέρα

1. 1 έως 2 ( 1J

2. 3 έως 5 ( )

3. πάνω από 5 ( )

δ



'.2 Πόσες μέρες την εβδομάδά;

1. 1 έως 2 ( )

2. 3 έως 5 ( )

3. πάνω από 5 ( )

?..3 Χρησιμοποιείτε αυτή την συ",/κοινωνία για να πάτε στην έδρα του Σ.Π. σας;

ΝΑΙ ( ΟΧΙ ( )

.4 Περνάει απο Κοινότητες που δεν βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο; 

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( )

.5 Υπάρχει Επικοινωνία με τα διπλανα χωριά; ΝΑΙ ( ]

.5.1 Εάν ΝΑΙ, με ποιόν τρόπο;

1. Ι.Χ .

2. υπεραστική συγκοινωνία

3. Ταα

ο χ ιί I

(Ζ Ζ )
( _ )

Ζ.1

Ζ. ΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ποια είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου της Κοινότητάς σας;

1. κακή [ )
2. μέτρια ( )

3. καλή (
--\

4. πολύ καλή

.2 Είναι οι περισσότεροι Κοινοτική δρόμοι χωματόδρομος

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( )

Είναι οι δρόμοι που συνδέουν τις Κοινότητες ασφαλτοστρωμένοι; 

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( ]



Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η. 1 Πόσα ήταν τα τακτικά και τα έκτακτα έσοδα του Δημου/Κοινότητας σας κατά 

τον Απολογισμό των ετών 1995,1996.

________________________ΕΣΟΔΑ (ποσά σε εκατ. δρχ.)_________________
ΠΟ ΣΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός

1995 1996

Σύνολο Τακτικών Εσόδων

Σύνολο Έκτακτων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η.2 Ποια ήταν τα τακτικά και έκτακτα έξοδα του Δήμου/Κοινότητας κατα τον 

Απολογισμό των ετών 1995,1996.

ΕΞΟΔΑ (ποσά σε εκατ. δρχ.)
ΠΟΣΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός

1995 1996

Σύνολο Τακτικών Εςόόων

Σύνολο έκτακτων Εςόόων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ■ ■■■·-- ·;

Η.2.1 Αναψέρεται αναλυτικά τις δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση έργων:

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Π Ο Σ Ο
Π Η Γ Η

Χ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ

Κοινοτικής Οδοποιίας
Αγροτική Οδοποιία
Ύδρευση
Αποχέτευση
Καθαριότητα
ΗλεκτοοΦωτισμό
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων

.*\ααΟ!.........................................
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Πήρατε χρήματα απο κάποιο πρόγραμμα (Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή Εθνικό 

Πρόγραμμα); ΝΑΙ ( 1 ΟΧΙ ί 1

Αν ΝΑΙ από που και ποσά:

Ποσό Χοονολονία

1. ENVIREG (

L_ ( )
2. LEADER ΖΖ 1 (__ )
3. NOW cz ) ( )
4. HORIZON cm ) ( )
5. YOLTHSTART cm 1 ( )
ο. ΠΕΠ cz ) ( )
7. Αγροτουρισμός cz ) ( )
3............... ( ) ( )
9................................. Cl ) ( )
10............. m _____) ( )
Πήρατε κάποια έκτακτη επιχορήγηση το 1996; ΝΑΙ L

Ξάν ΝΑΙ:

Από ποιες υπηρεσίες και τι ποσο;

Λ/νση Προγραμματισμού Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

2. ΥΓΙΕΣ..................................................................

3. ΥΠ. Υγείας & Πρόνοιας........................................

·. Λ/νση Γεωργίας.....................................................

5. (Αλλο: (Ποιο;).......................................................

____
l____)
cz
C Z__)
cz__)

3χει ακίνητη περιουσία ο Δήμος / η Κοινότητά σας; Ν Α Ι_____ ]

. :ν ΝΑΙ, ποιας η κατηγορίας και η έκταση της και τι ποσό εσόδων επιφέρει;

Αριθμός Εκταση Έσοδα το 1996

Ο Χ ΐ[

Κτίρια ( ;
j

Κτήματα ( )

Δασική έκταση ( )
Λιβάδια ( )
(Αλλο ( ζ

3 C 
3 C 
3 C 
3 C

)
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Θ. 1

Θ. ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το κοινοτιχο κατάστημα της Κοινότητάς σας είναι:

1. ίοιοκτητος χώρος,

2. Ενοικιαζόμενος χώρος;

3. Παραχωοηθείς χώρος ,

4. Α/λνΟ : .......................

<ι_ )

( )

( )

( )
Θ. 1 1 Ποια η συνολική επιφάνεια του χώρου στέγασης ;

Θ.2 Ποιος είναι ο τεχνικός εξοπλισμός σας,

Θ.2.1 Γραφείου;

Σημειώστε το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού γραφείου που διαθέτει ο Δήμος / 

Κοινότητά σας;

1. Τηλέφωνο....................... -  1 )
2. ΗΑΧ............................... ....ί
3. Η/Ύ................................ (----

....1 )
4. Εκτυπωτεε...................... .....( )
5. Γραφοαπχανη................. .....( )
6. Φωτοτυπικό αηχάνημα.... Γ.....1κ__ )

7. Αριθμομηχανή..................

8. Βιβλιοθήκη / Αρχειοθήκη... 

Αλλος εξοπλισμός γραφείου..

9 ......................................

10 .....................................

11....................................................

( )
(_ )

Γ'
\ —1J
■Γ )

!

Θ.3.2 Υπηρεσιών'

Σημειώστε το είδος και την ποσότητα του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος / 

Κοινότητα:

1. ,ΑπορριαυατοΦόοο.......... ....ί --- ' 7. Βυτιοφόρο........................ - I )

2. Φορτηγό........................ . . .  ( ) 8. Οδοστρωτήρας................. ί )

3. Φορτωτηε...................... ■· ( ) Αλλος τεχνικός εξοπλισμός.

4. ΕκσκαΦεαε.................... . . .  ( ) 9....................................... Γ

■···{
5. Γκρεΐντεο....................... 10.................. Ν

ό. Επιβατικό Αυτοκίνητο..... . . . .  ( ) 11........................................
... (

)

)

1 (π.χ. Τηλέφωνο 2 )
: (ττ.χ. Απορριμματοφόρο 1 )
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I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

^  Για τους Λήμους / Κοινότητες
1.1 Πόσους μόνιμους και πόσους έκτακτους υπάλληλους έχετε στο Δήμο/Κοινότητα σας;

( Ί
1. Μόνιμοι ; ι-------->

2. Έκτακτοι; I ■ ■)

1.1.1. Πόσοι από αυτούς είναι Δημότες του συγκεκριμένου Ο.Τ.Λ.; ( )

1.2 Ποια η ηλικία του γραμματέα σας;

1. Μεταξύ 25-35 [ )

2. Μεταξύ 35-45 [ 1

3. Από 45 και άνω (

1.3 Σε ποιο κλάδο ειδικότητας και εκπαίδευσης ανήκουν;

1.3.1. Διοικητικοί Υπάλληλοι [ ) (αριθμός υπαλ.)

1. Π.Ε. ( Ί

2. Τ.Ε . ί )

3. Δ.Ε . ( )

4. Υ.Ε . [ j
1.3 .2. Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας ( 1 (αριθμός υπαλ.)

1. Π.Ε. [ ~)

2. Τ.Ε. [ j

3. Δ.Ε . ( "  " )

4. Υ.Ε . [ )

1.3.3. Υπάλληλοι Υπηρεσίας Καθαριότητος (αριθμός υπαλ.)

1. Π.Ε. [ ]

2. Τ.Ε . ί

3. Δ.Ε. ( )

4. Υ.Ε . ( )

1.3.4. Υπάλληλοι Υπηρεσίας Υ'δρευσης-Αποχέτευσης C 

Ι.Π .Ε . [  j

2. Τ.Ε . ( )

3. Δ.Ε. ( )

4. Υ.Ε . ί )

(αριθμός υπαλ.)
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1.3.5. Υπάλληλοι Οικονομικής Υπηρεσίας ( _ _ _ )  (αριθμός υπαλ.)

1. Π.Ε. [  ]

2. Τ.Ε . [ )

3 .  Δ.Ε. ΖΖ3
4. Υ.Ε . [ )

1.3.6. Αλλο:............................................ί 1 (αριθιώκ; υπαλύ

Ι .Π.Ε.  ( ~ ')

2. Τ.Ε . ( )

3-Δ.Ε. (ΖΖ)
4. Υ.Ε . ( )

Κ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κ. 1 Ποια νομίζετε ότι είναι τα σπουδαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κοινότητά 

σας;

Κ. 1.1 Ποια τα κύρια θεσμικά προβλήματα του Δήμου / Κοινότητάς σας;

1. Μέγεθος έλλειψης προσωπικού Ζ Π

2. Οικονομική Αυτοτέλεια Ζ
3. Αδιαφορία Δημοτών ζ: )
4. Έλλειψη τεχνικής στήριξης ζ
5. Έλλειψη θεσμικής στήριξης ζ )
6. Έλλειψη εξοπλισμού ζ -- ■ "■->

7............................................................... ζ )
Κ. 1.2 Ποια τα κύρια τεχνικά προβλήματα του Δήμου / Κοινότητάς σας;

1. Υ'δρευση ( )
Λ Αποχέτευση (

3. Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο ( )

4. Αγροτικό Οδικό Δίκτυο ( )
~\

. Σχολικά Κτίρια . (
6. Χώρων Αναψυχής ( )
7 Αθλητικών Χώρων ( )
8. Μόλυνση του Περιβάλλοντος ( )
9 Τουριστικών Εγκαταστάσεων ( ;
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10. Αποποίηση Φυσικών Πόρων [_

α

Κ.1.3. Ποια προβλήματα από άποψη κοινωνικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει ο 

Δήμος/Κοινότητά σας;

1. Έλλειψης πολύκεντρου (
■■λ

—

2. Έλλειψης παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών ( )

3. Έλλειψης χώρων αναψυχής ( ]

4. Έλλειψης Κ.Α.Π.Η . ( )

5. Έλλειψης αθλητικών χώρων Λ

Κ.2 Η Κοινότητά σας ποιες υπηρεσίες προσφέρει στους κατοίκου

1. Διάθεσης απορριμμάτων Γ )
2. Ύδρευσης (
3. Οδοποιίας (

---

4. Συντήρησης Αγροτικών Δρόμων V__ )
5. Γραφειοκρατικής Φύσεως

{ ..
__

6. .Αποχέτευσης (
Λ
)

7. Ο.Γ.Α. * )
8. Ε.Λ.Γ.Α. ( _ )

9..........................................................
>* ■
*_

-----\

10........................................................ ( _ Π

Κ.3 Πόσα πιστοποιητικά εκδίδονται από την Κοινότητά σας ; [ 1 (αριθμός)

Κ.4 Σε ποιους Λόγους πιστεύεται ότι οφείλονται αυτά τα προβλήματα.

1. Ανεπάρκεια οικονομικών πόρων ( )

2. Αδυναμία προγραμματισμού (______ )
3. Αδιαφορία των πολιτών (______ )
4. Έλλειψης οργάνωσης (
5. Έλλειψης στελεχιακού δυναμικού (
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Λ. «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ»

·ι ια τα συμβούλια Περιοχής

Λ.1 Πιστεύετε ότι τα Σ.Π. βοήθησαν στην επίλυση των προβλημάτων του/της 
Δήμου/Κοινότητάς σας; ΝΑΙ | | ΟΧΙ □

Α.2. Τα Σ.Π. πρέπει να καταλήξουν στη συγχώνευση σε Δήμο; ΝΑΙ | | ΟΧΙ | 1

Λ.3 Πιστεύετε ότι οι συνενώσεις θα βοηθήσουν στην επίλυση των ____
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες; ΝΑΙ | 1 ΟΧΙ | |

Λ.4. Ποιοι είναι οι λόγοι που εμποδίζουν την συνένωση των κοινοτήτων σε 
Δήμο;

λ

2

3.

4.

5.

6. 

7

• Για την Γεωγραφική Ενότητα

Λ.5. Συμφωνείται με την ένταξη σας στην Γ.Ε. του Ν.1416/84, του Ν. 1622/86 ή 
του 2218/94;

1. Ν. 1416/84

2 Ν. 1622/86

3. Ν. 2218/94

□
□
□



Λ. 6 Με ποια κριτήρια θα πρεπει να γίνει ο νέος προσδιορισαος των γεωγραφικών 

ενοτήτων που αφορά τους Νέους Δήμους;

1.

4

6...................................................................................................................

Λ.7 Τι πληθυσμό πρέπει να έχει ένας Δήμος για να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα;

3000 - 5000 κάτοικοι )
5000 - 10000 κάτοικοι )
10000 και άνω )

Λ .8 Με ποια κριτήρια πρέπει να καθοριστεί η έδρα του Νέου Δήμου,

4.........................................................................................................

................................................................................................................

6..............................................................................................................

Λ.9 Ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η υποστήριξη ^  πο^ιτειαζ στΓ1ν εφαρμογή

νέου θεσμού;

1.........................................................................................................

4.

5.

6.

του
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Λ. 10 Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πετύχουν; Ποια προβλήματα κατα 

τη γνώμη σας μπορεί να ξεπεραστουν;

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Στελεχωση Προσωπικού [ ] 1. Στελεχωση με ειδικευμένο προσωπικό ί ] !
'■------- ' |

2. Τακτική Χρηματοδότηση [ ] 2. Προγραμματισμού & Σχεόιασμου ( ]

3. Προγραμματισμός ( ] 3. Οικονομικής Διαχείρισης [' )

4. Τεχνική Υποστήριξή ( ] 4. Τεχνικής Υποστήριξής ( )
*

Λ. 11 Τι είδους οργανωτική και διοικητική υποστήριξη πρέπει να έχει ο νέος δήμος για να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά;

1.........................................................................................................

ο.

4 .

5 .

6 .
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ιι. Η θεατών όφεων. Ειΰώλιο από το ιερό του ανακτόρου της Κνωοού.











4· Κρητικός επαναστάτης.
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CANDIE (Crète) La ietée
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Ο Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Κ Ρ Η Σ







>θέαμα». Αυτοσχέδια φιγούρα προς τέρψη των τουριστών. 
<Show». An improvised figure for tlie amusement oflhe tourists. 
(Schauspiel» Improvisierte Figur zum Vergnügen der Touristen.
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