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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αντικείμενο Τεύχους 
 

Το ‘Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι το κείμενο της Α’ Φάσης, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (Ε.Π.) του Δήμου Σίφνου, για την περίοδο 2012-2014, εκπονήθηκε 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν στη 

διαδικασία κατάρτισης – παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των ΟΤΑ, καθώς και στα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησής 

τους.  

Το πρώτο τμήμα της φάσης ‘Α του Ε.Π. αφορά στην συνοπτική περιγραφή και 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Σίφνου, καθώς και του 

ίδιου του Δήμου ως οργανισμού και των Νομικών Προσώπων που ανήκουν και 

διοικούνται από αυτόν. 

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που παρατίθενται στο παρόν τεύχος για την ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Σίφνου προέρχονται επί το πλείστον από μελέτες και έρευνες για το 

νησί της Σίφνου, από την ΕΣΥΕ, βάσεις δεδομένων και από την εργασία που έγινε από 

την ομάδα κατάρτισης του συγκεκριμένου σχεδίου. 

Το δεύτερο τμήμα της Ά φάσης του Ε.Π. αποτυπώνει και κωδικοποιεί με συγκεκριμένο 

τρόπο την στρατηγική του Δήμου θεσπίζοντας το συνολικό όραμα του Δήμου Σίφνου για 

την ανάπτυξη στους τομείς ευθύνης αλλά και σε όλο το φάσμα των νέων αρμοδιοτήτων 

του και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτόν.  

Επιπλέον καθορίζει τη στρατηγική διοικητικής και οικονομικής αναδιοργάνωσης του 

οργανισμού και των Νομικών Προσώπων του, καθώς και τους επιμέρους στόχους για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Με βάση τα παραπάνω καταρτίστηκαν οι βασικοί άξονες εργασίας και οι αντίστοιχοι 

πολιτικοί στόχοι ανά άξονα. Τέλος σε κάθε στόχο, καθορίστηκαν μέτρα δράσεων και 

ονοματίστηκαν αναλυτικές δράσεις. 

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Ά Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό θα 

προσκληθούν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και κάτοικοι της περιοχής του Δήμου 

προκειμένου να υποβάλλουν και τις δικές τους προτάσεις. 

Ο δημόσιος αυτός διάλογος αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη 

γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα 

τεθούν. 
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1.1  Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

1.1.1  Σκοπιμότητα 
 

Τα προβλήματα στα οποία καλείται να ανταποκριθεί ο Δήμος Σίφνου, αλλά και ο 

ευρύτερος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη τοπική κοινωνία, γίνονται 

ολοένα και πιο σύνθετα. Η αρχή της επικουρικότητας δείχνει να είναι πιο επίκαιρη από 

ποτέ, δεδομένου ότι πολλά από τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη 

αδυνατούν να επιλυθούν από τα απομακρυσμένα προς αυτόν κέντρα λήψεων των 

αποφάσεων. 

Η αξία του ρόλου του Δήμου παρ’όλες τις δυσκολίες που σαν θεσμός καλείται να 

αντιμετωπίσει, σταδιακά εδραιώνεται στην συνείδηση του πολίτη, θέση που άλλωστε εδώ 

και πολλά χρόνια κατέχει στις περισσότερες σύγχρονες δημοκρατικές και ευνομούμενες 

κοινωνίες. 

Ο Δήμος εκτός από όργανο εκτελεστικού χαρακτήρα μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει 

πρωτεύοντα ρόλο και σαν όργανα σχεδιασμού και προγραμματισμού, προβάλλοντας τους 

κατευθυντήριους προγραμματικούς άξονες, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τις 

ανάγκες και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε η αρχή του Δημοκρατικού 

Προγραμματισμού από την οποία διαπνέεται ολόκληρο το σύστημα του Εθνικού 

Προγραμματισμού, προβλέπει μια ανάλογη μορφή συμμετοχής για τους ΟΤΑ. 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( Ε.Π.) αποτελεί ουσιαστικό μέσο για: 

 Την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των 

τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων  

 Την χάραξη στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 Την αξιοποίηση προγραμμάτων και πόρων 

 Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 Την ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού και 

της λαϊκής συμμετοχής, αλλά και 

 Τη βελτίωση μιας σειράς άλλων παραμέτρων που θα εξετασθούν στη 

συνέχεια. 

 Τη μείωση του Λειτουργικού κόστους. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Σχέδιο σε 

τοπικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων. 

Στόχος είναι να αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού του Δήμου προκειμένου να 

μπορέσει να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή 

διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και της 

κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας το τοπικού πληθυσμού. 
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Η αναγκαιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έγινε έντονη μετά την 

προβληματική εφαρμογή των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Τ.Α.Π.), πολλά 

από τα οποία δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν και παρέμειναν στη φάση σχεδίασης. 

Οι κυριότερες αδυναμίες των Τ.Α.Π., μπορούν να αποδοθούν συγκεντρωτικά στους εξής 

λόγους: 

 Η ελλιπής συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων και κατοίκων έτσι ώστε οι 

τελευταίοι να έχουν τον ‘πρώτο λόγο’ στις αποφάσεις και την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 Η ανεπάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με αυτούς που 

απαιτούσε το Τ.Α.Π. 

 Η έλλειψη αξιολόγησης και συνεχούς αναπροσαρμογής του Τ.Α.Π. μετά την 

διαδικασία εφαρμογής. 

 Η εγγενής αδυναμία των Ο.Τ.Α. αναφορικά με την ανεπάρκεια 

εξειδικευμένου προσωπικού, ικανού να υλοποιήσει και να συνεχίσει την 

αναπτυξιακή δυναμική των αρχών του Τ.Α.Π. στις δράσεις των ΟΤΑ. 

Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν και τις σημαντικότερες αδυναμίες που επιχειρεί να 

καλύψει ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσα από μια ολοκληρωμένη 

αντίληψη για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο. 

Στην ουσία δεν πρόκειται για μια ακόμα οικονομοτεχνική μελέτη αλλά για ένα πλήθος 

ενεργειών και προβλέψεων, προσανατολισμένων στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.  

Κύριος στόχος του είναι να διερευνήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να αναδείξει 

ενδεχόμενες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης, όπως επίσης να εντοπίσει και να 

αξιοποιήσει ε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους τοπικούς πόρους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρά τη μεγάλη σημασία του στοιχείου της τοπικότητας, η περιοχή 

μελέτης δεν εξετάζεται ως μια απομονωμένη ανθρωπογεωγραφική ενότητα, αλλά 

ενταγμένη στο ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό σύνολο. Με βάση τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, η άσκηση της τοπικής αναπτυξιακής δράσης αποκτά μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, ακρίβεια δράσεων, διαφάνεια στην κοινωνία όπως και έναντι των 

υπολοίπων επιπέδων διοίκησης, αλλά και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των τοπικών 

αναγκών σε συνάρτηση με τις ευρύτερες εθνικές κατευθύνσεις και στρατηγικές. 

Η βασική φιλοσοφία της όλης προσπάθειας είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση 

της ικανότητας του Δήμου Σίφνου, σε δράσεις προγραμματισμού αλλά και ευρύτερου 

στρατηγικού σχεδιασμού, υιοθετώντας παράλληλα νέα επιχειρηματικά πρότυπα στον 

χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του στην 

διαδικασία του σχεδιασμού. 

Το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα 

τριετούς διάρκειας, αποκρυσταλλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους στόχους της 

Δημοτικής Αρχής για το συγκεκριμένο διάστημα. Η υλοποίηση του γίνεται μέσω 
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Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) τα οποία στην ουσία θα αποτελούν τις 

επιμέρους πράξεις του τριετούς προγράμματος. 

1.1.2  Σημασία 
 

Η σημασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Δήμο συνίσταται στα εξής 

στοιχεία: 

 Αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης των τοπικών 

προβλημάτων η οποία παύει να έχει αποσπασματικό χαρακτήρα   

 

 Αποτελεί ένα εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

κατανομή και αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων, για την ορθολογικότερη 

οικονομική διαχείριση του Ο.Τ.Α., αλλά και για την εξεύρεση νέων πόρων 

 

 Εισάγει τεχνικές ποσοτικοποίησης των στόχων με αποτέλεσμα να αναφέρεται 

σε μετρήσιμα και ταυτόχρονα ελεγχόμενα στοιχεία 

 

 Αποτελεί μέσο δημοκρατικού Προγραμματισμού, καθώς ενεργοποιεί τους 

πολίτες σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού του Ε.Π. και καταγράφει τις 

πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες του τοπικού πληθυσμού 

 

 Αναβαθμίζει την εικόνα του Ο.Τ.Α. προσδίδοντάς του το κύρος της 

διαχείρισης θεμάτων μείζονος σημασίας 

 

 Διευκολύνει τη χάραξη αναπτυξιακών προγραμμάτων σε Περιφερειακό και 

Εθνικό επίπεδο 

 

 Βελτιώνει την εσωτερική οργάνωση του Ο.Τ.Α., προσανατολίζοντας τις 

εσωτερικές λειτουργίες σε νέα πρότυπα εργασίας και εισάγοντας νέες τεχνικές 

και μεθοδολογίες. 

 

 Επισπεύδει την ωρίμανση και υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων 

θέτοντας τις προτεραιότητες βάσει του αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
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1.1.3  Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
 

 Οι γενικοί σκοποί των Επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  

που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων 

του, με απώτερους σκοπούς : 

α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

της περιοχής του και 

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της 

περιοχής του 

α] Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται 

την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς : 

- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

- Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος  

- Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

- Της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Η δραστηριοποίηση των ΟΤΑ στους προηγούμενους τομείς γίνεται κυρίως μέσω της 

κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών 

υποδομών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων. 

Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του ΟΤΑ 

(Δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα, συνοικίες ή γειτονιές) 

β] Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους 

τομείς 

- Κοινωνικής πολιτικής 

- Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού 

- Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες των 

κατοίκων της περιοχής του ΟΤΑ (πχ νέοι, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, αγρότες, 

επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άνεργοι κλπ). 
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Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 

του ΟΤΑ ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και 

υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω του 

μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του 

υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού 

και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων.  

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του 

μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του 

κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής 

διαχείρισης. 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ και της επιρροής άλλων φορέων   

Πολλές τοπικές αρχές θεωρούν ότι ο ρόλος ενός ΟΤΑ δεν πρέπει να περιορίζεται στις 

οριοθετημένες από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές του και ότι οι ΟΤΑ είναι 

υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη συνολική ευημερία  της περιοχής τους. Η διοίκηση 

ενός ΟΤΑ γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως  διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων 

δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

Σ' αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός ΟΤΑ θα πρέπει να 

επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του ΟΤΑ : 

 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) 

 Οι γειτονικοί ΟΤΑ 

 Οι λοιποί φορείς του πολίτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας  

(Κεντρικοί φορείς, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση) 

Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 

ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο ΟΤΑ, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες 

που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις 

αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ.  
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Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου 

συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη 

συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών 

υπηρεσιών. 

1.1.4  Κύρια Χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 
 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού τους ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ : 

 Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 

πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και 

των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, 

πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος 

των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το 

φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

β. Αποτελεί το τριετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων 

του :  

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής 

αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τριετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και 

των Νομικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας 

του δήμου και των Νομικών προσώπων του.  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου 

και μέρος του προγραμματικού του κύκλου :  

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, 

των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 

προσώπων του :  

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του 

συνολικού τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. 

Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τριετούς 
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προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού 

προγράμματος 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων :  

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο : 

 Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, επιτροπές του Δημ. Συμβ., Αντιδήμαρχοι, 

ΔΣ επιχειρήσεων, Τοπικά συμβούλια) 

 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Επιχειρήσεων, 

στελέχη της υπηρεσίας Προγραμματισμού) 

 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια, ΝΑ) 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 

συμμετοχής. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού 

και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι 

ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι 

του. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του 

Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών 

επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά 

εμπλέκονται. 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης :  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η 

επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών 

επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα 

στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που 

τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενός 

ΟΤΑ. 

Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού δεν απαιτείται η κατάρτιση δεικτών 

επίδοσης. 
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1.1.5  Θεσμικό Πλαίσιο 
 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε 

για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. .  

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 

Το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), εκπονήθηκε σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με: 

 Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.6.2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης΄. 

 Το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) ΄΄Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων΄΄ 

και συγκεκριμένα από τα άρθρα 203 έως 206 του Κεφαλαίου Ζ. 

 Την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007, όπου καθορίζεται η 

δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ. 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα, διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού» όπου καθορίζεται η 

διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

 Την Απόφαση με αριθμό 5694/03-02-2011 για Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β΄534/13.4.2007) : Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ 

βαθμού». 

Συμπληρωματικά για την σύνταξη λήφθηκε υπόψη και: 

 Ο Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

1.1.6  Αντικείμενο 
 

Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς, μέσα από μελέτες και πρακτικές εφαρμογές, 

ότι η έννοια αλλά και η πρακτική της ανάπτυξης στηρίζεται πλέον στον σχεδιασμό, την 

έρευνα, την αναζήτηση καινοτομικών στοιχείων και τον προσδιορισμό του είδους της 

ανάπτυξης που επιδιώκει να πετύχει η κάθε πόλη ή περιοχή. 
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Ο σχεδιασμός προσδιορίζεται με βάση τρεις αλληλένδετες παραμέτρους: οργανωμένη 

προσπάθεια, διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Αποτελεί μια διαδικασία καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων και επιλογής 

στρατηγικών και πολιτικών υλοποίησης, η οποία βασίζεται στην επιστημονική ανάλυση, 

τη διεθνή εμπειρία, τις συμμετοχικές διαδικασίες και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν 

στην οικονομία, την κοινωνία και τις υποδομές κάθε περιοχής. 

Η βασική αποστολή του προτεινόμενου έργου είναι να αποτελέσει ένα επιχειρησιακό 

εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών 

που να συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του δήμου. Ταυτόχρονα ένα 

τέτοιο σχέδιο καθίσταται αναγκαίο για τη χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την προετοιμασία του 

Δήμου για την αναπτυξιακή του στρατηγική. 

Τα τρία ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι: 

 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο 

βρίσκεται ο Δήμος κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Προσδιορισμός του στόχου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης 

επιδιώκει να φτάσει. 

 Προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος 

προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει. 

Ο βασικός στόχος είναι να δοθούν οι απαντήσεις σε αυτά τα τρία ερωτήματα, 

προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες δράσεις 

οι οποίες θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

Οι επιμέρους στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου – Προγράμματος αφορούν στα εξής: 

 Προσανατολισμός στο τρίπτυχο οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον, στο 

οποίο στηρίζεται η κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του 

Δήμου. 

 Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του Δήμου. 

 Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των 

πόρων. 

 Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων. 

 Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης προβλημάτων. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου ( επιχειρήσεις – δημόσιοι τοπικοί 

φορείς – πολίτες ). 
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Για να ικανοποιηθούν οι ανωτέρω στόχοι, θα εφαρμοστεί  μια μεθοδολογική προσέγγιση 

η οποία προσδιορίζεται από τα ακόλουθα βασικά σημεία: 

 Σαφής καταγραφή και τεκμηρίωση της πραγματικής εικόνας και 

κατάστασης του Δήμου με έμφαση στα μείζονα θέματα ανάπτυξης αλλά και 

στα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη. 

 Αναγνώριση των ιδιαιτέρων αναγκών για την ανάπτυξη του Δήμου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα δράσεις και προτείνοντας νέες με 

καινοτομικό χαρακτήρα. 

 Καταγραφή στοιχείων και συλλογή δευτερογενούς υλικού από πολεοδομικές, 

χωροταξικές και αναπτυξιακές μελέτες για την περιοχή. 

 Συλλογή στοιχείων για τη δημογραφική, κοινωνική, παραγωγική και 

οικονομική διάρθρωση του Δήμου και του Νομού από δημόσιες υπηρεσίες 

του Δήμου και του Νομού. 

 Συναντήσεις εργασίας με τους φορείς της περιοχής με σκοπό την καταγραφή 

προτάσεων και στάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων προσδίδει στο Επιχειρησιακό 

Σχέδιο την απαραίτητη τεκμηρίωση και αποδοχή, έτσι ώστε να καταστεί ένα σημαντικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. 

Προκειμένου όμως το σχέδιο να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και 

τις πραγματικές ανάγκες, καθώς και να λαμβάνει υπόψη του τις ιδέες, προτάσεις και τα 

ενδιαφέροντα των πολιτών της περιοχής, η εκπόνηση του σχεδίου επιτυγχάνεται μέσω 

συζητήσεων με τους κατοίκους και φορείς της περιοχής. Είναι προφανές ότι μόνο στο 

πλαίσιο του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και του Σχεδιασμού εκ των κάτω προς τα 

άνω, είναι εφικτό να προκύψει ένα Σχέδιο που θα χαρακτηρίζεται από πληρότητα, 

ρεαλισμό, κοινωνική συναίνεση και αποδοχή.  

1.1.7  Διαδικασία Κατάρτισης 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια 2012-2014 (σύμφωνα με την 

περίπτ. Ά, άρθρο 11 απόφασης 18185/02.04.2007 ΥΠΕΣΔΔΑ). Για το 2011 ο 

οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα θα αποτελούν το Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης.  

Το Ε.Π. καταρτίζεται ως ακολούθως: 

1. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (Δ.Ο.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του 

Δημάρχου, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Πάπιτσης Γιώργος & ΣΙΑ Ο.Ε. Σύμβουλοι ΟΤΑ & 

Επιχειρήσεων η οποία έχει αναλάβει τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε 
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συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, συντάσσει σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του Δήμου, το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, συνεργάζεται με τα τοπικά συμβούλια για τη διασφάλιση 

του συντονισμού των δράσεων κατά χωρική ενότητα και την προώθηση τυχόν 

συνεργασιών. 

 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση 

 

4. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, 

τίθεται προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα 

δημοσιοποιείται για διαβούλευση (στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και σε 

κάθε άλλο πρόσφορο μέσο). Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης 

υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις 

πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Επιτροπές Δημοτικού 
συμβουλίου, Τοπικά 

Συμβούλια,Νομικά Πρόσωπα 
Δήμου

Διεπιστημονική Ομάδα 
Έργου

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπηρεσία 
Προγραμματισμού

Υπηρεσίες ΟΤΑ
Εκπρόσωποι τοπικών 

φορέων, ομάδες πολιτών
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οικονομική Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφιση
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1.1.8  Βήματα Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Το προηγούμενο προγραμματικό κείμενο θα αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η 

οποία προτείνεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα  9 βήματα : 

Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση 

Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων 

του ως οργανισμών 

Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

Βήμα 5 :  Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 

Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης 

Βήμα 7 : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων 

Βήμα 8 : Οικονομικός προγραμματισμός 

Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες 

Ακολουθεί η περίληψη του περιεχόμενου των προηγούμενων βημάτων. 

 Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση 

Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας 

κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής 

ενέργειες : 

 Συγκρότηση της ομάδας έργου  

 Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής  

 Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου 

 Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου 

 Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του 

δήμου  

Σκοπός του βήματος είναι η συνοπτική περιγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής του Δήμου και ο εντοπισμός των σημαντικότερων  ζητημάτων 

τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη τριετία. 

Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική 

εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, 

οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. 
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Στη συνέχεια η ομάδα έργου αξιολογεί την κατάσταση της περιοχής και εντοπίζει τα 

κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και 

ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική 

Οικονομία και Απασχόληση») 

Κρίσιμα ζητήματα είναι τα σημαντικά (στρατηγικής σημασίας) προβλήματα της περιοχής 

(ολιγάριθμα κατά το δυνατόν), τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την 

επόμενη περίοδο, αξιοποιώντας τις σχετικές Δυνατότητες & Ευκαιρίες, προκειμένου να 

εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.  

 Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών 

προσώπων του ως οργανισμών 

Σκοπός του βήματος είναι η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του και ο εντοπισμός των 

κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης. 

Για το σκοπό αυτό, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του, συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο, στο οποίο περιγράφουν και αξιολογούν 

συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της 

οικείας υπηρεσίας, στις εξής ενότητες : 

 Αποδέκτες της υπηρεσίας  

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας 

 Οργάνωση και Συνεργασίες  

 Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή  

 Οικονομικά της υπηρεσίας 

Στη συνέχεια η ομάδα έργου, αξιοποιώντας τις απαντήσεις στα προηγούμενα 

ερωτηματολόγια, συνθέτει τη γενική εικόνα του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

και των Νομικών Προσώπων του και αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά του, στις εξής 

ενότητες :  

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας 

 Οργάνωση και Συνεργασίες  

 Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή  

 Οικονομικά 

Τέλος η ομάδα έργου αξιολογεί τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που 

περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενέργεια και εντοπίζει τα κρίσιμα ζητήματα 

εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις προηγούμενες  θεματικές ενότητες. 
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Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του 

Δήμου 

Σκοποί του βήματος είναι: 

α) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού 

γενικών στόχων και πολιτικών δράσης  

β) η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και  

γ) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης. Οι 

ενέργειες αυτές εκτελούνται από την ομάδα έργου σε συνεργασία με τη Δημοτική 

αρχή. 

 

α) Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει : 

 τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 

αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

 τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 

διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής 

ανάπτυξης (γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και πολιτικές δράσης).  

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης θα προκύψουν μετά από ιεράρχηση των κρίσιμων 

ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης. Οι γενικοί στόχοι είναι τα επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα 

τοπικής ανάπτυξης που αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη 

τετραετία και διατυπώνονται ανά θεματικό τομέα: 

 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,  

 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και οι πολιτικές δράσης στοχεύουν στη 

βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της 

λειτουργίας του. Διατυπώνονται στις ακόλουθες ενότητες : 

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες  

 Οργάνωση και Συνεργασίες  

 Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή  

 Οικονομικά 
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Οι πολιτικές δράσης αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής που 

καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών 

κατά την επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης.  

β) Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα 

συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Επίσης ορίζεται 

η αρμόδια υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη για την επίτευξη κάθε ενός από τους 

γενικούς στόχους. 

γ) Διατυπώνεται το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την 

εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που 

πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των 

τοπικών υποθέσεων.  

 

 Βήμα 5 :  Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 

 Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  :  

 Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 

 Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων 

επικοινωνίας 

 Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων 

 Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση 

των αρμόδιων υπηρεσιών 

 

 Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης  

Με σκοπό  την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται ένα 

σχέδιο δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του 

στρατηγικού σχεδίου. 

Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στόχους και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική 

του Δήμου και καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το γενικό στόχο. 

Για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες:  

1. Προσδιορισμός των στόχων 

2. Προσδιορισμός των δράσεων 

3. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης 
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Αρχικά καταρτίζονται τα σχέδια δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης 

και στη συνέχεια καταρτίζονται τα σχέδια δράσης για τους γενικούς στόχους εσωτερικής 

ανάπτυξης. 

 

Βήμα 7 : Τριετής προγραμματισμός των δράσεων 

Σκοποί του βήματος είναι:   

α) η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στα 

σχέδια δράσης που έχουν προτείνει οι αρμόδιες υπηρεσίες,  

β) η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ από 

την ομάδα έργου και  

γ) ο αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας. 

Αναλυτικότερα : 

α) Η αρμόδια υπηρεσία που έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης συντάσσει πίνακα με τα 

βασικά στοιχεία προγραμματισμού των δράσεων του σχεδίου (ιεράρχηση, χρον/μμα, 

δαπάνες,  πηγή χρηματοδότησης) 

β) Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του ΕΠ η ομάδα 

έργου δημιουργεί συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί : 

 ανάλογα με το Μέτρο στο οποίο συμβάλλουν  

 ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους  

 ανάλογα με το είδος τους  

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων.  

γ) Τέλος γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο αναλυτικός προγραμματισμός υλοποίησης 

των δράσεων πρώτης προτεραιότητας, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο. 

 

Βήμα 8 : Οικονομικός προγραμματισμός 

Στο βήμα αυτό:  

α) εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή 

χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης τριετίας,  

β) γίνεται κατανομή των εσόδων στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας  

γ) καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και  
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δ) συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα:  

α) Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των εκτιμώμενων εσόδων από τις 

πιθανές πηγές χρηματοδότησης, συντάσσεται πίνακας των προσδοκώμενων εσόδων του 

Δήμου, ανά πηγή χρηματοδότησης και ανά έτος.  

β) Δεδομένου ότι τα έσοδα συνήθως δεν επαρκούν για τη κάλυψη των δαπανών όλων των 

δράσεων, αξιοποιείται η ιεράρχηση των δράσεων και προσδιορίζονται οι δράσεις που θα 

χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα από κάθε πηγή χρηματοδότησης  

γ) Προκειμένου να αποκτήσουμε τη συνολική εικόνα των δαπανών του προγράμματος 

και να ελεγχθεί η κατανομή των οικονομικών πόρων καταρτίζεται συγκεντρωτικός 

πίνακας δαπανών ανά άξονα και μέτρο.  

δ) Τέλος, συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος (ανά σχέδιο 

δράσης, μέτρο και άξονα), στους οποίους συσχετίζονται  οι δαπάνες με τα έσοδα. 

 

Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες 

Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  :  

- ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος από την ομάδα έργου 

και η υποβολή του στο Δήμαρχο 

- έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο 

- έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια 

- δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο 
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1.1.9  Περιεχόμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο Παραδοτέων - 

Αξόνων προτεραιότητας και αποσκοπεί στην περιγραφή – αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης, στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και στην παραμετροποίηση 

του, δηλαδή στην υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Επιχειρησιακός και 

Οικονομικός Προγραμματισμός) του Δήμου Σίφνου. 

 

Οι Φάσεις Υλοποίησης και τα επιμέρους Στάδια υλοποίησης του Έργου, διαρθρώνονται 

ως εξής: 

 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Παραδοτέο Α : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου στο Στρατηγικό 

Σχεδιασμό του Δήμου : 

 

 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. 

 Προσδιορισμός του οράματος, των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης, της 

στρατηγικής του Δήμου (γενικοί στόχοι και πολιτικές δράσης) και των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (άξονες και μέτρα). 

 Υποστήριξη των διαδικασιών διαβούλευσης. 

Γ. Επιχειρησιακόςκαι Οικονομικός 

Προγραμματισμός 

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης 

 
ΤριετήςΠρογραμματισμός τωνΔράσεων 

Β. Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 

Περιγραφή καιΑξιολόγηση 
ΥφιστάμενηςΚατάστασης 

Διαμόρφωση Στρατηγικήςκαι 
ΑναπτυξιακώνΠροτεραιοτήτων 

Α. Προετοιμασία 

και Οργάνωση 

ΠροπαρασκευαστικέςΕνέργειες Οργάνωση Προγράμματος 
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Παραδοτέο Β : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου στον Επιχειρησιακό 

και Οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου για την επόμενη τριετία : 

 

 Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής και εσωτερικής 

ανάπτυξης (εξειδίκευση των στόχων και καθορισμός δράσεων). 

 Ιεράρχηση και τριετής προγραμματισμός των δράσεων. 

 Οικονομικός Προγραμματισμός εσόδων και δαπανών. 

 Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος και έγκριση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Παραδοτέο Γ : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου και μετά την 

κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α’- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 

 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενδιάμεση αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

διαμόρφωση προτάσεων αναθεώρησης των στόχων του. 

 Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελική έκθεση 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του. 

 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, θα καθοριστούν οι 

Στρατηγικοί Στόχοι, οι προτεραιότητες της Τοπικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες 

οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου και των Επιχειρήσεών του, με εξειδίκευση των 

δράσεων έως και το έτος 2014 (τριετής σχεδιασμός), σε συνεργασία του Συμβούλου με 

τις Υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή (Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, όπως αυτή 

καθορίσθηκε με απόφαση του Δημάρχου). 

 

Επιπροσθέτως, και κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού – Οικονομικού 

Προγραμματισμού θα επιχειρηθεί η πρόβλεψη για την χρηματοδότηση όλων των 

δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, και σε 

συνεργασία με τις Υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή, θα επιχειρηθεί η κωδικοποίηση 

των δράσεων και η αναφορά σε πηγές χρηματοδότησης και δυνατότητες αξιοποίησης 

τους. 
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 1.1.10  Μέσα και εργαλεία για την κατάρτιση 
 

 

Η εκπόνηση του Ε.Π. βασίζεται στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού 

και στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημοσίων οργανισμών, καθώς και στη 

διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, με τη χρήση και εφαρμογή των 

κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων. 

Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου 

πραγματοποιήθηκε συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχειών και δεδομένων από 

την Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, από ποικίλες άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 

καθώς και από μελέτες και έρευνες που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό 

διαφόρων φορέων. Επιπλέον συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό υλικό από δημοσιεύματα, 

βιβλία και το διαδίκτυο. 

Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου χρησιμοποιήθηκε ο νέος 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες και 

συναντήσεις με στελέχη του Δήμου για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την 

υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών. 

Για την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SWOT για την ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων 

του εσωτερικού περιβάλλοντος και την ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Η μέθοδος SWOT συμβάλει στην κατανομή του προφίλ μιας 

περιοχής και στην αναγνώριση της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί στους 

τομείς παρέμβασης και υλοποιείται σε τρία στάδια. 

Καταγράφονται απόψεις και κωδικοποιούνται τα στοιχεία της ανάλυσης αναφορικά με τα 

εσωτερικά ισχυρά και αδύνατα σημεία του φορέα και της περιοχής, καθώς και τις 

εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές. 

Η κατάσταση αναλύεται με την εξέταση των πιθανών τρόπων μέσω των οποίων θα 

ενδυναμωθούν τα ισχυρά σημεία του φορέα και της περιοχής, προκειμένου να 

υπερκεράσουν τις αναγνωρισμένες αδυναμίες, καθώς και με την αναγνώριση των 

ευκαιριών που δύναται να αξιοποιηθούν, προκειμένου να υπερισχύσουν των απειλών. 

Διαμορφώνεται η στρατηγική για την επίτευξη βελτιώσεων. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

          Ευκαιρίες 

 

Απειλές 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

Με τη διατύπωση προτάσεων και απόψεων η τεχνική που χρησιμοποιείται αφορά στη 

συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημορίων της SWOT ανάλυσης ανά ζεύγος: 

Δυνατά Σημεία – Ευκαιρίες     Αδύνατα Σημεία – Ευκαιρίες 

Δυνατά Σημεία – Απειλές   Αδύνατα Σημεία – Απειλές 

 

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιήθηκε ευρέως και κατά την εκπόνηση του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

Έτσι η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής για την 

κατάρτιση προτάσεων κατευθύνσεων πολιτικής: 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Επιταχυντικές 

Πολιτικές 

Διαρθρωτικές 

Πολιτικές 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
Σταθεροποιητικές  

Πολιτικές 

Προληπτικές 

Πολιτικές 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ 
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Στη συνέχεια και για τον καθορισμό της στρατηγικής του Δήμου Σίφνου  προηγείται η 

διατύπωση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. 

Η αποστολή του Δήμου Σίφνου είναι κοινή για όλους τους Δήμους: 

« Η Διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με 

απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. » 

Το όραμα του Δήμου αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής 

κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη 

μέσο-μακροπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής 

που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. 

Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος βασίζεται σε μία ιεραρχική 

διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσμα των βημάτων που προηγήθηκαν, 

δηλαδή της αποτύπωσης και της αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος και των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. 

Βάσει των κρίσιμων ζητημάτων που εντοπίστηκαν, τίθενται οι γενικοί στόχοι στους 

τομείς της τοπικής ανάπτυξης και της εσωτερικής ανάπτυξης, ομαδοποιημένοι ανά 

θεματική ενότητα. 

Οι στόχοι αυτοί θα οδηγούν στη διαμόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι και 

αποτελούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Κάθε άξονας ικανοποιεί έναν οι 

περισσότερους γενικούς στόχους. 

1.1.11  Προϋποθέσεις για τον Επιτυχή Σχεδιασμό και Υλοποίηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Α)  Πολιτική Βούληση 

Η εφαρμογή του Ε.Π. θέτει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα τόσο σε επίπεδο στόχων και 

περιεχομένου της τοπικής ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο μεθόδων και εργαλείων 

άσκησης πολιτικής. 

Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις δραστηριότητες και στην 

καθημερινή πρακτική των ΟΤΑ, απαιτεί σίγουρα μια μακρά περίοδο (ανά) προσαρμογής 

των υφιστάμενων πρακτικών και νοοτροπιών σε όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής και 

σε όλα τα επίπεδα της τοπικής κοινωνίας. 

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εάν δεν υπάρχει σαφής και 

σταθερή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκλεγμένων διοικήσεων των 

ΟΤΑ, των υπευθύνων και εργαζομένων στις υπηρεσίες, των κοινωνικών φορέων και 

οργανώσεων και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολο της. 
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Βέβαια σε αυτή τη φάση εισαγωγής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές 

κοινωνίες, το μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη αναλογεί στις εκλεγμένες διοικήσεις των 

ΟΤΑ. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει πρώτες από όλους να δεσμευτούν για την προώθηση 

και χωρίς υπαναχωρήσεις, όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις για τον σκοπό αυτό. 

Παράλληλα και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν, θα πρέπει να φροντίσουν 

έτσι ώστε οι αρχές αυτές να διαχυθούν αποτελεσματικά στην τοπική κοινωνία 

εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή , αλλά και τη δέσμευσή της. 

Β)  Συμμετοχή Τοπικής Κοινωνίας 

Το Ε.Π. δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν δεν συμπεριλάβει στις 

διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης ένα ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και 

ανθρώπους που θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις ικανότητες και τις αρμοδιότητες που 

μπορεί να διαθέτουν σε τοπικούς φορείς. Μία επιτυχής εφαρμογή του ενθαρρύνει μέλη 

συμβουλίων, φορέων και οργανισμών να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη διάδοση και 

εφαρμογή του. 

Πολλοί δήμοι έχουν αναγνωρίσει ότι αναπτύσσοντας σύγχρονους τρόπους προσέγγισης 

και διαβούλευσης με το κοινό, μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία 

κοινωνική συναίνεση. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε 

ΟΤΑ.  

Παραδείγματα αποτελούν η λειτουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας, η διανομή 

ερωτηματολογίων κλπ. Κάθε ΟΤΑ μπορεί αν επιλέξει τον προσφορότερο, κατά την κρίση 

του τρόπο (ή τρόπους) ενεργοποίησης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Σε κάθε 

περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η ευρεία και ισότιμη συμμετοχή όλων 

των κοινωνικών εταίρων, όσο και η συστηματική και αξιόπιστη καταγραφή των τοπικών 

προβλημάτων και προτεραιοτήτων. 

Γ)  Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες 

οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και φυσικά η διοίκηση 

(κεντρική και τοπική). Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών 

δυνάμεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Όπως επίσης αναφέρεται στο ζήτημα της πολιτικής βούλησης, η προώθηση και η 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων είναι ευθύνη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης 

προγραμμάτων και μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών. 

Ειδικότερα ο Δήμος θα πρέπει να: 
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- Εξασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων 

και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και αυτών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης. 

- Προωθεί προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και ανταγωνιστικών τάσεων για 

την κατανομή, την πρόσβαση και τη χρήση των αστικών πόρων. 

- Προωθεί τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων για την προώθηση προγραμμάτων και μέτρων της δημοτικής αρχής. 

- Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση 

επενδύσεων που θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή 

υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών, οικονομικά προσιτών κατοικιών κλπ. 

- Προωθεί τη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και να 

αξιοποιεί την ακαδημαϊκή έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στα 

προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 

Δ)  Ενδυνάμωση του Ρόλου και της Λειτουργίας του Δήμου 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, προϋποθέτει την 

ενεργοποίηση κατάλληλων μηχανισμών και τη δόμηση συγκεκριμένων 

ικανοτήτων/ειδικοτήτων, προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής προσπάθειας. 

Οι βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και 

υλοποίηση της είναι: 

Ευέλικτοι μηχανισμοί καταγραφής και παρακολούθησης των εξελίξεων στους τομείς της 

οικιστικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και της 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων 

στους παραπάνω τομείς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σωστό και αποτελεσματικό 

σχεδιασμό. 

Μηχανισμοί και υποδομές τεκμηρίωσης των εξελίξεων αλλά και των προγραμμάτων. Η 

τεκμηρίωση αφορά τη συστηματική συλλογή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 

στοιχείων που αφορούν στο δήμο, στην οργάνωσή τους σε βάσεις δεδομένων και την 

αξιοποίησή τους για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων και την 

κατασκευή των κατάλληλων δεικτών. 

Μηχανισμοί και δομές προώθησης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις 

διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, προώθησης συνεργασιών μεταξύ φορέων, 

συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κλπ. 

Μηχανισμοί πληροφόρησης του κοινού, επικοινωνίας με άλλους ΟΤΑ, κρατικούς φορείς, 

διεθνείς οργανισμούς κλπ. Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά 

αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΟΤΑ και 

την πληροφόρηση του κοινού, όσο και για την επικοινωνία με άλλους φορείς. 
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1.2   Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Το τμήμα του Επιχειρησιακού προγράμματος που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος, 

αναφέρεται στα παρακάτω βήματα: 

Μέρος 1: Εισαγωγή 

Στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και το αντικείμενο του παρόντος τεύχους, το θεσμικό 

πλαίσιο και τα κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν την κατάρτιση του επιχειρησιακού 

προγράμματος από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά 

την εκπόνησή του και τέλος η σύσταση της Διεπιστημονικής Ομάδας έργου. 

Μέρος 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής του Δήμου Σίφνου 

Στο οποίο γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

Σίφνου. Αρχικά παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και 

διοικητική οργάνωση. Αναλύονται στοιχεία για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στο 

Δήμο Σίφνου. Πραγματεύεται τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές, περιγράφει τις 

υποδομές εκπαίδευσης, υγείας – κοινωνικής μέριμνας, πολιτισμού και άθλησης. 

Περιλαμβάνονται κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που συμβάλουν στην τοπική οικονομία 

και την απασχόληση. Τέλος αξιολογεί την κατάσταση της περιοχής του Δήμου Σίφνου 

και εντοπίζει τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης. 

Μέρος 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου Σίφνου και των Νομικών 

Προσώπων του ως οργανισμούς 

Στο οποίο γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της οργανωτικής δομής 

του Δήμου Σίφνου ως διοικητικής αρχής και έχουν συμπεριληφθεί τα οικονομικά 

στοιχεία. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της οργανωτικής δομής και των 

οικονομικών των Νομικών προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου. Τέλος γίνεται 

αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, των Νομικών προσώπων και των 

Επιχειρήσεων του και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. 

Μέρος 4: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του 

Δήμου Σίφνου 

Στο οποίο γίνεται καθορισμός της στρατηγικής και των πολιτικών στόχων, διατυπώνεται 

το όραμα και οι αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου Σίφνου, καθορίζονται 

οι άξονες, τα μέτρα και οι δράσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 
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1.2.1  Ομάδα Εργασίας 
Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος έγινε με ευθύνη της ειδικής ομάδας 

εξωτερικών συνεργατών της εταιρίας ΑΕΙΦΟΡΟΣ – Πάπιτσης Γιώργος & ΣΙΑ Ο.Ε., 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α. και με συνεχή υποστήριξη της γραμματειακής 

ομάδας του Δήμου Σίφνου. 

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους: 

 Υπεύθυνος ομάδας: Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου, Δήμαρχος 

 Μέλη από το Δήμο               

 Εξωτερικοί Συνεργάτες:  

 Πάπιτσης Γεώργιος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α. 

 Βουρλάκος Γιώργος, Οικονομολόγος 

 Αλτουβάς Μιχάλης, Φοροτεχνικός 

 Λέστος Επαμεινώνδας, Μηχανολόγος 

1.2.2  Χρονοδιάγραμμα Έργου 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Ο.Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τις εκτιμήσεις της ομάδας έργου, το χρονοδιάγραμμα 

κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον δήμο Σίφνου θα είναι το ακόλουθο: 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

Προετοιμασία   

Στρατηγικός Σχεδιασμός   

Διαδικασίες Διαβούλευσης   

Επιχειρησιακός κ Οικονομικός Προγραμματισμός   

Ολοκλήρωση κ Έγκριση Προγραμματισμού   

Πίνακας 1 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν 

για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς επίσης και η εμπλοκή που 

θα έχουν οι φορείς στη διαδικασία αυτή. Ειδικότερα όπως φαίνεται και από το 

προαναφερόμενο προγραμματισμό του έργου, εντοπίζονται τρεις διακριτές ενότητες στην 

όλη διαδικασία.  
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Η πρώτη αφορά την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου 

και των Νομικών Προσώπων. Καθοριστικό παράγοντα στην ενότητα αυτή έχει η 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων προκειμένου να αποτυπωθεί και αξιολογηθεί η 

υφιστάμενη κατάσταση της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Ακολουθεί η διατύπωση του οράματος, της στρατηγικής και των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων που θα αποτελέσουν τους κύριους άξονες πολιτικής για την τρέχουσα 

τριετία. Στην ενότητα αυτή απαιτούμενη είναι και η εμπλοκή του Δημάρχου και του 

Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο που προτείνεται από την 

Ομάδα Έργου. 

 

Η διαδικασία κατάρτισης ολοκληρώνεται με την εξειδίκευση της προηγούμενης ενότητας 

μέσω της κατάρτισης σχεδίων δράσης εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες του Δήμου και 

των Νομικών Προσώπων και του χρονικού προγραμματισμού των επιμέρους δράσεων. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η έγκριση από την περιφέρεια της διαδικασίας κατάρτισης του 

και η εξειδίκευση του σε ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου να 

δρομολογηθεί η υλοποίησή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 
 

2.1  Βασικά χαρακτηριστικά  

Εκταση: 77,371 τ.χλμ.  

Μήκος ακτογραμμής: 75 χλμ. 

Πληθυσμός: 2.570 κάτοικοι (ΕΣΥΕ απογραφή 2011) 

Πρωτευουσα του νησιου: Απολλωνία (1.000 κάτοικοι περίπου) 

Διοικητική ένταξη: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Νομός Κυκλάδων, Περιφερειακή 

Ενότητα Μήλου, Δήμος Σίφνου 

Τοπικές εφημερίδες: "Σίφνος" (από το 1880) και ΄΄Σιφναϊκά Νέα΄΄ 

Τοπικος ραδιοσταθμός: Πρίσμα 91.8 ΣΙΦΝΟΣ (91.8 FM), Active FM 91,3 

Μουσεία: Μουσείο Λαογραφίας και Λαϊκής Τέχνης (στην Απολλωνία), Αρχαιολογικό 

Μουσείο (στο Κάστρο), Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης (στο Μοναστήρι της Βρύσης), 

Μουσείο Ακρόπολης Αγίου Ανδρέα 

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία: Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα, Ακρόπολη 

Αγίου Νικήτα, οικισμός Κάστρου, Ανεμόμυλοι στην Απολλωνία, στον Αρτεμώνα και στο 

Κάστρο, Ιερά μονή Παναγίας Βουνού, Ιερός ναός Αγίου Αθανασίου στην Απολλωνία, 

Άγιος Κωνσταντίνος στον Αρτεμώνα, Κοίμηση Θεοτόκου Κόγχης Αρτεμώνα, Ιερός ναός 

Παναγίας στα Γουρνιά στον Αρτεμώνα, Ιερά Μονή Βρύσης, Ιερός ναός Αγίων 

Τεσσαράκοντα στο Κάστρο, Ιερός ναός Παναγίας Θεοσκέπαστης, Ιερά Mονή 

Χρυσοπηγής. 

Φυσικά μνημεία: Προφήτης Ηλίας και Δυτική Σίφνος έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό 

δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Η βόρεια Σίφνος περιλαμβάνεται 

στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας 

Παραδοσιακοί οικισμοί: Απολλωνία, Αρτεμώνας, Βαθύ, Κάστρο, Κάτω Πετάλι, Φάρος 

Πολιτιστικοί σύλλογοι: Εταιρεία Σιφναϊκών Μελετών, Αδελφότητα Σιφνίων «Ο 

Συμεών», Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου 

Συνέδρια: Διεθνές Σιφναϊκό Συμπόσιο 
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Εκδηλώσεις: Βράβευση των καλύτερων πρωτοχρονιάτικων καλάντων (αρχές 

Φεβρουαρίου), Σιφνάϊκο Καρναβάλι (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς), Αναβίωση 

επικοινωνίας δικτύου Αρχαίων πύργων και Ακροπόλεων της Σίφνου, Φεστιβάλ 

Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» (το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Σεπτέμβρη), «Χριστουγεννιάτικο Χωριουδάκι Σίφνου» (κατά τη διάρκεια των εορτών 

των Χριστουγέννων), «Γρυπάρεια» Λογοτεχνικά Σαββατόβραδα (τον Αύγουστο), Έργα 

τέχνης από συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου και τα 

αρχεία του Μουσείου Μπενάκη 

Πανηγύρια: Παναγίας του Βουνού (24 Μαρτίου), Προφήτη Ηλία στον Ψηλό ή στο 

Τρουλλάκι (19 Ιουλίου), Παναγία Χρυσοπηγή (Αναλήψεως), Αγίας Μαρίνας στην Ιερά 

Μονή Ταξιαρχών στο Βαθύ (17 Ιουλίου), Αγίου Παντελεήμονα στη Χερρόνησο (26 

Ιουλίου), Παραμονή Κοίμησης της Παναγίας στην Ιερά Μονή της Παναγίας "Τόσο το 

νερό"(14 Αυγούστου), Αγίου Φανουρίου (26 Αυγούστου), Άγίου Ιωάννη Νηστευτή στο 

Φάρο (28 Αυγούστου), Αγίου Συμεών στις Καμάρες (31 Αυγούστου), Ταξιάρχη στο 

Βαθύ (5 Σεπτεμβρίου), Αγίου Σώζοντος (6 Σεπτεμβρίου), Γενέθλια Θεοτόκου στην Ιερά 

Μονή της Βρύσης στα Εξάμπελα (8 Σεπτεμβρίου), Παραμονή του Σταυρού στο Φάρο και 

στη Χώνη (13 Σεπτεμβρίου), Αγίου Νικήτα στο Σελάδι (15 Σεπτεμβρίου), Αγίου Γαλάτη 

(5 Νοεμβρίου), Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Μονή της Παναγίας "Τόσο το νερό" (6 

Ιανουαρίου) 

Αθλητικοί σύλλογοι: Αθλητικός Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος Σίφνου (Α.Γ.Ν.Ο.Σ.), 

Πανσιφναϊκός Σύλλογος Σίφνου 
 

2.1.1 Έκταση και πληθυσμός 
 

Η Σίφνος τοποθετείται στο χάρτη στο Αιγαίο Πέλαγος (στο σύμπλεγμα των Δυτικών 

Κυκλάδων) και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο του τριγώνου που ορίζεται από τα νησιά 

Σέριφο, Κίμωλο και Αντίπαρο. Καλύπτει μια έκταση 77 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 

έχει περίπου 2.570 κατοίκους (σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής της 

ΕΣΥΕ για το 2011). Η πλειοψηφία των κατοίκων (περίπου οι 1.000 κάτοικοι) μένουν 

στην Απολλωνία της Σίφνου, η οποία είναι και η πρωτεύουσα του νησιού. 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι 37° 01’ γεωγραφικό πλάτος και 24° 43’ γεωγραφικό 

μήκος, ενώ το ψηλότερο σημείο είναι ο Προφήτης Ηλίας, με υψόμετρο 683 μέτρα.  

Διοικητικά, η νήσος συνιστά ένα ενιαίο Δήμο, τον καλούμενο Δήμο Σίφνου και 

εκκλησιαστικά υπάγεται στη Μητρόπολη της Σύρου. 

Η απόσταση από τον Πειραιά είναι 75 ναυτικά μίλια και καλύπτεται με φέρυ σε περίπου 

6 ώρες, ενώ με ταχύπλοο στο μισό χρόνο. Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία είναι καθημερινή- 

πολύ συχνή την τουριστική περίοδο (περίπου 6 αφίξεις / αναχωρήσεις πλοίων κάθε μέρα), 

που συνδέουν με τον Πειραιά και τα γύρω νησιά όπως με Σύρο, Σέριφο,  Φολέγανδρο, 

Κίμωλο, Μήλο, Κύθνο, Ίο, Πάρο, και Σαντορίνη. Το χειμώνα πραγματοποιούνται πολύ 

λιγότερα δρομολόγια. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
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Η Σίφνος είναι ένα ορεινό νησί με λόφους και μικρές εύφορες κοιλάδες, κατάφυτες από 

ελαιόδεντρα. Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού και 

είναι αυτή του Προφήτη Ηλία με υψόμετρο 682 μ. Ακολουθούν η Απιδιά (648μ.), ο Άγιος 

Συμεών (492μ.), ο Προφήτης Ηλίας Τρουλλακίου (465 μ.) και ο Άγιος Ανδρέας (429μ). 

Από το κεντρικό τμήμα της Σίφνου πηγάζει ο χείμαρρος Λειβαδάς, ο οποίος έχει μήκος 

5,5 χλμ. και εκβάλλει στον όρμο «Καμάρες». Ένας ακόμη χείμαρρος διατρέχει το νησί σε 

Διαβρούχας 

Τρουλάκι 

Κάστρο 

Κάτω Πετάλι 

Άνω Πετάλι 

Άι Λουκάς 
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μήκος 3 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τις Ερκειές που πηγάζουν από τα ανατολικά και 

εκβάλλουν στον όρμο Σεράλια Κάστρου. 

Οι ακτές του νησιού παρουσιάζουν έντονο διαμελισμό, σχηματίζοντας πολυάριθμους 

όρμους και κολπίσκους. Οι πιο ενδεικτικοί είναι οι Καμάρες, ο Πλατύς Γιαλός, ο Φάρος, 

η Φασολού, το Βαθύ, η Χερρόνησος και η Βλυχάδα.  

Γύρω από τη Σίφνο δεν υπάρχουν άλλα μικρότερα νησάκια, εκτός από την ακατοίκητη 

ερημονησίδα Κιτριανή, στο νότιο μέρος, κοντά στο ακρωτήριο Κοντός. 

Παρά το ορεινό του έδαφος, σε σύγκριση με άλλα Κυκλαδονήσια, θεωρείται εύφορο 

καθώς λόφοι και μικρές εύφορες κοιλάδες κατάφυτες από ελαιόδεντρα, αμπέλια και 

δημητριακά βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού, στο δυτικό και νότιο τμήμα υπάρχει 

αρκετή βλάστηση, ενώ στο βόρειο τμήμα το τοπίο γίνεται πιο άγριο και η βλάστηση 

λιγοστεύει.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο του σιφνέικου τοπίου συνιστούν οι ξερολιθιές, οι πυκνές σειρές 

αναβαθμίδων, που με τη γεωμετρική τους διάταξη προσαρμοσμένη στη γεωλογική 

ιδιομορφία του εδάφους διαμορφώνουν πέτρινες ραχοκοκαλιές χαρίζοντας ένα πλούσιο 

ανάγλυφο στο χώρο. 

Γεωλογικά η Σίφνος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού τοπικά εντοπίζονται 

μεταλλεύματα χρυσού, σιδήρου, μολύβδου και αργύρου, χάρη στα οποία μάλιστα το νησί 

γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά την Αρχαιότητα. Επίσης, τα άφθονα κοιτάσματα αργίλου σε 

πολλές περιοχές του νησιού βρίσκουν ευρύτατη χρήση στην εγχώρια αγγειοπλαστική. 

Οι σημαντικότεροι οικισμοί, όπως η Απολλωνία, σημερινή πρωτεύουσα της Σίφνου, ο 

Αρτεμώνας, η Καταβατή, τα Εξάμπελα, βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και 

αναπτύσσονται σε μια ιδιότυπη γραμμική διάταξη, που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο 

στον κυκλαδικό χώρο. Στα ανατολικά του νησιού βρίσκεται επίσης και ο ιστορικός 

οικισμός του Κάστρου, το «άστυ» της Αρχαιότητας, που διατηρεί όμως το μεσαιωνικό 

χαρακτήρα του. 

2.1.2  Γεωλογική Δομή της Νήσου Σίφνου 
 

Στο νησί απαντώνται μεταμορφωμένα πετρώματα. Συγκεκριμένα, από τα παλαιότερα 

προς τα νεότερα συναντώνται τα εξής (στοιχεία από την «Τεχνική Έκθεση ΧΥΤΑ νήσου 

Σίφνου», Ιούλιος 2003, ΝΑΜΑ Α.Ε.): 

• Γνεύσιοι, σχιστόλιθοι και αμφιβολίτες (μοσχοβιτικά επιδοτιτικά χλωριτικά) 

• Δολομιτιωμένα μάρμαρα 

• Ενστρώσεις γνευσιοσχιστόλιθων εντός μαρμάρων 

• Μάρμαρα μίκρο – έως μακροκρυσταλλικά 
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• Γνεύσιοι, σχιστόλιθοι με γλαυκοφανή 

• Γλαυκοφανιτικοί σχιστόλιθοι 

• Γλαυκοφανίτες 

• Χαλαζίτες 

Παρατηρούνται επίσης και τεταρτογενείς αποθέσεις (κροκαλοπαγή και λατυποπαγή του 

Πλειοκαίνου και Ολοκαινικές αποθέσεις ποταμοχειμαρρώδους προέλευσης.  

Αξιοσημείωτη θεωρείται η περατότητα των μαρμάρων και των σχιστολίθων εξαιτίας των 

διαρρήξεων που σχηματίζουν. Ως αποτέλεσμα αυτών των μακρόχρονων διεργασιών, 

έχουν δημιουργηθεί πλούσιες λεκάνες υπογείου ύδατος. 

Από τεκτονική άποψη, διακρίνονται ρήγματα διεύθυνσης Β-Ν, ΝΝΔ-ΒΒΑ και Α-Δ. 

Ωστόσο, η Σίφνος κατατάσσεται στην χαμηλότερη βαθμίδα σεισμικής επικινδυνότητας. 

2.1.3  Το Ορεινό Περιβάλλον 
 

Παρά την αξιόλογη βλάστηση και τη συνοδεύουσα βιοποικιλότητα, οι ορεινές περιοχές 

του νησιού μοιάζουν εγκαταλελειμμένες. Πολύ μικρό τμήμα αυτών είναι καλλιεργημένο 

και πάντα με τη μορφή της καλλιέργειας σε αναβαθμούς, εξαιτίας της έντονης κλίσης του 

εδάφους. Το οδικό δίκτυο που διασχίζει τμήμα των ορεινών περιοχών, στο μεγαλύτερο 

μέρος του παλιό. 

Με τη δημιουργία των αναβαθμίδων,  κατόρθωσαν στο παρελθόν να συγκρατήσουν το 

χώμα στα επικλινή εδάφη του νησιού και να το αξιοποιήσουν, καλλιεργώντας πλέον 

κυρίως ελιά και άμπελο, ενώ παλιότερα είχαν αναπτύξει και ξερικές καλλιέργειες καπνού, 

βαμβακιού και σουσαμιού.  

Στις ξερολιθιές, οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς τους πέτρινους τοίχους, με την 

έντονη ηλιακή ακτινοβολία, τη μικρή διαθεσιμότητα σε νερό και τις μεγάλες 

θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, ευνοείται η ανάπτυξη και η επιβίωση συγκεκριμένων, 

επιλεκτικών φυτικών και ζωικών οργανισμών.  

Εκτός, όμως από την προστασία και τη συγκράτηση του εδάφους, οι αναβαθμίδες, με τις 

ξερολιθιές τους, συντελούν και στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 

καθώς τα φυτά ανακόπτουν την ορμή με την οποία τα όμβρια ύδατα κυλούν στο χώμα, 

καθυστερώντας έτσι την υδάτινη απορροή προς τη θάλασσα. Η δημιουργία των 

αναβαθμίδων, με το χτίσιμο των ξερολιθιών τους, αποτελεί τον παλαιότερο – και συνάμα 

αποτελεσματικότερο – τρόπο ανακύκλωσης υλικού, καθώς έδινε τη δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιείται η πέτρα που μαζευόταν κατά τον καθαρισμό των χωραφιών.  

Στις εκτάσεις που πλέον δεν καλλιεργούνται, οι ξερολιθιές είναι εγκαταλελειμμένες και 

σε αρκετές περιπτώσεις σχεδόν κατεστραμμένες, ενώ το έδαφος εμφανίζει ίχνη 
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διάβρωσης. Είναι σημαντικό να προστατευτούν οι ξερολιθιές και να διατηρηθούν οι 

αναβαθμίδες, όχι μόνο για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους, αλλά και για τη διάσωση 

του οικοσυστήματος που έχει διαμορφωθεί στο νησί. 

2.1.4  Οι Οικισμοί του νησιού 
 

Η Απολλωνία 

 

 

Η Απολλωνία που λέγεται και Σταυρί, είναι η πρωτεύουσα του νησιού από το 1936, έδρα 

του Δήμου Σιφναίων (1836-1914), της Κοινότητας Απολλωνίας (1914-1998), και έδρα 

του σύγχρονου Δήμου Σίφνου (1999).  

Το τοπωνύμιο Απολλωνία (εννοείται πόλις), είναι αρχαίο ουσιαστικοποιημένο επίθετο 

(απολλώνιος, απολλωνία - Απόλλων) και σημαίνει πόλη αφιερωμένη στη λατρεία του 

Απόλλωνα. 

Η Απολλωνία που είναι το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Σίφνου κατέχει και το 

γεωγραφικό κέντρο του νησιού και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε τρεις 

απαλόγραμμους λόφους.  

Εδώ βρίσκονται πρακτορεία για εισιτήρια πλοίων, πρακτορείο εφημερίδων, γραφεία 

τουρισμού και ταξιδίων, καθώς και τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και 

μοτοποδηλάτων, ενώ λειτουργεί ένα ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

διαμερίσματα. 

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, τα δύο Φαρμακεία, ο Αστυνομικός 

Σταθμός, ο Ο.Τ.Ε. το γραφείο ΕΛΤΑ, η Εθνική τράπεζα η Άλφα Τράπεζα Πίστεως, η 

Τράπεζα Πειραιώς, ο Ανταποκριτής της Εμπορικής Τράπεζας και τα δύο πρατήρια 

βενζίνης βρίσκονται στην Απολλωνία, ενώ ένα τρίτο πρατήριο βενζίνης βρίσκεται στην 

Καταβατή στο δρόμο προς το Βαθύ.   
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Υπάρχουν επίσης εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, παραδοσιακά καφενεία, φούρνος, 

χαρτοπωλεία, μικρά βιβλιοπωλεία, καταστήματα με είδη δώρων και περίπτερο. 

Πάνω Πετάλι 

Πετάλι στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα σημαίνει μικρό πετρώδες ύψωμα. Το Άνω Πετάλι 

είναι το χωριό με την ωραιότερη θέα προς την Ανατολή.   

Από τον αυλόγυρο της ενοριακής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη βλέπει κανείς την 

εντυπωσιακή θέα των κεντρικών οικισμών μέχρι το απόμακρο Κάστρο. Είναι το 

νοτιότερο από τα τρία χωριά που αποτελούσαν άλλοτε την Κοινότητα του Αρτεμώνα.  

Αρχίζει εκεί που τελειώνει η Απολλωνία, στο Ταξιαρχάκι, και τελειώνει εκεί που αρχίζει 

ο Άγιος Λουκάς, στο γεφύρι, στα Γουρνιά. Αξιοπρόσεχτη είναι η εκκλησία του Αγίου 

Αντίπα (1636) για την αρχιτεκτονική και την ιστορία της. Εδώ λειτούργησε στους 

χρόνους της Επανάστασης (1821) σχολείο που ίδρυσε ο Νικόλαος Χρυσόγελος και δίδαξε 

ο μαθητής του Γεώργιος Ψαραύτης. Από πλευράς υποδομών υπάρχει ξενοδοχείο, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, υπεραγορά τροφίμων, καταστήματα διαφόρων ειδών και 

παραδοσιακό καφενείο.  

 

Άγιος Λουκάς 

Ο Άγιος Λουκάς ή Αϊ Λούκας, όπως λέγεται στην τοπική λαλιά, ήταν ένα από τα χωριά 

που αποτελούσαν άλλοτε την Κοινότητα του Αρτεμώνα και οφείλει προφανώς το όνομά 

του στην άλλοτε ενοριακή εκκλησία του Αγίου Λουκά. Το χωριό αρχίζει από το γεφύρι 

των Γουρνιών, και εκτείνεται βόρεια μέχρι την πλατεία του Αρτεμώνα, και ανατολικά 

μέχρι τη συνοικία της Καμαρωτής, απ' όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει να "καμαρώσει" 

τις ομορφιές της κεντρικής Σίφνου μέχρι το Κάστρο. 

 

Σον οικισμό υπάρχει η δισυπόστατη εκκλησία της Παναγίας τα Γουρνιά και του Αγίου 

Νικολάου με τις αξιοπρόσεχτες τοιχογραφίες του περίφημου λαϊκού αγιογράφου της 

Σίφνου Αγάπιου, που είναι γνωστός και ως "Δευτερεύων". Η ονομασία Γουρνιά 

οφείλεται στις μικρές γούρνες, πέτρινες κοιλότητες που υπήρχαν στο διπλανό χείμαρρο 

και όπου έπλεναν τα ρούχα άλλοτε οι γυναίκες του χωριού.  

Άλλες ενδιαφέρουσες εκκλησίες είναι του Αϊ Γιώργη του Αφέντη με περίφημες εικόνες 

του 1645, έργα των σπουδαίων αγιογράφων, Ζαχαρία Τζαγκαρόπουλου και 

Κωνσταντίνου Παλαιόκαπα. Τέλος η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου με τη σπάνια 

αρχιτεκτονική της και η προτομή του Νικολάου Χρυσόγελου στην ομώνυμη πλατεία. 

Εδώ υπάρχουν παντοπωλείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόριο, φούρνος, εργαστήριο 

παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής και βιβλιοπωλείο κοντά στα Γουρνιά. 
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Αρτεμώνας 

Πιθανολογείται ότι στο χώρο όπου σήμερα είναι χτισμένη η Παναγία της Κόγχης, 

σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε στα αρχαία χρόνια κέντρο λατρείας της 

"Εκβατηρίας" Άρτεμης, δηλαδή της θεάς που προστάτευε κατά την αποβίβαση από το 

πλοίο, αλλά και έδινε καλή έκβαση σε κάθε υπόθεση. Το τοπωνύμιο είναι προβληματικό, 

διότι στα αρχαία χρόνια τα ιερά και οι αφιερωμένοι τόποι στη λατρεία της Άρτεμης 

λέγονταν "Αρτεμίσια". Κατά το σχολάρχη Κάρολο Γκιών, το Αρτεμώνας (Αρτεμών - 

Άρτεμις) σχηματίστηκε από το (Παρθενών - Παρθένος). 

Από το 1914-1998 διετέλεσε έδρα της ομώνυμης Κοινότητας Αρτεμώνα. Βρίσκεται 

βόρεια της Απολλωνίας σε απόσταση ενάμισι χιλιομέτρου.  

Είναι από τους όμορφους οικισμούς της Σίφνου, με αρχοντικά νεοκλασικού ρυθμού, με 

κήπους και λουλουδισμένες αυλές. Ψηλά στην κορυφή του λόφου σώζονται από τις 

παλιές αράδες των ανεμόμυλων μόνο δύο σε καλή κατάσταση. Απ' εδώ η θέα της Σίφνου 

είναι πανοραμική. Φαίνονται τα γύρω νησιά, το Κάστρο, τους κεντρικούς οικισμούς, 

ακόμα και τις Καμάρες στο μυχό του ομώνυμου Κόλπου. Στον Αρτεμώνα υπάρχουν 

παντοπωλεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, φούρνος, μεζεδοπωλεία και εργαστήρια 

παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής και αγγειοπλαστικής και περίπτερο.   

2.1.5  Ιστορική Αναδρομή 
 

Σύμφωνα με το μύθο, «Σίφνος» ονομαζόταν ο γιος του αττικού ήρωα Σουνίου του οποίου 

το όνομα δόθηκε στο νησί. Κατά μίαν άλλη εκδοχή το όνομα Σίφνος προήλθε από το 

επίθετο «σιφνός» που σημαίνει κενός, που παραπέμπει στο πλήθος των υπόγειων στοών 

των ορυχείων στο υπέδαφος του νησιού. Αναφέρεται και με τις ονομασίες «Ακίς», 

«Μερόπη», «Σίφανος», «Σίφανα» ή «Σιφάντο».  

Τα παλαιότερα ίχνη οικιστικής εγκατάστασης που έχουν επισημανθεί της Κυκλάδες 

ανάγονται στο τέλος της 5ης χιλιετίας π.Χ., κατά τη νεολιθική εποχή, που στο Αιγαίο 

αναπτύχθηκαν μερικοί από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης. Σημαντικοί 

παράγοντες που συνέβαλαν στη δημιουργία των πρώιμων κυκλαδίτικων οικισμών ήταν η 

σπουδαία γεωστρατηγική θέση τους στον χώρο του Αιγαίου πελάγους και το ήπιο κλίμα. 

Τη νεολιθική περίοδο διαδέχεται η πρώιμη Χαλκοκρατία. Την εποχή που ακολουθεί 

αναπτύσσεται στις Κυκλάδες ιδιαίτερος πολιτισμός που εξελίσσεται παράλληλα με τον 

πρωτοελλαδικό πολιτισμό και τον πρωτομινωικό της Κρήτης. Πρόκειται για τον 

πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό, τη μελέτη του οποίου ξεκίνησε ο μεγάλος Έλληνας 

αρχαιολόγος Χρήστος Τσούντας το 1898 και 1899. Σε όλα σχεδόν τα νησιά των 

Κυκλάδων η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ίχνη περιορισμένων οικισμών, 

κυρίως σε παράκτιες τοποθεσίες. 
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Στη Σίφνο ο Χρήστος Τσούντας έφερε στο φως συστάδες τάφων και θεμέλια οικισμών 

στην τοποθεσία Ακρωτήρι στον Πλατύ Γιαλό, στο Βαθύ και στο Φρούδι Καλαμιτσίου. Οι 

τάφοι αυτοί ανάγονται στο 2ο μισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. Ειδικά το προϊστορικό 

νεκροταφείο του Πλατύ Γιαλού, του οποίου την έρευνα ξεκίνησε το 1896 ο Πόλακ, 

έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα, το είδος των τάφων και της 

τελετουργίες συνήθειες των νησιωτών εκείνης της εποχής. 

Στη Σίφνο λάτρευαν σαν ιδιαίτερες θεότητες τον Απόλλωνα τον Έναργο, την Άρτεμη 

Εκβατηρία, (η λατρεία αυτών των δύο θεοτήτων διατηρήθηκε στο χρόνο, γι’ αυτό και οι 

δυο βασικοί οικισμοί ήταν ο «Αρτεμώνας και η «Απολλωνία») το Δία Επιβήμιο, το 

Διόνυσο, τον Πάνα, την Αθηνά και της Νύμφες.  

Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων περιστρέφονταν γύρω από τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, την κεραμική και κυρίως με τη μεταλλουργία. 

Ο 6ος αιώνας π.Χ. ήταν η εποχή της μεγάλης ακμής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Σιφνιοί 

«νησιωτέων μάλιστα επλούτεον», δηλαδή ότι ήταν οι πιο πλούσιοι από της νησιώτες και 

αυτό γιατί στο νησί υπήρχαν μεταλλεύματα χρυσού και αργύρου. Ενδεικτικό του ότι η 

Σίφνος ήταν πολύ πλούσια είναι ότι στη Σίφνο κόβονται νομίσματα γύρω στο 600 π.Χ. 

μετά δηλαδή από την Αίγινα και πριν από την Αθήνα και την Κόρινθο. 

Το σπουδαιότερο και γνωστότερο αρχιτεκτόνημα της σιφνέικης δημιουργίας, 

αδιαμφισβήτητος μάρτυρας αίγλης και ανθηρής οικονομίας είναι ο «Θησαυρός των 

Σιφνιών», τον οποίο ανοικοδόμησαν και αφιέρωσαν οι κάτοικοι του νησιού στο ιερό του 

Απόλλωνα της Δελφούς. 

Η οικονομική αναβάθμιση των νησιών αρχίζει από τα μέσα του 16ου αιών και φαίνεται 

ότι η Σίφνος αποτελεί για της Κυκλάδες σπουδαίο εμπορικό κέντρο από τις αρχές του 

17
ου

 αιώνα. Την εποχή αυτή εμφανίζεται στη Σίφνο μια δυναμική προσωπικότητα ο 

Βασίλης Λογοθέτης που επηρεάζει και ανυψώνει την πολιτική, θρησκευτική και 

πνευματική πορεία του νησιού. Ενισχύει την οικονομική πρόοδο της Σίφνου και 

χρηματοδοτεί την ανέγερση της μονής της Παναγίας Βρυσιανής. 

Το 1646 συστήνεται η Αρχιεπισκοπή της Σίφνου. Στο διάστημα 1651-1664 λειτούργησε 

στη Σίφνο σχολείο «μέσης» εκπαίδευσης. Το 1686 η εκκλησία Ιεροσολύμων παραχωρεί 

το μετόχι του Παναγίου Τάφου στη Σίφνο όπου βρίσκονται σήμερα οι δύο ναοί του Αγίου 

Ιωάννη του Προδρόμου και του Πρωτομάρτυρα Στέφανου, στο Κάστρο. Το 1797 η 

Αρχιεπισκοπή Σίφνου, ενώνεται με την Αρχιεπισκοπή Μήλου με έδρα το Κάστρο Σίφνου. 

Αργότερα καταλαμβάνεται η Σίφνος από της Ρώσους αδελφούς Ορλόφ και αργότερα από 

της Τούρκους. Στον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας η Σίφνος μπήκε ενεργά από 15 

Απριλίου 1821. Η προσφορά των Σιφνιών, τόσο σε έμψυχο υλικό, όσο και σε χρήματα 

για τον αγώνα, κυρίως από τα μοναστήρια του τόπου, ήταν ανεκτίμητη. Στον κατάλογο 

των ορκισμένων φιλικών αναφέρονται και οι Σιφνιοί: Νικόλαος Γρυπάρης, Δημήτριος 

Λαγός και Γεώργιος Μπάος. Το 1821 ο σχολάρχης Νικόλαος Χρυσόγελος (1780-1857) 

ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στη σχολή της Σίφνου και αφού τέθηκε επικεφαλής 
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150 Σιφνιών πολεμιστών αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο, όπου ανέπτυξε πολύμορφη 

αγωνιστική δράση. Διετέλεσε υπουργός Παιδείας επί Καποδίστρια και υπήρξε ο 

θεμελιωτής της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Το 1999 οι δύο Κοινότητες της Σίφνου ενώθηκαν και αποτελούν πλέον τον ενιαίο Δήμο 

Σίφνου. 

2.1.6 Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία 
 

Ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Σίφνου βρίσκεται στο λόφο του Αγίου 

Ανδρέα. Πρόκειται για έναν οχυρωμένο οικισμό που δημιουργήθηκε κατά την Πρώιμη 

Κυκλαδική περίοδο (3η χιλιετία π.Χ.), εξελίχθηκε κατά τα Μυκηναϊκά χρόνια και 

παρουσιάζει σημαντική γεωμετρική και αρχαϊκή κατοίκηση. Η μυκηναϊκή ακρόπολη 

περιβάλλεται με διπλό τείχος· το εσωτερικό, ισχυρότερο τείχος είναι κατασκευασμένο με 

κυκλώπεια τοιχοδομία και έχει κατά διαστήματα στην περίμετρό 

του 8 τετράπλευρους προμαχώνες. Η ενίσχυση του τείχους με σειρά προμαχώνων δεν 

αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των μυκηναϊκών ακροπόλεων, αλλά πιθανόν απηχεί 

παραδοσιακές τεχνικές του αιγαιακού χώρου, όπως συμβαίνει στις πρωτοελλαδικές 

ακροπόλεις της Τροίας, στο Παλαμάρι της Σκύρου, στο Καστρί της Σύρου κ.α. Η 

οχύρωση δέχτηκε επισκευές τόσο κατά τη Γεωμετρική όσο και κατά την Κλασική 

περίοδο. 

Εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας του νησιού είναι η ύπαρξη 57 γνωστών πύργων. Είναι 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Σίφνος κατέχει τα πρωτεία όσον αφορά τη διασπορά 

οχυρών κατασκευών στην ύπαιθρο. Οι πύργοι αυτοί που είναι όλοι κυκλικοί με μέση 

εξωτερική διάμετρο περί τα 8 μέτρα, έχουν κατασκευαστεί σε καλλιεργημένες περιοχές, 

σε κορυφές υψωμάτων ή σε πλαγιές και χρονολογούνται στους Κλασικούς και 

Ελληνιστικούς χρόνους. Συνδέονται με τις ακροπόλεις του νησιού και πιθανότατα 

χρησίμευαν είτε ως φρυκτωρίες είτε ως φυλάκια είτε, τέλος, ως αποθηκευτικοί χώροι. 

Αρχαιολογικό μουσείο  

Στο Κάστρο λειτουργεί Αρχαιολογικό Μουσείο με έκθεση συλλογής αρχαϊκών και 

ελληνιστικών γλυπτών. Αναπαλαιώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και από το 1986 λειτουργεί κανονικά Συλλογές που περιλαμβάνει:  

 Γλυπτά (επιτύμβια, αγάλματα, αρχιτεκτονικά μέλη κ.λ.π.) από την αρχαϊκή μέχρι 

και τη ρωμαϊκή εποχή (6ος αιώνας π.Χ. - 1ος αιώνας π.Χ.).  

 Κεραμικά από το Κάστρο από τη γεωμετρική μέχρι και την ελληνιστική εποχή ( 

8ος αιώνας π.Χ. - 2ος αιώνας π.Χ.).  

 Νομίσματα Σημαντικότερα εκθέματα:  

 Ανθεμωτή επίστεψη μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης. 4ος αιώνας π.Χ.  
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 Κεφάλι από μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα. 4ος αι. π.Χ.  

 Κεφάλι κούρου από μάρμαρο. Μέσα 6ου αι. π.Χ.  

 Μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο. 6ος αι. π.Χ.  

 Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Ελληνιστικοί χρόνοι 

Μουσείο λαογραφικό και λαϊκής τέχνης  

Στην Απολλωνία (στην κεντρική πλατεία-πλατεία Ηρώων) υπάρχει λαογραφικό μουσείο 

ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Σιφναίων και περιλαμβάνει εκθέματα από την παραδοσιακή 

ζωή του νησιού όπως αγροτικά εργαλεία, είδη οικιακής χρήσης, τοπικές ενδυμασίες, κλπ. 

Μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης  

Βρίσκεται στη Μονή της Βρυσιανής και στο χώρο του εκτίθενται χειρόγραφα, 

περγαμηνές με κώδικες, έντυπα παλαιών εκδόσεων, Ευαγγέλιο του 1796, λειψανοθήκες, 

εξαπτέρυγα, ιερά σκεύη, άμφια, εικόνες κλπ. 

Μικρό μουσείο νεότερης Κεραμικής Τέχνης στα Φυρρόγεια 

Σε αίθουσες του ιστορικού μοναστηριού των Φυρρογείων που αναστηλώθηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του ’70 έχουν λειτουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες, την περίοδο του 

καλοκαιριού, εκθέσεις εικαστικών και σιφνιών αγγειοπλαστών. Σήμερα, στους ίδιους 

χώρους λειτουργεί «Μικρό Μουσείο Νεότερης Κεραμικής Τέχνης» που περιλαμβάνει 

αναπαράσταση παραδοσιακού εργαστηρίου αγγειοπλάστη, δύο από τις παλιότερες 

εκθέσεις του Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου, και την Συλλογή Χειροποίητων του 

Κοσμά Ξενάκη. Λειτουργεί από το 2011 με ευθύνη της Δ.Η.Κ.Ε.Σ. και του Σωματείου 

Αγγειοπλαστών Σίφνου. 

2.1.7  Παραδοσιακή και Νεότερη αρχιτεκτονική 
 

Το νησί της Σίφνου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών λόγω της μοναδικής 

χωροταξικής και πολεοδομικής διάταξής του, αλλά και γιατί διατηρεί σχεδόν ακέραιο το 

μορφολογικό χαρακτήρα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. 

Το σύμπλεγμα των κεντρικών οικισμών του νησιού αναπτύσσεται με μοναδικό τρόπο 

γραμμικά κατά μήκος του βασικού κεντρικού πεζόδρομου και των παρόδων του. Στο 

σημείο όπου εκφυλίζεται ο ένας οικισμός αρχίζει ο άλλος, ενώ τα κτίσματά τους 

διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους ποιότητα.  

Κυρίαρχοι είναι οι μικροί κυβιστικοί όγκοι που συμπλέκονται, δημιουργώντας 

πολύπλοκα σύνολα, στα οποία οι αδρά ασβεστωμένες επιφάνειες και η σχεδόν γλυπτική 

διαμόρφωση μικρών κλιμάκων χωρίς στηθαία τούς προσδίδουν χαρακτηριστική 

πλαστικότητα.  Μεμονωμένες περιπτώσεις αποτελούν τα νεοκλασικά αρχοντικά σπίτια 
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του νησιού, τα οποία διαφέρουν, καθώς τοποθετούνται συνήθως σε υπερυψωμένη βάση, 

χτισμένα ελεύθερα σε μεγάλα οικόπεδα. 

Η εντύπωση που δίνεται, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των οικιστικών συνόλων, 

είναι αυτή της ομοιογένειας. Ένα ενδιαφέρον γνώρισμα των οικισμών προκύπτει επίσης 

και από τον τρόπο διαχείρισης των ελεύθερων χώρων, δημόσιων και ιδιωτικών, όπως οι 

διαπλατύνσεις στο οδικό σύστημα και τα πλατώματα, αλλά και η θέση της αυλής στα 

σπίτια, που προσφέρουν στο χώρο τον ενιαίο χαρακτήρα του. 

Ξεχωριστό οικιστικό σύνολο αποτελεί ο οικισμός του Κάστρου σε στρατηγική θέση πάνω 

στο πλάτωμα ενός απόκρημνου από την πλευρά της θάλασσας λόφου ο οποίος, 

οχυρωμένος ήδη από την Αρχαιότητα, αποτέλεσε ασφαλή τόπο διαμονής σε όλες τις 

ιστορικές περιόδους.  

Η συνεχής κατοίκηση έχει αλλοιώσει σε ένα βαθμό τους παλαιότερους οικιστικούς 

πυρήνες, αλλά διατηρούνται τα χαρακτηριστικά του βενετσιάνικου οχυρού με τους 

αμυντικούς δακτυλίους, που χτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από το Γιαννούλη 

Ντακορώνια. Οι εξωτερικοί τοίχοι των μεσαιωνικών σπιτιών βρίσκονταν σε επαφή και 

σχημάτιζαν ένα οχυρωματικό τείχος με μοναδικές εξόδους και εισόδους πέντε θολωτές 

στοές.  

Βασικά γνωρίσματα του οικισμού είναι η στενότητα και η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων 

και αυλών, που μαζί με την ανάγκη για άμυνα οδήγησαν στην κατασκευή διώροφων και 

τριώροφων σπιτιών. Στενομέτωπα μονόσπιτα βρίσκονται στον εξωτερικό δακτύλιο, ενώ 

τα μεγάλα αρχοντικά στον εσωτερικό. 

2.1.8  Διατροφικές συνήθειες, έθιμα και παραδόσεις 
 

Η Σίφνος έχει συνδέσει το όνομά της με το διάσημο αρχιμάγειρα του 20
ου

 αιώνα και 

εκσυγχρονιστή της Ελληνικής κουζίνας, Νίκο Τσελεμεντέ, όχι μόνον γιατί αποτελεί τον 

τόπο καταγωγής του, αλλά και επειδή οι γαστρονομικές συνήθειες του παρελθόντος 

αποτελούν ζωντανό συστατικό στοιχέιο της παράδοσής της. Έχει γευστικότατη κουζίνα 

με παραδοσιακά εδέσματα όπως: οι ρεβιθοκευτέδες η μανούρα, η μυζήθρα, τα 

αμπελοφάσουλα με σκορδαλιά, τα ρεβίθια στο φούρνο, η καπαροσαλάτα, το ψητό κρέας 

στο μαστέλο κ.α.. Περιζήτητα επίσης είναι τα σιφνέικα σπιτικά γλυκά, και βουτήματα 

όπως τα αμυγδαλωτά τα μπουρέκια, το παστέλι, κουλούρες κ.α.  

2.1.9  Κλίμα 
 

Το κλίμα της Σίφνου χαρακτηρίζεται ως ημίξηρο με θερμό χειμώνα, κατά τη διάρκεια του 

οποίου σπάνια παρατηρείται παγετός και χιονοπτώσεις, και με δροσερό καλοκαίρι που 

χαρακτηρίζεται από δυνατούς ανέμους και ανομβρία.  
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Η νήσος, κατά το πρότυπο των δυτικών Κυκλάδων αποτελεί μια από τις ξηρότερες 

περιοχές της Ελλάδας. Οι μέσες θερμοκρασίες παρουσιάζουν μέγιστο κατά τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο με τιμές 25,2 C και 24,9 C αντίστοιχα, ενώ ελάχιστο κατά της μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο, με τιμές 10,7 C και 10,8C. 

Οι βροχοπτώσεις τείνουν να έχουν ακραία συμπεριφορά, όντας λίγες αλλά 

καταρρακτώδεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σ’ ένα πρώτο συμπέρασμα πως οι μέθοδοι 

διαχείρισης υδάτινων πόρων, ενδεχομένως να πρέπει να προσανατολιστούν και στη 

διαχείριση πλημμυρικού νερού. 

Το 77% των ετησίων ανέμων εντάσσεται στην κατηγορία μικρής και μεσαίας έντασης, 

δηλαδή στην κλίμακα Baufort 1-5. Ως της την κατανομή των διευθύνσεων των ανέμων, 

συχνότεροι εμφανίζονται οι βόρειοι, ακολουθούμενοι από βορειοανατολικούς κι έπειτα 

από βορειοδυτικούς. 

2.1.10  Φυσικό Περιβάλλον – Περιοχή  NATURA 
 

Τα κυρίαρχα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, είναι η φρυγανώδης 

βλάστηση, εκεί όπου το έδαφος καλλιεργείται σαν βοσκοτόπι και οι αναβαθμοί 

(πεζούλες), όπου καλλιεργούνταν σιτηρά, αμπελώνες ή λίγες ελιές. Υπήρξαν εποχές που 

η Σίφνος και τα γειτονικά νησιά μπορούσαν να θρέψουν ένα σημαντικό πληθυσμό 

κατοίκων όταν καλλιεργούνταν συστηματικά. Σήμερα όμως οι περισσότεροι αναβαθμοί 

μένουν χέρσοι, καθώς οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό. Επιπλέον, 

συναντώνται δασάκια από θαμνοκυπάρισσα, πικροδάφνες και αρμυρίκια. 

Το έδαφος της Σίφνου προσφέρει αρκετά μάρμαρα κρυσταλλικά έως μακροκρυσταλλικά 

και άλλα πετρώματα. Μεταλλεύματα σιδήρου και μαγγανίου εμφανίζονται σήμερα 

κυρίως στις θέσεις Άγιος Σώστης, Άγιος Σιλίβεστρος, Βορεινή, και Κάψαλο. Στο βυθό 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού, σχηματίζονται αποικίες από το γνωστό 

θαλάσσιο φυτό ποσειδονία (poseidonia oceanica), που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του φυσικού περιβάλλοντος της Σίφνου είναι τα παλαιά 

ορυχεία που υπόκεινται σε αργή φθορά, και φαίνονται από διάφορα σημεία του νησιού 

(π.χ. το παλιό ορυχείο των Καμαρών που φαίνεται πανοραμικά από τα βόρειο-ανατολικά, 

από το δρόμο που οδηγεί στη Μονή του Αγίου Γαλατίου. Μια άλλη περίπτωση είναι ο 

χώρος ημι- ελεγχόμενης απόθεσης απορριμμάτων, που ήταν παλαιό ορυχείο). 

Το πιο σημαντικό στοιχείο του φυσικού τοπίου της Σίφνου είναι τα μικρά μονοπάτια. 

Πολλά απ’ αυτά, περιμετρικά του νησιού, οδηγούν σε πάμπολλους ορμίσκους 

εξαιρετικής αισθητικής αξίας και πανέμορφα ησυχαστήρια γι’ αυτούς που επιθυμούν να 

γνωρίσουν το νησί διεξοδικά. 
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Η περιοχή NATURA 

Το νησί της Σίφνου έχει εξ ολοκλήρου χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλους (ΤΙΦΚ). Σ’ αυτό το χώρο περιλαμβάνεται και η περιοχή «ΦΥΣΗ» της Σίφνου, η 

οποία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, όχι μόνο του φυσικού, αλλά και 

του κοινωνικού περιβάλλοντος του νησιού, καθώς σ’ αυτήν ενυπάρχουν πολλοί φυσικοί 

πόροι που υποστηρίζουν τον πληθυσμό. Η περιοχή είναι τύπου Β, κι έχει συνολική 

έκταση 17000- 20670 στρεμμάτων.  

Με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα έχει κωδικό NATURA 2000: GR220008. Με βάση το 

εθνικό καθεστώς προστασίας είναι χαρακτηρισμένο ως «Καταφύγιο Θηραμάτων». Στο 

δίκτυο, έχει ενταχθεί το δυτικό μέρος του νησιού που προσδιορίζεται βόρεια από τον 

όρμο των Καμαρών, νότια από τον όρμο του Βαθιού, ανατολικά από το οδικό δίκτυο που 

ενώνει το τρίγωνο Καμάρες – Απολλωνία - Βαθύ, και δυτικά απ’ όλο το μήκος της 

ακτογραμμής από το Βαθύ μέχρι τον όρμο των Καμαρών. Γεωγραφικά ορίζεται μεταξύ 

του Γεωγραφικού μήκους 24΄Ι 41 και Γεωγραφικού Πλάτους 36΄ Ι57. Το μέσο υψόμετρό 

της είναι 150 μέτρα, ενώ το υψηλότερο σημείο της 600 μέτρα. 

Η περιοχή φιλοξενεί 19 σημαντικά –κυρίως ενδημικά- σπάνια ή προστατευόμενα είδη 

φυτών και ζώων. Έχει επίσης καταγραφεί η παρουσία 2 ειδών ερπετών της Οδηγίας. 

Πλέον, έχουν καταγραφεί και 39 είδη πτηνών, 16 από τα οποία είναι είδη του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ καθώς και 23 μεταναστευτικά είδη. 

Στην περιοχή συναντώνται αρκετοί τύποι ενδιαιτημάτων που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Μεταξύ άλλων, σε υψηλή κάλυψη 

παρουσιάζονται δενδροειδείς λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση Juniperus spp. (κωδ. 

5210), φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (κωδ. 5420), δάση με Olea και Ceratonia 

(κωδ. 9320), θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (κωδ. 5330). Ταξιδεύοντας από 

τη θάλασσα, συναντώνται στο θαλάσσιο τμήμα της περιοχής ΦΥΣΗ εκτάσεις βλάστησης 

Ποσειδωνίας (Posidonion Oceanicae), που είναι τύπος με προτεραιότητα (κωδ. 1120) και 

ύφαλοι (κωδ. 1170). Επίσης, συναντώνται σε μικρότερη κάλυψη, παρόχθια δάση στοές 

της θερμής μεσογείου (κωδ. 92D0), ασβεστολιθικά βράχη με χασμοφυτική βλάστηση 

(κωδ. 8210), ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspal-Argostidion (κωδ. 

3290), καθώς και απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση και ενδημικά Limonium 

spp.. 

Πλέον, έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί αρκετά είδη αμφιβίων ερπετών και 

ασπόνδυλων. Ενδεικτικό είναι το είδος προτεραιότητας Vipera Lebetina, με βάση το 

Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο περιλαμβάνεται στο Εθνικό κόκκινο 

βιβλίο ως τρωτό. Τέλος τα είδη ερπετών Cyrtodactylus kotschy, και podarcis erhardii 

προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). 

Η Σίφνος αποτελεί πέρασμα για τα μεταναστευτικά πουλιά, όπως ο ερωδιός, τα 

παρυδάτια, ο συκοφάγος (oriolus oriolus), ο μελισσοφάγος, το τρυγόνι και πολλά υδρόβια 

πουλιά. 
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2.2  Πληθυσμιακά και Δημογραφικά στοιχεία 

2.2.1  Πληθυσμός 
 

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσίας της απογραφής του πληθυσμού 2011, στο σύνολο της Χώρας 

απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άρρενες (49,2%) 

και 5.484.000 θήλεις (50,8%). Μόνιμος πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων που 

έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον 12 

μηνών πριν από την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο 

συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς, 

με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο. 

Όσο αφορά το νότιο Αιγαίο παρουσιάζει μια δυναμική εξέλιξη μετά την δεκαετία του 

1970. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται στις λιγότερο προβληματικές περιοχές, 

ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού. Ο πληθυσμός της 

Περιφέρειας ανέρχεται σε 301.700 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 της 

ΕΣΥΕ και καλύπτει το 2,7% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας περίπου.  

Η πληθυσμιακή εξέλιξη 1971-2001 είναι εντυπωσιακή ειδικότερα στις τουριστικές 

περιοχές και τα νησιά της περιφέρειας. Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται σε τρείς μεγάλες 

πόλεις (Ρόδος, Κως, Ερμούπολη)  και 6 πρωτεύουσες μικρότερων νησιών με σημαντική 

τουριστική κίνηση (Κάλυμνος, Νάξος, Πάρος, Τήνος, Μύκονος και Θήρα). 

Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας στις περιόδους 1971-1981, 1981-

1991 και 1991-2001 παρουσιάζεται υψηλότερος του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της 

χώρας και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Έτος 

Περιφέρεια Ελλάδα 

Πραγματικός 
Πληθυσμός 

Ποσοστό 
Μεταβολής 

Πραγματικός 
Πληθυσμός 

Ποσοστό 
Μεταβολής 

1971 207.354   8.768.641   

1981 233.529 12,62% 9.740.417 11,08% 

1991 257.481 10,26% 10.259.900 5,33% 

2001 301.700 17,17% 10.506.130 2,40% 
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Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 35% του συνολικού πληθυσμού (στοιχεία 

απογραφής του 2001) και παρουσιάζει τάσεις μείωσης σε σχέση με τα στοιχεία 

απογραφής του 1991 και πολύ περισσότερο με αυτά του 1981. Ο αγροτικός πληθυσμός 

ανέρχεται στο 40% περίπου του συνολικού πληθυσμού και παρουσιάζει πτώση, ενώ ο 

ημιαστικός πληθυσμός σταδιακά αυξάνεται και ανέρχεται στο 25% του συνόλου της 

χώρας.  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας ανέρχεται σε 51,1 κατοίκους ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο, έναντι 79,9 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 

πληθυσμιακής πυκνότητας της χώρας. 

  

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία για το Δήμο Σίφνου. 

 

Αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού (ΕΣΥΕ) 

Απογραφή 2011/2001/1991 

Δήμος Σίφνου Σύνολο Άρρενες Θήλεις 
Πυκνότητα Μόνιμου 

Πληθυσμού Ανά τ/χλμ 

2011 2.570 1.310 1.260 33,38 

2001 2.574 1.347 1.227 33,43 

1991 2.028 1.047 981 26,34 

 

35,00% 

40,00% 

25,00% 

Πληθυσμός κατά επίπεδο αστικότητας 
ΕΣΥΕ 

Αστικός 

Αγροτικός 

Ημιαστικός 
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Όπως αναφέραμε σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ (προσωρινά στοιχεία) για το 

2011 ο πληθυσμός της Σίφνου αριθμεί σε 2.570 μόνιμους κατοίκους, ενώ σύμφωνα με 

την ίδια πηγή το 2001 αριθμούσε 2.574 μόνιμους κατοίκους και το 1991 αριθμούσε 

2.028. Καταγράφηκε μέσα στην  δεκαετία (1991-2001) μια εντυπωσιακή αύξηση της 

τάξης του 26,92%, ενώ για τη δεκαετία (2001-2011) δεν υπήρχε αλλαγή στον αριθμό του 

πληθυσμού, τη στιγμή που για το σύνολο των Κυκλάδων η αύξηση αγγίζει το 18,2% για 

την ίδια περίοδο, καθώς πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ η απογραφή του 1991 

αρίθμησε για τις Κυκλάδες 93.322 κατοίκους, ενώ για το 2001 ο αριθμός αυτός ήταν ίσος 

με 109.956 κατοίκους. 

 

 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός του Δήμου κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού πολλαπλασιάζεται σημαντικά, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να 

ξεπερνά ακόμα και τις 15.000 κατοίκων (μόνιμων και επισκεπτών), καθώς είναι 

προορισμός για πολλούς τουρίστες και επισκέπτες. Κατά το σύνολο της καλοκαιρινής 

περιόδου (η οποία για το νησί της Σίφνου υπολογίζεται στις 140 μέρες το χρόνο περίπου) 

ο μέσος συνολικός πληθυσμός του νησιού εκτινάσσεται στα 10.000 άτομα, με μέγιστη 

τιμή κοντά στις 15.000 κατά τις μέρες μεγάλης τουριστικής κίνησης (μέρες αιχμής κυρίως 

κατά τον Αύγουστο). 

(*) Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι λόγο της πρόσφατης απογραφής του 2011 της 

ΕΣΥΕ δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στατιστικά στοιχεία για ανάλυση, καθώς αυτά δεν 

έχουν δημοσιευθεί ακόμα και βρίσκονται υπό επεξεργασία. Για αυτό το λόγο, η ανάλυση 

που ακολουθεί βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία που πήραμε από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και αφορούν την απογραφή του 2001. 

Πρόβλεψη εξέλιξης του πληθυσμού της Σίφνου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.  
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται και μια διαχρονική πληθυσμιακή μεταβολή από 

την απογραφή του 1920 μέχρι αυτήν του 2011 για το νησί της Σίφνου. 
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Από τη δεκαετία του 1940 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, παρατηρείται διαρκής 

μείωση του πληθυσμού των κατοίκων του νησιού. Ως κύρια αίτια του φαινομένου αυτού 

αναφέρονται η μεταναστευτική κίνηση, οι επιδημιολογικές συνθήκες της εποχής και – σε 

μικρότερο βαθμό – η απώλεια ανδρών ηλικίας από 18 ως 45 ετών κατά τη διάρκεια του 

πολέμου.  

Σύμφωνα με στοιχεία των δημοτολογίων για την περίοδο 1940-1971, υπήρξε αύξηση της 

ομάδας γηρασμένου πληθυσμού (άνω των 65 ετών) και μικρότερη αύξηση της μέσης 

ηλικιακής ομάδας (από 45 έως 64 ετών). Ταυτόχρονα, σημειώθηκε μείωση της ομάδας 

ατόμων παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως 44 ετών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 

1971, η παραγωγικής ηλικίας ομάδα αποτελούσε μόλις το 36% του συνόλου των ηλικιών.  

Την ίδια τριακονταετία (1940-1971), παρατηρήθηκε μεγάλος μέσος όρος γεννήσεων ανά 

οικογένεια (φτάνοντας τα πέντε παιδιά ανά οικογένεια, κατά την πρώτη δεκαετία). 

Ωστόσο, η παράλληλη αύξηση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, δρούσε ως 

τροχοπέδη στην πληθυσμιακή αύξηση. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες και η 

ιατροφαρμακευτική υποδομή ελλιπής. Λοιμώδεις και μεταδοτικές ασθένειες, όπως η 

βρογχίτιδα, η εντερίτιδα, η ιλαρά, η βρογχοπνευμονία, η μηνιγγίτιδα και η ελονοσία, 

κυριολεκτικά «θέριζαν» τους κατοίκους.  

Τα αίτια της σταθεροποίησης και σταδιακής αύξησης του πληθυσμού στο νησί, μετά τη 

δεκαετία του 1970, μπορούμε να τα αναζητήσουμε όχι στη φυσιολογική δημογραφική 

εξέλιξη, αλλά στον «εποικισμό» πληθυσμού από περιοχές του εσωτερικού ή εξωτερικού, 

προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ανάγκη για δημιουργία νέων επαγγελματικών 

κατηγοριών που δημιουργεί η τουριστική ανάπτυξη.  

Κατά τις απογραφές των ετών 1981 και 1991, η Σίφνος είναι το πέμπτο κατά σειρά νησί 

με μικρό εγχώριο πληθυσμό και αυξημένη εγκατάσταση αλλοδαπών. Σε αυτό το χρονικό 

διάστημα, οι αλλοδαποί που εγκαθίστανται στην Σίφνο είναι ευρωπαϊκής προέλευσης 

(Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία – γεγονός που σημαίνει και αύξηση των μελών ετερόδοξων 

θρησκευτικών κοινοτήτων), ανήκουν στις σχετικά μεγάλες παραγωγικά ενεργές ηλικίες, 

διαθέτουν υψηλό δείκτη εκπαίδευσης, και οι περισσότεροι δηλώνουν 

αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγέλματα που συνδέονται με τον τουρισμό ή τις καλές 

τέχνες. 

Τη δεκαετία του 1990, ακολουθώντας τις τάσεις που επικρατούν και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, οικονομικοί μετανάστες (κυρίως από την Αλβανία και τη Ρουμανία) 

εγκαθίστανται στο νησί, προκειμένου να ασχοληθούν σε οικοδομικές εργασίες ή σε 

τουριστικές επιχειρήσεις.  

Ο πληθυσμός κάθε περιοχής του Δήμου Σίφνου, βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ, για το 

τελευταίο έτος απογραφής (2001), παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Δήμος Σίφνου 

Περιοχή Πληθυσμός 

Απολλωνία –     
Εξάμπελα - Καταβατή 

1.008 

Βαθύ 47 

Καμάρες 198 

Κάστρο 105 

Πετάλι 124 

Πλατύς Γιαλός 117 

Φάρος 89 

Χρυσοπηγή 3 

Αρτεμώνας 772 

Αγία Μαρίνα 53 

Τρουλάκι 10 

Χερσόνησος 48 

 

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού (περίπου το 70% του συνολικού 

πληθυσμού) είναι συγκεντρωμένοι  στην Απολλωνία και τον Αρτεμώνα, ενώ αραιά 

κατοικημένες είναι οι περιοχές Πλατύς Γιαλός, Πετάλι, Καμάρες και Κάστρο. Πάντως, τα 

τελευταία χρόνια σημειώνεται μεγάλη αύξηση στην οικιστική ανάπτυξη του νησιού, 

κυρίως λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος για παραθεριστική κατοικία και τουρισμό. 

2.2.2  Σύνθεση πληθυσμού κατά ηλικίες και φύλο 
 

Η σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Σίφνου παρουσιάζεται στους αντίστοιχους πίνακες 

απογραφών 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ. 

Σύμφωνα με αυτούς, η κατανομή του πληθυσμού του Δήμου κατά ηλικίες είναι χειρότερη 

από αυτήν του Νομού Κυκλάδων (δείκτης γήρανσης και εξάρτησης του Δήμου 

μεγαλύτεροι από αυτόν του Νομού και δείκτης νεανικότητας μικρότερος από αυτόν του 

Νομού), ενώ είναι χειρότερη και από αυτόν της Χώρας (δείκτης γήρανσης και δείκτης 

εξάρτησης του Δήμου μεγαλύτερος από αυτόν του συνόλου της Χώρας). 

Εξάλλου οι δείκτες γήρανσης αλλά και νεανικότητας του 2001 δίνουν χειρότερη 

κατάσταση για τον δήμο από τους αντίστοιχους του 1991. Παράλληλα και ο δείκτης 

εξάρτησης στο Δήμο που δείχνει την επιβάρυνση του ενεργού πληθυσμού από το 

γεροντικό και ανήλικο πληθυσμό παρουσιάζει  επιβάρυνση κατά την περίοδο 1991-2001. 
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Γεωγραφική 

Περιοχή 

Δείκτης Γήρανσης Δείκτης Νεανικότητας Δείκτης Εξάρτησης 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Σύνολο Χώρας 13,69% 16,71% 19,25% 15,18% 49,11% 46,81% 

Ν. Κυκλάδων 14,67% 15,87% 20,98% 16,34% 56,44% 47,79% 

Δήμος Σίφνου 16,90% 19,58% 16,79% 15,11% 50,67% 53,12% 

Πηγή:ΕΣΥΕ 

 

(Σημείωση:  Δείκτης γήρανσης= (πληθυσμός 65+)/(Συνολικό πληθυσμό)Χ100 

Δείκτης νεανικότητας=(πληθυσμός 0-14)/(Συνολικό πληθυσμό)Χ100 

Δείκτης εξάρτησης=((πληθυσμός 0-14)+(πληθυσμός 65+))/(πληθυσμό 15-64)Χ100) 

 

Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού του δήμου Σίφνου αυτή 

παρουσιάζεται αναλυτικά με το παρακάτω γράφημα, στο οποίο αναλυτικά φαίνονται οι 

ομάδες όλων των ηλικιών και από πόσα άτομα αποτελείται η καθεμία από αυτές. 

Παρατηρούμε ότι στην ομάδα 65+ αριθμούνται 504 άτομα ή το 19,58% του συνόλου του 

πληθυσμού του νησιού. Η ομάδα 0-19 αριθμεί 488 άτομα ή το 18,96% του συνόλου του 

πληθυσμού. Τέλος η ηλικιακή ομάδα 20-64 αριθμεί 1.582 άτομα ή το 61,46% του 

συνόλου του πληθυσμού του νησιού. 
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Θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ηλικιακά υπάρχει μια ισορροπημένη 

απεικόνιση στην κατανομή (αυτή φαίνεται κ οπτικά στο παραπάνω διάγραμμα) στον 

Δήμο Σίφνου, κάτι που είναι ελπιδοφόρο και σημαντικό για την πληθυσμιακή εξέλιξη της 

περιοχής. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά στις ακραίες ομάδες ηλικιών (0-19 και 65+) είναι 

παραπλήσια και ελαφρώς μικρότερα για τις «μικρές» ηλικιακές ομάδες των 0-19 με 

ποσοστά  18,96% και 19,58% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι δεν 

υφίσταται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού στο νησί, καθώς προς τα 

αριστερά του διαγράμματος βλέπουμε συσσώρευση ηλικιών, δηλαδή νεανικό πληθυσμό 

σε μεγάλο ποσοστό καθώς το 53,73% του πληθυσμού κυμαίνεται ηλικιακά από 0-45 

ετών. 

Ένα στοιχείο ωστόσο που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το γεγονός ότι πολλοί 

απογράφονται στις γεννέτηρες περιοχές τους ή στους τόπους καταγωγής, με αποτέλεσμα 

να αλλοιώνονται οι δείκτες, καθώς σε ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές θα είχαμε 

διαφορετικά αποτελέσματα, αφού σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν κυρίως ως μόνιμοι 

κάτοικοι οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται κ μια συσχέτιση των  αριθμών των ατόμων των 

δύο φύλων στον Δήμο Σίφνου. Αριθμητικά παρατηρούμε μια διεύρυνση της διαφοράς 

ανάμεσα στα δύο φύλα. 
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Εκφράζοντας αυτές τις διαφορές σε ποσοστά θα έχουμε: 

 Το 1991 είχαν καταγραφεί 1.047 Άρρενες και 981 Θήλεις, δηλαδή το 51,63% του 

συνολικού πληθυσμού στο νησί ήταν Άρρενες ενώ το 48,37% του συνολικού 

πληθυσμού ήταν Θήλεις. 

 

 Το 2001 είχαν καταγραφεί 1.347 Άρρενες και 1.227 Θήλεις, δηλαδή το 52,33% 

του συνολικού πληθυσμού στο νησί ήταν Άρρενες ενώ το 47,67% του συνολικού 

πληθυσμού ήταν Θήλεις. 

 

 Για το 2011 και σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα κατά την απογραφή της 

ΕΣΥΕ, έχουν καταγραφεί 1.310 Άρρενες και 1.260 Θήλεις, δηλαδή το 50,97% του 

συνολικού πληθυσμού στο νησί ήταν Άρρενες ενώ το 49,03% του συνολικού 

πληθυσμού ήταν Θήλεις 

Παρατηρούμε ότι κατά την απογραφή του 2001 η διαφορά ανάμεσα στον πληθυσμό των 

δύο φύλων ήταν της τάξης του 4,7% περίπου, ποσοστό το οποίο έχει μειωθεί σε διαφορά 

2% περίπου κατά την τελευταία απογραφή του 2011 της ΕΣΥΕ. Υπάρχει μια τάση 

δηλαδή για μείωση της ψαλίδας ανάμεσα στα δύο φύλα και τους πληθυσμούς τους πάνω 

στο νησί της Σίφνου. 

Τέλος να παρατηρήσουμε ότι το 1991 οι αλλοδαποί στην Ελλάδα ήταν 167.276 άτομα, 

ενώ το 2001 οι αλλοδαποί ανήλθαν σε 797.091, με ποσοστό συμμετοχής 7,3% στο 

συνολικό πληθυσμό της χώρας (10.964.020 κάτοικοι). 
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Το 2001, στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το ποσοστό των 

αλλοδαπών ανέρχεται στο 10,03% του συνολικού αριθμού της Περιφέρειας, ενώ 

αντίστοιχα σε επίπεδο Δωδεκανήσου αποτελούν το 9,89% του πληθυσμού. Στο σύνολο 

των νήσων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (508.807 κάτοικοι) οι αλλοδαποί ανέρχονται σε 

40.911 άτομα, ήτοι ποσοστό 5,1% στο σύνολο του πληθυσμού τους. 

Κατανομή Αλλοδαπών ΕΣΥΕ 2001 

  Σύνολο Πληθυσμού Σύνολο Αλλοδαπών % 

Ελλάδα 10.940.020 797.091 7,3 

Περιφέρεια 302.686 30.365 10,0 

Δωδεκάνησα 190.071 18.798 9,9 

Κυκλάδες 112.615 11.567 10,3 

Δήμος Σίφνου 2.574 145 5,6 

     

Στον Δήμο Σίφνου, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ για το 2001, σε σύνολο 

πληθυσμού 2.574 ατόμων, 2.429 άτομα είχαν την Ελληνική, ενώ 145 άτομα Ξένη 

Υπηκοότητα. 

 

2.2.3  Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Σε επίπεδο Περιφέρειας για το 2001 και σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ έχουμε 

36.328 άτομα τα οποία είναι Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών, 65.239 που έχουν 

απολυτήριο Λυκείου, 36.833 αποφοίτους Γυμνασίου, 94.725 άτομα οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι Δημοτικού, ενώ και στο σύνολο του πληθυσμού 34.208 άτομα δεν 

αποφοίτησαν ποτέ από το Δημοτικό. 
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Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου , τα 

χαρακτηριστικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται όλοι οι 

κάτοικοι άνω των 6 ετών κατά ομάδες σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, 

βασισμένοι σε στοιχεία της απογραφής του 2001. 

 

 

Σημαντικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τον παραπάνω πίνακα. 

Συγκεκριμένα εντυπωσιάζει το ποσοστό των αγράμματων του Δήμου το οποίο δεν 

γνωρίζει ούτε γραφή ούτε ανάγνωση και φτάνει το 9,63% επί του συνόλου του 

πληθυσμού (248 κάτοικοι στους 2.574 μόνιμους).  

Επίσης υπάρχει ένα ποσοστό 8,58% το οποίο γνωρίζει γραφή και ανάγνωση (220 

κάτοικοι στους 2.574), χωρίς όμως να έχει τελειώσει το δημοτικό. Επιπλέον ένα πολύ 
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μεγάλο ποσοστό της τάξης του 36,63% έχει απολυτήριο δημοτικού μόνο (943 κάτοικοι). 

Αυτά τα ποσοστά είναι αναμενόμενα αν αναλογιστούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα 

πληθυσμό νησιού, με αρκετά ενισχυμένη την ηλικιακή ομάδα 65+ η οποία έχει μηδενική 

ή ελάχιστη εκπαίδευση. 

Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (468  άτομα)  έχει ποσοστό 18,18%, ενώ το 5,79% είναι 

απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ 149 άτομα).  

2.2.4  Οικογενειακή Κατάσταση 
 

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού του δήμου Σίφνου και σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και την απογραφή του 2001, οι έγγαμοι είναι περίπου το 55,1% 

του πληθυσμού (1.419 άτομα στο σύνολο του πληθυσμού), τη στιγμή που ο δείκτης της 

Χώρας στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι στα ίδια επίπεδα. 

 

Ως προς τους χήρους – χήρες(7,2%), διαζευγμένους-ες(2%), και άγαμους-ες(35%), τα 

ποσοστά του Δήμου ακολουθούν αυτά του Νομού Κυκλάδων, ενώ στην περιφέρεια τα 

ποσοστά είναι χαμηλότερα στους άγαμους και  στο σύνολο χήρων, διαζευγμένων και σε 

διάσταση. Ως προς τα ποσοστά ανδρών και γυναικών, οι άγαμες γυναίκες είναι λιγότερες 

από τους άγαμους άνδρες (13,2% και 18,2% αντίστοιχα). Επίσης στην κατηγορία χήρων 

– διαζευγμένων – σε διάσταση, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες. 

2.2.5   Κατοικίες 
 

Ο συνολικός αριθμός κατοικιών του Δήμου για το 2001 είναι 2.370. Στις 2.370 πιο 

αναλυτικά περιλαμβάνονται 1.880 μονοκατοικίες, 435 διπλοκατοικίες, 37 συγκροτήματα 

και 18 κτίρια των οποίων η κύρια χρήση δεν είναι κατοικία. 
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Η χρήση των κτιρίων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Ο συνολικός αριθμός κατοικιών του Δήμου για το 2001 είναι 2.023, από τις οποίες 2.021 

είναι κανονικές κατοικίες (αντιστοιχούν στο 99,9% του συνόλου των κατοικιών) και 2 

που χαρακτηρίζονται μη κανονικές. Στις 2.023 πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται 856 

κύριες κατοικίες, 789 εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες, 267 κενές για άλλους λόγους 

π.χ. προς πώληση ή ενοικίαση και 74 χαρακτηρίζονται ως κύριες κατοικίες αλλά 

απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες. 
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Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό των κενών κατοικιών (39% επί του συνόλου των 

κανονικών κατοικιών, 789 στον αριθμό). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι είναι κατοικίες 

ατόμων που έρχονται στο νησί κατά τις περιόδους του καλοκαιριού, Πάσχα και 

Χριστουγέννων, καθώς το νησί της Σίφνου δεν είναι ο μόνιμος τόπος διαμονής τους.  

Επίσης, υποθέτουμε ότι ένα μέρος από αυτά είναι τουριστικά καταλύματα, που 

λειτουργούν εποχιακά, αν και επίσημα εμφανίζονται πολύ λιγότερα δωμάτια να 

χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο 

από τα αντίστοιχα της Περιφέρειας (35,4%) αλλά και της Χώρας (33,3%). 

2.2.6  Οικονομικά Ενεργός και μη Ενεργός Πληθυσμός 
 

Τα μεγέθη του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού ( Ο.Ε.Π. ) στο Δήμο, τόσο σε απόλυτες 

τιμές όσο και σε ποσοστά παρουσιάζουν μικρή αύξηση επί του πραγματικού πληθυσμού 

άνω των 10 ετών, κατά την απογραφή 2001 σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 

1991. Σημειώνεται ότι και στις δυο απογραφές, τα ποσοστά ενεργού πληθυσμού είναι 

χαμηλότερα από τα ποσοστά του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού. 

Τα αντίστοιχα μεγέθη του Νομού Κυκλάδων στην απογραφή του 2001 ήταν σε 

υψηλότερα επίπεδα, όπως και τα αντίστοιχα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ 

παρομοίως με τον Δήμο Σίφνου τα ποσοστά του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (σε 

επίπεδο Νομού και Περιφέρειας) ήταν μικρότερα από τα ποσοστά μη ενεργού πληθυσμού 

στις απογραφές 1991 και 2001. Καταγράφεται δηλαδή μια όχι τόσο έντονη παρουσία 

παραγωγικών ηλικιών στον Ο.Ε.Π. του Δήμου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ενδείξεις για 

μία τάση μη συγκράτησης του πληθυσμού με τις παρούσες συνθήκες. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κύρια ασχολία του μόνιμου πληθυσμού του 

δήμου, κατά τις απογραφές της ΕΣΥΕ του 1991 και 2001 αντίστοιχα. 
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Εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των ανέργων ( μόλις 55 άτομα ζητούσαν εργασία) το 

οποίο αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού πληθυσμού στο νησί, όμως σε  αυτό συμβάλει 

η διαφυγή ενεργού πληθυσμού προς άλλες αστικές περιοχές, όπου υπάρχουν 

περισσότερες ευκαιρίες για εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλος 

αριθμός ενεργού πληθυσμού που να παραμένει στο νησί προς εύρεση εργασίας.  

Επιπλέον να υπολογίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι νέοι του νησιού που σπουδάζουν, 

σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό φεύγουν από το νησί ώστε να βρουν εργασία με 

ανταπόκριση στα πτυχία τους. 

Να σημειώσουμε όμως ότι αυτά τα ποσοστά περιμένουμε να είναι πολύ μεγαλύτερα κατά 

την απογραφή του 2011, καθώς η οικονομική κατάσταση και το ευρύτερο περιβάλλον 

που επικρατεί στη Χώρα, έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά της ανεργίας σε όλες τις περιοχές. 

Παρατηρούμε επίσης ότι είναι μεγάλο το ποσοστό (19,3%), το οποίο δηλώνει 

ενασχόληση με τα οικιακά, καθώς είναι 496 άτομα (γυναίκες) στο σύνολο 2.574 ατόμων 

του πληθυσμού. Αν αναλογιστούμε την ιδιαιτερότητα του Δήμου Σίφνου, καθώς 

πρόκειται για ένα νησί, με μικρό πληθυσμό και δυσκολία συγκράτησης του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού τα νούμερα αυτά μπορούν να θεωρηθούν «λογικά» και αναμενόμενα. 

Όσον αφορά τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και μη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ η 

ανεργία ήταν στο 2% (εμφανώς μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος που αντιστοιχεί στην 

πραγματικότητα για το 2011), ο οικονομικά ενεργός Πληθυσμός ήταν στο 44%, ενώ αυτό 

των μη ενεργών στο 54%. 
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Η συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ανδρικό 

πληθυσμό, αφού αποτελεί το 27% του Ο.Ε.Π έναντι του 73% των ανδρών. Σημειώνεται 

ότι η ποσοστιαία συμμετοχή των γυναικών στον Ο.Ε.Π. είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο 

Περιφέρειας και Χώρας ( 20,58 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά υπέρ των ανδρών). 

 

 

Η διαφορά αυτή ανάμεσα στα ποσοστά των δύο φύλων είναι διαχρονικά, καθώς και στην 

απογραφή του 1991 η διαφορά ήταν της τάξης των 60 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ των 

ανδρών, ενώ στην απογραφή του 2001 παρατηρήθηκε μείωση αυτής της διαφοράς στις 46 

ποσοστιαίες μονάδες. 
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Από τη στιγμή που αρκετές εργασίες έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση της γης, την 

κτηνοτροφία, το ψάρεμα κ.τ.λ., παρουσιάζονται αυτές οι διαφορές στον οικονομικά 

ενεργό πληθυσμό. Άλλωστε όπως αναλύσαμε και παραπάνω (φάνηκε και στο αντίστοιχο 

διάγραμμα), είναι μεγάλος ο αριθμός των γυναικών κατά την απογραφή που δηλώνουν 

ενασχόληση με τα οικιακά, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει τόσο ο αριθμός των μη ενεργών 

ατόμων οικονομικά, αλλά  να φαίνεται και μικρή η συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού 

στον εργαζόμενο πληθυσμό του νησιού. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας και διάγραμμα με το που απασχολείται το εργατικό δυναμικό του 

νησιού, που σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αριθμούσε 905 άτομα. 
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Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας (Εργαζόμενοι ΕΣΥΕ) 

  1991 2001 

A.Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία.                                                                                                                           148 106 

B.Αλιεία. 31 43 

C.Ορυχεία και λατομεία.   2 

D.Μεταποιητικές βιομηχανίες. 44 55 

E.Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού.                                                                        16 20 

F.Κατασκευές. 129 212 

G.Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων, μοτοσυκλετών             61 100 

H.Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 37 97 

I.Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.                                                                                        54 74 
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Παρατηρούμε ότι οι κλάδοι που εμφανίζουν την μεγαλύτερη απασχόληση είναι ο 

πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κτλ) με ποσοστό 16,5% επί του 

συνόλου των εργαζόμενων (149 άτομα σε σύνολο 905),  ο κλάδος των κατασκευών με 

ποσοστό 23,4% (212 άτομα), ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης (ξενοδοχεία και 

εστιατόρια) με ποσοστό 10,7% (97 άτομα) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 

ποσοστό 11% (100 άτομα). Να αναλογιστούμε όμως ότι στον κλάδο του τουρισμού και 

της εστίασης απασχολούνται πολύ περισσότερα άτομα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες 

όπου και τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι πολύ υψηλότερα. 
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Επαγγέλματα ΕΣΥΕ 2001 Δε δήλωσαν επάγγελμα 

Μέλη βουλευομένων 
σωμάτων/διοικητικά δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα 
Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλματα 

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί 

Υπάλληλοι γραφείου 

Παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς 

Τεχνίτες/τεχνικά επαγγέλματα 

Χειριστές μηχανημάτων 

J.Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.                                                                                       5 13 

K.Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.                                                          12 34 

L.Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                                                          23 41 

M.Εκπαίδευση. 26 32 

N.Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 6 11 

O.Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα.                                                    10 23 

P.Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.                                                                                 2 9 

X.Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο. 41 33 

Σύνολο Εργαζομένων 645 905 
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Στην περιοχή του Δήμου Σίφνου  η υποαπασχόληση είναι φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο, 

τόσο σε επιχειρήσεις (κυρίως τις τουριστικές που υπάρχουν στο νησί) όσο και με 

αγροτικές εργασίες. Σημειώνεται, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον 

τουριστικό τομέα, (ξενοδοχεία, δωμάτια, ταβέρνες, τουριστικά καταστήματα κ.λ.π.) 

εργάζονται εποχιακά για 4-5 μήνες και μετά ασχολούνται με άλλες εποχιακές επίσης 

εργασίες (γεωργία, αλιεία κ.λ.π.), όπως αναφέραμε και παραπάνω. Οι εργαζόμενοι σε 

θέσεις μερικής απασχόλησης είναι κυρίως γυναίκες ή νέοι που με τον τρόπο αυτό 

παραμένουν στην ουσία ανειδίκευτοι, με ασήμαντη προϋπηρεσία, ανεπαρκή ένσημα και 

διαρκώς αντικαθίστανται. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά το επίπεδο εκπαίδευσης όλων των 

εργαζομένων στον Δήμο Σίφνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς της τάξης του  

31,6% (286 εργαζόμενοι) έχει μόνο απολυτήριο δημοτικού (ποσοστό που στο σύνολο του 

πληθυσμού είναι στο 36,6%), ενώ απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης έχει το 30,2% 

(ποσοστό το οποίο στο σύνολο του πληθυσμού πέφτει στο 18,2%). Τέλος παρατηρούμε 

ότι από τους εργαζόμενους πτυχίο ανώτερης σχολής έχει το 12,3%, ενώ το ποσοστό αυτό 

στο σύνολο του πληθυσμού είναι στο 5,8%. 

 

 

2.3  Πρωτογενής τομέας 

 

Το μικρό γεωγραφικό μέγεθος του νησιού και παράλληλα το μικρό πληθυσμιακό 

δυναμικό βάζει περιορισμούς στις μεγάλης κλίμακας οικονομικές δραστηριότητες. Έχει 

μικρά κατακερματισμένα τμήματα γεωργικής γης, ακατάλληλα για μαζική γεωργική 

καλλιέργεια και μικρή σχετικά κτηνοτροφική παραγωγή. 
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Η πρωτογενής παραγωγή στη Σίφνο, συνίσταται σε α) γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία 

και β) σε λατομική δραστηριότητα. Παλαιότερα, η Σίφνος μια αξιόλογη για την Ελλάδα, 

εξορυκτική δραστηριότητα, πολύτιμων μετάλλων (κυρίως χρυσό και άργυρο). Μετά από 

μελέτη γαλλικών και γερμανικών εταιριών, τα εναπομείναντα αποθέματα δεν θεωρούνται 

οικονομικά αξιοποιήσιμα. Καθένας από αυτούς τους κλάδους περιγράφεται συνοπτικά 

παρακάτω: 

2.3.1 Γεωργία 
 

Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 16% περίπου του συνόλου των 

απασχολούμενων, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ενώ 

πολλοί λίγοι ασχολούνται με την αλιεία και με τη λατομική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με στοιχεία προερχόμενα από την ΕΣΥΕ και από τους αγροτικούς συλλόγους 

του νησιού, σε διάστημα τριάντα χρόνων (1961-1991) οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

μειώθηκαν κατά το ήμισυ και όσες έμειναν αφορούσαν φυτά που απαιτούσαν φροντίδα 

συγκεκριμένα μικρά χρονικά διαστήματα και αποτελούσαν συμπληρωματική ασχολία 

(εποχικοί εργάτες σε αμπέλια, ελιές κτλ).  

Σήμερα όσοι στην πραγματικότητα έχουν ως αποκλειστικό επάγγελμα το αγροτικό 

(δηλαδή το εισόδημά τους προέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% από τον αγροτικό τομέα) 

είναι περίπου 10 σε όλο το νησί. 

Η γεωργική δραστηριότητα στο νησί συνίσταται στην καλλιέργεια σιτηρών, κριθαριού, 

ελιών, μελιού και ατομικών αμπελώνων (των οποίων η συγκεκριμένη μορφή 

καλλιέργειας φάνει το 70% της συνολικής αμπελουργίας) για παραγωγή οίνου. Μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του ’80 υπήρχε αυτάρκεια, σχεδόν σε όλα τα είδη, ώστε οι εισαγωγές 

να είναι μηδενικές.  

Τη σημερινή εποχή, η παραγωγή των σιτηρών και των κριθαριών χρησιμοποιείται κυρίως 

για ιδιοκατανάλωση, και ιδιαίτερα για ζωοτροφές. Η κατάσταση στον τομέα των σιτηρών 

και του κριθαριού δεν αναμένεται να αλλάξει. 

Όσον αφορά την αμπελουργία, μπορεί ν’ αναφερθεί πως και ο όγκος της σημαντικός 

είναι, αλλά και η ποιότητά της υψηλή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι 

πιστοποιήσιμο (η πιστοποίηση προαπαιτεί 3 έτη συνεχούς παρακολούθησης). Ενδεικτικά, 

αναφέρεται πως ο μεγαλύτερος ατομικός αμπελουργός στη Σίφνο παράγει περί τους 7 

τόνους κρασιού ετησίως. 

Το κύριο προϊόν της ενασχόλησης με την ελαιουργία είναι ελαιόλαδο, για το οποίο 

υπάρχουν αρκετά αποθέματα προς εξαγωγή, αλλά δεν υπάρχει κάποια οργάνωση μεταξύ 

των ελαιοπαραγωγών, ώστε να διαθέσουν το προϊόν τους μαζικά στην αγορά. 
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Ένας από τους παράγοντες που παρατηρείται αυτή η φθίνουσα πορεία είναι οι νέες 

εισροές, όπως η εκβιομηχάνιση του αγροτικού τομέα και η είσοδος των επιτευγμάτων της 

βιοτεχνολογίας στην καθημερινή πρακτική των αγροτών. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εκμεταλλεύσεις με αρδευόμενες και αρδευθείσες 

εκτάσεις του Δήμου Σίφνου, σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας της 

ΕΣΥΕ για το έτος 2000. 

  
Από αυτές με αρδευόμενες και 

αρδευθείσες εκτάσεις 

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες 

14.200 στρέμματα 89,5 στρ. 81,8 στρ. 

Καλλιέργιες Έκταση (στρ.) 

Ετήσιες 1.679,5 

Δενδρώδεις 135 

Αμπέλια και σταφιδάμπελα 81,5 

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι 11.235 

Αγραναπαύσεις 1.065 

Οικογενειακοί λαχανόκηποι 4 

Φυτώρια καρποφόρων δέντρων και άλλες 
πολυετείς φυτείες 

0 

Σύνολο 14.200 

 

Από την παραπάνω ανάλυση για τις γεωργικές εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας του 

Δήμου Σίφνου, φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα μόνιμα λιβάδια 

και οι βοσκότοποι, ενώ ακολουθούν οι ετήσιες καλλιέργειες. 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εμφανίζονται τα 

παρακάτω στοιχεία σχετικά με τις καλλιέργειες του νησιού: 
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Επίσης, υπάρχουν 9 στρέμματα πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας (9 

στρέμματα ελιές). 

    

Είδος Προϊόν Έκταση   Παραγωγή σε κιλά 

Ετήσια Σιτηρά για καρπό 506 50.500 

Ετήσια Βρώσιμα όσπρια 45 50.500 

Ετήσια Βιομηχανικά φυτά 
  

Δενδρώδης Λαχανοκομικά 124 164.100 

Αρδευόμενη Οπώρες   6.640 

Αρδευόμενη Ελιές  2.465 12.724 

Βιολογική Σταφίδες   1.500 

Βιολογική Αμπέλια   750 

Αρδευόμενη Ξηροί καρποί 3  5.225 

Αρδευόμενη Εσπεριδοειδή 25  56.000 

Ετήσια Μποστανικά-Πατάτες 72  90.800 

Ετήσια Κτηνοτροφικά φυτά 1.561 286.466 
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2.3.2  Κτηνοτροφία 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2005 στο νησί της Σίφνου είχαμε 

εκμεταλλεύσεις και αριθμό ζώων κατά κατηγορία, όπως παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας της 

ΕΣΥΕ. 

Κατηγορία Κεφαλές 

Βοοειδή 150 

Προβατοειδή 2.968 

Αίγες 4.452 

Χοίροι 406 

Ιπποειδή και Όνοι 69 

Κουνέλια 411 

Πουλερικά 3.166 

Κυψέλες Μελισσών 1.652 

  Πηγή:ΕΣΥΕ 2005 

 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι αίγες, ενώ ακολουθούσαν τα 

πουλερικά, τα προβατοειδή και οι κυψέλες μελισσών σε αριθμό. 

Σε μικρότερη κλίμακα απ’ ότι παλιότερα, η κτηνοτροφία και οι αγροτικές ασχολίες 

και λιγότερο η αλιεία, συνεχίζουν να απασχολούν μέρος του πληθυσμού, ενώ από τη 

Δημοτική Αρχή γίνεται ενσυνείδητη προσπάθεια να στηριχθούν, να διασωθούν και να 

αναβιώσουν οι παραδοσιακές ασχολίες. 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα αξιόλογο τμήμα της τοπικής οικονομίας, που 

συμβάλλει στη συμπλήρωση του τοπικού εισοδήματος αλλά και στην απασχόληση . 

Και ενώ η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ευνοείται από σύγχρονες ιδεολογικές 

τάσεις, όπως της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, φυσικής διατροφής και 

αγροτουρισμού, ωστόσο η ανάπτυξη αυτή παρεμποδίζεται από μια σειρά 

παραγόντων, όπως από την ύπαρξη μικρού κλήρου, τη γήρανση του πληθυσμού, τους 

περιορισμένους φυσικούς πόρους και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 

εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφοράς. 

Έτσι για το 2010 και σύμφωνα με στοιχεία από την κτηνιατρική Διεύθυνση Σύρου, 

για το νησί της Σίφνου εμφανίζονται τα εξής αποτελέσματα: 
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Είδος 
Ζώα & πτηνά που υπήρχαν στις 

31/12/2010 

Ίπποι άρρενες 16 

Ίπποι θήλεις 32 

Ημίονοι 8 

Όνοι άρρενες 
 

Όνοι θήλεις 
 

Βοοειδή εγχώριων φυλών, βελτιωμένα, άρρενα 36 

Βοοειδή εγχώριων φυλών, βελτιωμένα, θήλεα 76 

Βοοειδή ξενικών φυλών, καθαρόαιμα, άρρενα 
 

Βοοειδή ξενικών φυλών, καθαρόαιμα, θήλεα 36 

Χοίροι αναπαραγωγής (χοίροι και κάπροι επιβάσεως) 44 

Χοίροι κρεατοπαραγωγής γενικά 121 

Πρόβατα οικόσιτα 241 

Πρόβατα κοπαδιάρικα 2.006 

Αίγες οικόσιτες 564 

Αίγες κοπαδιάρικες 4.926 

Κουνέλια 326 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής 876 

Πάπιες 95 

Σύνολα: 9.403 

 

Σύμφωνα με αυτά εμφανίζονται μικρότερα νούμερα ζώων αλλά και ατόμων που 

ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Παράλληλα είναι έντονη η παρουσία μεμονωμένων 

μονάδων στην κατοχή πολλών οικογενειών, τα οποία προορίζονται για προσωπική – 

εσωτερική κατανάλωση, όπως συνηθίζεται άλλωστε σε μη αστικές περιοχές. 

Κάθε νησί έχει και τα δικά του διαφορετικά είδη τυριών, που είναι αποτέλεσμα των 

ιδιαίτερων παραδοσιακών τρόπων παραγωγής και συντήρησης των τυροκομικών 

προϊόντων που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους, καθώς και των φυσικών 

ιδιαιτεροτήτων κάθε νησιού. Τα παραδοσιακά είδη τυριών της Σίφνου (Μυζήθρα και 

Τρι σκληρό)  παράγονται κυρίως από τους κτηνοτρόφους στις στάνες τους. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Σελίδα 70 
 

2.3.3  Μελισσοκομεία 
 

Με τη μελισσοκομεία απασχολείται μέρος του πληθυσμού της Σίφνου, ανεξάρτητα 

από την κύρια απασχόληση τους. Συνολικά στο νησί υπήρχαν το  2005 περίπου 1.652 

κυψέλες, ενώ το 2010 είχαν αυξηθεί σε 2.544. Παραδοσιακά η ποιότητα του μελιού 

και η γεύση του είναι μοναδική. Στην Σίφνο παράγεται μέλι από θυμάρι (θυμαρίσιο) 

το καλοκαίρι. 

 

Έτος Κυψέλες Μελισσών Μεταβολή % 

2005 1.652 
  

2010 2.544 + 54% 

 

Η μελισσοκομία είναι αρκετά οργανωμένη, ώστε εδώ και χρόνια να έχει προβεί σε 

εξαγωγική δραστηριότητα, και μάλιστα με επιτυγχάνοντας πολύ καλές τιμές (17 ευρώ 

/ κιλό). Το προϊόν έχει χαρακτηριστεί εν δυνάμει πιστοποιήσιμο και βρίσκεται υπό 

συνεχή παρακολούθηση από την Ένωση Συνεταιρισμών Αργοσαρωνικού, Πειραιώς 

& Νήσων 

2.3.4  Αλιεία 
 

Ο τομέας της αλιείας χαρακτηριζόταν από έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως 

προς τις αγορές του Πειραιά. Η περίοδος εξαγωγής οριζόταν από τον Νοέμβριος 

μέχρι τον Μάρτιο κάθε επόμενου έτους. Το προϊόν αφορούσε πάρα πολλά είδη 

ψαριών και οστρακοειδών (γόπα, γοπαρέλλα, μαρίδα, γαρίδες) των οποίων η εξαγωγή 

έφθανε τους 6 τόνους μηνιαίως.  

Ωστόσο σήμερα τα σημάδια της υπεραλίευσης από τις ανεμότρατες των μεγάλων 

αλιευτικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συρόμενα δίχτυα, καταγγελλόμενες πως 

δεν σέβονται το όριο του ενός ναυτικού μιλίου από τις ακτές είναι εμφανή. Αν και 

δεν παρατηρείται κάποιο είδος υπό εξαφάνιση, είναι προφανές πως ο πληθυσμός του 

αλιεύματος έχει μειωθεί σε οριακό επίπεδο. 

Σήμερα, το αλίευμα αρκεί κυρίως για τοπική κατανάλωση με δυνατότητα εξαγωγής 

μονάχα κατά τη χειμερινή περίοδο, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο Νοεμβρίου-

Ιανουαρίου όπου η τουριστική κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Το καλοκαίρι δεν 

τίθεται τέτοιο ζήτημα. 
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Οι αλιείς της Σίφνου είναι κατά βάση ερασιτέχνες και διαθέτουν ατομικά καΐκια η 

σκάφη σε αναλογία λίγο μικρότερη του 1 σκάφος / 1 αλιέα. Σε αυτό το δυναμικό 

προστίθενται και 3 παραδοσιακές τράτες, οι οποίες αλιεύουν στο τόξο Καμάρες – 

Βαθύ – Πλατύς Γυαλός – Σαρλή – Κιτριανή – Σαούρες – Αποκοφτό . 

Σύμφωνα με στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

για την αλιεία στο νησί της Σίφνου, υπάρχουν καταγεγραμμένα 34 αλιευτικά σκάφη 

όλων των ειδών και δυναμικότητας. 

 

2.4  Τριτογενής Τομέας  

 

Στον τριτογενή τομέα απασχολείται περίπου το 55% του συνόλου των 

απασχολουμένων, κυρίως στον κλάδο του εμπορίου και του τουρισμού. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των νησιών γενικά και ιδιαίτερα των 

Κυκλάδων είναι η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η παραπάνω κατάσταση, συσχετιζόμενη με την 

αδυναμία προσδιορισμού του ποσοστού επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο το 

καλοκαίρι ή το χειμώνα, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην απεικόνιση της 

πραγματικής κατάστασης των επιχειρήσεων των νησιών. Επίσης, τα 

δημοσιοποιημένα στοιχεία των πραγματικών θέσεων απασχόλησης τίθενται υπό 

αμφισβήτηση, δεδομένου ότι η άτυπη εργασία ανθεί στα νησιά. 

2.4.1  Τουρισμός 
 

Ο τουρισμός στην Σίφνο εμφανίστηκε την περίοδο της πρώτης οικονομικής 

ανάπτυξης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τουριστική ανάπτυξη άρχισε το 1960 

με μηδαμινή υποδομή. Οι αφίξεις των τουριστών αυξήθηκαν εντυπωσιακά, αν και η 

υποδομή αρχικά ήταν μέτρια. Βασικοί παράγοντες ελκυστικότητας ήταν το εξαίρετο 

κλίμα, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, το όμορφο φυσικό περιβάλλον (παραλίες, 

καθαρά νερά κλπ) και το αρχικά δομημένο περιβάλλον (παραδοσιακοί οικισμοί). 

Η Σίφνος θεωρείται κατά βάση τελικός προορισμός διακοπών, πράγμα που σημαίνει 

ότι η μέση παραμονή στο νησί κατά την περίοδο αιχμής κυμαίνεται μεταξύ 5-7 

ημέρες. 

Συγκεκριμένα στοιχεία για τη χωρική κατανομή των επισκεπτών δεν υπάρχουν, 

μπορούν όμως να ειπωθεί με βεβαιότητα, πως τα ορμητήρια των περισσότερων 

επισκεπτών προς το υπόλοιπο νησί, αποτελούν οι Καμάρες, ο Αρτεμώνας και η 

Απολλωνία –όπου συγκεντρώνονται και τα περισσότερα καταλύματα- με το Κάστρο 

να ακολουθεί. 
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Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθεί και ο Πλατύς Γιαλός, ο οποίος δεν θα ήταν υπερβολή 

να ειπωθεί πως στην ουσία αποτελεί έναν τουριστικό οικισμό, εφόσον η αναλογία 

των επισκεπτών προς τους μόνιμους κατοίκους είναι εξαιρετικά υψηλή (ενδεχομένως 

να ξεπερνά και το 1:1).  

Ο Πλατύς Γιαλός διαφοροποιείται από τους τέσσερις προαναφερθέντες οικισμούς, ως 

προς το ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών υψηλής 

εισοδηματικής τάξης, εφόσον εκεί είναι εγκατεστημένες οι μεγαλύτερες, και οι πιο 

πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2008-2009, στην 

Σίφνο υπάρχουν πληθώρα τουριστικών υποδομών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται 

το ξενοδοχειακό δυναμικό ανά περιοχή του Δήμου Σίφνου. 

 

Περιοχή Ξενοδοχεία 

Απολλωνία 4 

Αρτεμώνας 2 

Βαθύ 1 

Καμάρες 7 

Αγ. Μαρίνα 2 

Καταβατή 1 

Πετάλι 1 

Πλατύς Γιαλός 7 

Φάρος 4 

Χρυσοπηγή 2 

Σύνολο: 31 

 

Το πρώτο που είναι απαραίτητο να ερευνηθεί και να αναλυθεί είναι οι πόροι της 

τουριστικής εξέλιξης που διαθέτει το νησί και το αντίστοιχο δυναμικό που καλείται 

να υποδεχθεί το τουριστικό ρεύμα. Το ξενοδοχειακό δυναμικό περιλαμβάνει 

ξενοδοχειακές μονάδες μικρής σχετικά κλίμακας (με μέσο αριθμό 60 κλινών), ενώ 

δεν υπάρχει η μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που με βάση τα διεθνή πρότυπα απαιτεί 

πάνω από 250 κλίνες. Στο νησί υπάρχουν 31 ξενοδοχεία με περίπου 900 κλίνες 

δυναμικότητα. Η αναλογία μεταξύ ξενοδοχειακών καταλυμάτων και άλλων 

καταλυμάτων δεν είναι απόλυτα γνωστή αφού υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια που 

παραμένουν εκτός καταγραφής του ΕΟΤ. 
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Σύμφωνα με στοιχεία από το Δήμο Σίφνου για το έτος 2009 έχουμε τα εξής 

αποτελέσματα για το δυναμικό ενοικιαζομένων δωματίων της νήσου Σίφνου κατά 

περιοχή: 

Περιοχή 
Ενοικιαζόμενα 

Δωμάτια 

Απολλωνία 27 

Αρτεμώνας 29 

Βαθύ 17 

Εξάμπελα 8 

Καμάρες 43 

Αγ. Μαρίνα 27 

Καταβατή 4 

Κάστρο 15 

Πετάλι 13 

Πλατύς Γιαλός 59 

Φάρος 29 

Χρυσοπηγή 5 

Χερρόνησος 3 

Σύνολο: 279 

 

Τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα συγκεντρώνονται στον Πλατύ Γιαλό , τις 

Καμάρες, τον Φάρο και τον Αρτεμώνα, ενώ η συνολική τους δυναμικότητα είναι 

περίπου 2.800 κλίνες.   

Η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού στα τουριστικά επαγγέλματα δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλή και παρουσιάζει δυσκολίες για την επίσημη καταγραφή. Υπάρχουν 

αρκετοί εποχιακά απασχολούμενοι οι οποίοι δεν είναι και μόνιμοι κάτοικοι της 

Σίφνου. Αυτή η σύνθεση στο τομέα των απασχολούμενων οδηγεί σε ένα οικονομικό 

αποτέλεσμα με εισροές από τον τουρισμό που δεν επανεπενδύονται στο νησί, αλλά 

φεύγουν μαζί με τους εποχιακά απασχολούμενους για τον τόπο της μόνιμης διαμονής 

τους. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες εκτός ύπνου και εστιάσεως είναι σε νηπιακή 

φάση, αν εξαιρέσει κανείς τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που 

αφορούν κυρίως τους Έλληνες τουρίστες. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η 

πιθανότητα ανάπτυξης ΠΟΤΑ (Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης). 

Επιπλέον ο τουριστικός τομέας στην Σίφνο εμφανίζει όλες τις τυπικές δυσκολίες της 

περιφερειακότητας και της απομόνωσης με θαλάσσιο και αεροπορικό δίκτυο, με 
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κέντρο την Αθήνα. Υπάρχει ακόμα έλλειψη ενδοπεριφερειακών συνδέσεων με άλλα 

νησιά και σημαντική επιβάρυνση του κόστους του τουριστικού προϊόντος. 

Στον πίνακα παρακάτω παρουσιάζεται μία ανάλυση των στοιχείων για τους 

αποβιβασθέντες επιβάτες τα έτη 2004-2011 και για το πρώτο εξάμηνο του 2012,  με 

βάση δεδομένα από την ΕΣΥΕ και το Λιμενικό Σταθμό Σίφνου, ενώ αφορούν το 

σύνολο κάθε έτους.  

 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(Α’ Εξ) 

Αποβιβασθέντες 
Επιβάτες 

179.066 217.180 186.836 228.364 196.618 221.068 214.023 195.727 43.806 

   
   Πηγή: Λιμενικός Σταθμός Σίφνου 

 

Μέχρι το 2004 τόσο οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις παρουσιάζουν μια τάση 

μείωσης, με χαμηλές τιμές ιδιαίτερα το2004 που έχει εξηγηθεί από τη διενέργεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, όπου συγκεντρώθηκε και η πλειοψηφία του 

τουρισμού της περιόδου. Παρατηρούμε επίσης ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 

αποβιβασθέντων επιβατών στο νησί καταγράφεται το 2008, ενώ από εκεί ξεκινά μια 

συνεχής και σταδιακή πτώση στους αριθμούς. 

Άλλη παρατήρηση αφορά τα ποσοστά των αλλοδαπών τουριστών στο νησί. 

Παρατηρείται βάση στοιχείων μια μεταστροφή των αφίξεων από αλλοδαπούς 

τουρίστες από μεγάλα ποσοστά της τάξης του 60% του συνολικού αριθμού 

τουριστών κατά το 1990-2000, σε ποσοστά της τάξης του 45% κατά την περίοδο 

2000-2005. 

Τέλος το μέγεθος της πληρότητας που καταγράφεται δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα 

αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας υποδομής στο νησί για την υποδοχή και 

εξυπηρέτηση της τουριστικής ζήτησης. 

Άλλες μορφές τουριστικής ανάπτυξης 

Είναι σημαντικό για την στροφή και σε άλλες μορφές τουριστικής ανάπτυξης να 

καταγραφεί και να μελετηθεί το ποσοστό τουριστικών αφίξεων εκτός υψηλής 

αξιοποίησης εποχής (εκτός δηλαδή των θερινών μηνών και κυρίως κατά την περίοδο 

Ιουλίου – Αυγούστου). 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του Τουρισμού στην Σίφνο είναι ότι η δύναμη του δρα 

ανταγωνιστικά με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, γεγονός που παράγει 

χαρακτηριστικά της μονοτομεακής οικονομίας. Ο προσανατολισμός του στην 
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εξωτερική αγορά καθιστά την οικονομία του νησιού ευαίσθητη στις διεθνείς 

επιδράσεις και κρίσεις. Για παράδειγμα οι εντάσεις της Χώρας με τη γειτονική 

Τουρκία, η αλλαγή κλίματος, οι οικονομικές και πολιτικές παγκόσμιες συνθήκες, 

αλλά κυρίως η οικονομική κατάσταση της Χώρας και το αβέβαιο περιβάλλον, είναι 

συνθήκες που πρέπει να προσεχθούν καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική 

ύφεση το νησί. 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα πρέπει να στραφούν είναι: 

Αγροτικός Τουρισμός: Σήμερα οι κάτοικοι του νησιού έχουν συνδυάσει την 

σύγχρονη ενασχόληση με την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του νησιού με 

τη διατήρηση κάποιων παραδοσιακών αγροτικών ασχολιών, όπως είναι η 

μελισσοκομία, η αγγειοπλαστική κλπ. Στο νησί της Σίφνου παράγεται θυμαρίσιο μέλι 

καταπληκτικής ποιότητας που οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν και στην 

συλλογή του, μια και αυτή η διαδικασία γίνεται στα μέσα του καλοκαιριού, ενώ 

αργότερα μπορούν να πάρουν μέρος και στο μάζεμα των ελιών και των σταφυλιών. 

Επιπλέον μπορούν να παρατηρήσουν την διαδικασία κατασκευής των διαφόρων 

πήλινων αντικειμένων, αλλά και να συμμετάσχουν σε αυτή.  

Μοναδική ευκαιρία άμεσης επαφής με τους ντόπιους και τις παραδόσεις τους 

αποτελούν τα πανηγύρια, όπου μπορούν να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά φαγητά που 

προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες και να διασκεδάσουν με νησιώτικη 

μουσική και παραδοσιακούς χορούς. 

Αρχαιολογικός Τουρισμός: Ο αρχαιολογικός τουρισμός στην Σίφνο σχετίζεται με 

την επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο  και σε περιοχές με αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον. 

Θαλάσσιος Τουρισμός: Η Σίφνος διαθέτει 75 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εκ των 

οποίων 22 χιλιόμετρα αμμουδιών.  

Στις πιο οργανωμένες παραλίες του νησιού υπάρχει η δυνατότητα για θαλάσσια σπορ, 

όπως κανό, ιστιοσανίδα, ποδήλατο, tubes, θαλάσσιο σκι κα. Λειτουργεί ακόμα σχολή 

καταδύσεων και ενοικιάζεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Το νησί προσφέρεται 

επίσης για ψάρεμα, υποβρύχιο, αλλά και από τη στεριά με καλάμι ψαρέματος ή 

«καθετή». Τα ψάρια ποικίλουν ανάλογα με την εποχή και την περιοχή και 

περιλαμβάνει την τυπική ιχθυοπανίδα των Κυκλάδων. 

Θρησκευτικός Τουρισμός: Πολλές από τις εκκλησίες της Σίφνου έχουν 

χαρακτηριστεί διατηρητέες ως ιστορικά μνημεία κυρίως των μεταβυζαντινών χρόνων, 

αφού αποτελούν τυπικά δείγματα νησιωτικής ναοδομίας των Κυκλάδων.  

Οι οικογενειακές στην πλειονότητα τους εκκλησίες, χτισμένες από πέτρα και πηλό 

και προορισμένες, μέσω του φερώνυμου αγίου, να προστατεύουν τα ζώα και τα 

κτήματα της κάθε οικογένειας από το «κακό μάτι», ήταν διάσπαρτες σε όλη την 

έκταση του νησιού. 
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Περιπατητικός Τουρισμός: Ο δήμος Σίφνου έχει αποκαταστήσει λιθόστρωτα 

μονοπάτια και έχει καθαρίσει παραδοσιακά μονοπάτια αιώνων επαναφέροντας με 

αυτόν τον τρόπο διαδρομές του παρελθόντος για να τις απολαύσουν οι επισκέπτες 

του νησιού, παράλληλα με την κυκλαδική φύση και το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν 

χάρτες όπου αποτυπώνονται οι πιο γνωστές διαδρομές και να διαλέξει ο καθένας 

αυτή που ταιριάζει στις αντοχές του.   

Ο περιπατητικός τουρισμός παρουσιάζεται αυξημένος κατά την περίοδο του 

Σεπτεμβρίου. Η εποχή δεν είναι τυχαία, καθώς οι περιπατητές προσπαθούν να 

αποφεύγουν τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η πολυκοσμία αποτρέπει από μια ήσυχη 

περιήγηση. 

Πολιτιστικός Τουρισμός: Τα πανηγύρια που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 

φιλοξενούν αρκετούς επισκέπτες οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γίνουν ένα με τους 

ντόπιους, να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα, να μάθουν τους τοπικούς 

παραδοσιακούς χορούς και τα διάφορα έθιμα. 

Συνεδριακός Τουρισμός:  Μπορεί να σημειωθεί πως υπάρχει ένα εν δυνάμει υψηλό 

δυναμικό συνεδριακού τουρισμού, τόσο επιστημονικού όσο και επιχειρηματικού. Το 

πρώτο ρεύμα υποστηρίζεται και από την –ανά τετραετία- διεξαγωγή του Διεθνούς 

Επιστημονικού Συμποσίου στο νησί, ενώ το δεύτερο από τη διαρκώς αυξανόμενη 

ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.  

Διαπιστώνεται πάντως πως όσον αφορά στο πρώτο ρεύμα είναι δυνατή η αύξηση της 

συχνότητας των συνεδρίων, ενώ όσον αφορά στο δεύτερο, είναι δυνατή η υποδοχή 

αναβαθμισμένης σημασίας συνεδρίων (π.χ. διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις). 

Γαστρονομικός Τουρισμός: Στη Σίφνο, κυρίως λόγω του Φεστιβάλ Κυκλαδικής 

Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» το οποίο πραγματοποιείται προς τιμή του 

μεγάλου μάγειρα, αλλά και εξαιτίας της παραδοσιακής Κυκλαδίτικης κουζίνας, 

μπορεί να αναπτυχθεί και αυτή η μορφή εναλλακτικού τουρισμού. 
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2.4.2  Θετικά – Αρνητικά τουριστικής ανάπτυξης στο νησί 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν           

τα παρακάτω μειονεκτήματα 

 

 Αξιοποίηση πόρων (οικονομικών, φυσικών, 
ανθρώπινων) που παρέμεναν ανενεργοί. 

 Περισσότερο ποιοτική ζωή των κατοίκων του 
νησιού, αρκετές διευκολύνσεις που έφερε η 
τουριστική ανάπτυξη. 

 Υλοποίηση έργων χρήσιμων για την τοπική 
οικονομία ( κέντρο υγείας, διάνοιξη δρόμων, 
ύδρευση, αποχέτευση, χώροι στάθμευσης 
κλπ). 

 Η εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης στο 
νησί έχει σαφώς επηρεαστεί θετικά. 

 Ανάπτυξη στον κλάδο των κατασκευών. 
 Συγκράτηση της μετανάστευσης και της φυγής 

κυρίως των νεαρών ηλικιών. 
 Επηρέασε μεγάλο μέρος των κατοίκων θετικά 

στο να επιστρέψουν στο νησί και να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 
τουρισμού. 

 Η προσέλευση τουριστών Ξένων και Ελλήνων 
συνέβαλε στην πολιτισμική ανάπτυξη. 

 
 
Η 

 

 

- Η έντονη εποχικότητα και μαζικότητα, σε 
συνδυασμό με την εποχική λειτουργία πολλών 
επιχειρήσεων περιορίζουν τις θετικές 
επιπτώσεις 

- Ο μεγάλος αριθμός ξένων τουριστών  
επηρεάζουν την τοπική κοινωνία με 
ξενόφερτες συνήθειες, συμπεριφορές και 
απόψεις (κυρίως τους νέους). 

- Ρύπανση περιβάλλοντος από απορρίμματα, 
ρύπανση νερού και θαλασσών, αλλά και 
ηχορύπανση. 

- Παραμόρφωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
με μοντέρνα κτίρια. 

- Συρρίκνωση πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα 
την μείωση της πρωτογενούς παραγωγής του 
νησιού. 

- Έλλειψη σεβασμού από τουρίστες του τόπου 
και των κατοίκων που τους φιλοξενούν. 

- Αυθαίρετες κατασκευές. 

 

2.4.3   Αγγειοπλαστική 

 

Η Σίφνος αποτελεί το προπύργιο της ανάπτυξης και διάδοσης της αγγειοπλαστικής 

στον Κυκλαδικό χώρο. Τα πρώτα δείγματα αγγειοπλαστικής τέχνης χρονολογούνται 

από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο (αγαλματίδια, διακοσμητικά και χρηστικά σκεύη) 

και από τότε ως και σήμερα συνεχίζεται η τέχνη αυτή.  

Η πλούσια ύπαρξη πρώτων υλών στο νησί (κοιτασμάτων αργίλου, άφθονα νερά, 

δυνατός ήλιος) καθώς και τα επιδέξια χέρια των τεχνιτών βοήθησαν στην ανάπτυξη 

αυτής της τέχνης. 
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Έφτιαχναν είδη οικιακής χρήσης, σκεύη για μαγειρική (μαστέλα, σκεπασταριές, 

τσικάλια κ.α) σκεύη για μεταφορά υγρών (στάμνες, κανάτες, μισόσταμνα, λαήνια 

κ.α) όπως και άλλα χρηστικά αντικείμενα (φουφού, αρμεός, διψέλι κ.α.).  

Η παραγωγή τέτοιων σκευών ήταν τόσο γνωστή που το προσδιοριστικό ''Σιφνιός'' 

έγινε συνώνυμο με το τσικαλάς ή κανατάς. 

Αρχικά τα αγγειοπλαστεία (γνωστά και ως τσικαλάδικα) ήταν εγκατεστημένα στην 

ενδοχώρα κοντά στον Αρτεμώνα και το Άνω Πετάλι προκειμένου να προστατευθούν 

από τις επιδρομές των πειρατών που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο. Αργότερα 

μεταφέρθηκαν στους όρμους του νησιού και ιδιαίτερα σε αυτούς που προστάτευαν 

από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. 

Οι Σιφνιοί διέδωσαν την τέχνη τους σε όλη την Ελλάδα (Μαρούσι, Καλαμάτα, 

Βόλος, Μάνη, Κύθνος, Πάρος, Νάξος) ενώ πάρα πολλά αγγειοπλαστεία έχουν ιδρυθεί 

από Σιφνιούς ή από άλλους οι οποίοι έχουν μαθητεύσει κοντά τους.  

Κάμψη παρουσιάστηκε κατά τις δεκαετίες ’30 και ’40, με την εμφάνιση του 

αλουμινίου. Τα χρόνια εκείνα παρατηρείται μια μαζική μετανάστευση των Σιφνιών 

αγγειοπλαστών στο Μαρούσι της Αττικής, όπου υπήρχε άφθονη και καλής ποιότητας 

άργιλος αλλά και το απαραίτητο νερό, μπολιάζοντας με την κουλτούρα τους μέχρι 

και σήμερα το αττικό προάστιο. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο του τουρισμού, πολλοί Σιφναίοι 

αγγειοπλάστες έχουν επιστρέψει στην προγονική τους γη και δημιουργούν και πάλι 

τα αξεπέραστης τέχνης κεραμικά τους στη Σίφνο. Η παραγωγική περίοδος 

περιορίζεται πια στο τετράμηνο της καλοκαιρινής σεζόν Ιούνιος-Σεπτέμβριος ενώ και 

η παραγωγή έχει τροποποιηθεί με βάση τις νέες ανάγκες, που αφορούν κυρίως τα 

σουβενίρ των τουριστών. Φλιτζάνια του καφέ, διακοσμητικές πιατέλες, ρεσώ 

συνυπάρχουν δίπλα στα κλασικά κεραμικά όπως είναι η στάμνα και ο φλάρος, που 

ωστόσο πλέον έχουν διαφορετική χρήση.  

Σήμερα εξακολουθούν να λειτουργούν περισσότερα από δώδεκα αγγειοπλαστεία σε 

όλη τη Σίφνο συντελώντας στην συνέχιση της παράδοσης των προγόνων μας. Έτσι ο 

επισκέπτης του νησιού μπορεί να βρει θαυμάσια διακοσμητικά πήλινα φτιαγμένα από 

τα επιδέξια χέρια Σιφνιών αγγειοπλαστών που εδώ και αιώνες δουλεύουν με 

μαστοριά και μεράκι το Σιφνέικο χώμα πλάθοντας αντικείμενα μοναδικής ομορφιάς 

και τέχνης. 
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2.5  Υποδομές και Έργα στο Νησί 

 

Ο Δήμος Σίφνου έχει πραγματοποιήσει διάφορα έργα και υποδομές στο νησί, με 

σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη του νησιού, αλλά και την διευκόλυνση 

επιχειρηματικών δράσεων και προσφοράς υψηλού επιπέδου ποιοτικών παροχών 

στους κατοίκους του νησιού και τους επισκέπτες αυτού. 

Η συλλογική δράση των φορέων είναι ικανοποιητική. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τις 

προσπάθειες του Δήμου κατά τα τελευταία χρόνια στο νησί έχουν κατασκευαστεί και 

λειτουργούν: 

Μονάδες Βιολογικού καθαρισμού, Χωροθέτηση ΧΥΤΑ, Πολυδύναμο περιφερειακό 

Ιατρείο, Μονάδες Αφαλάτωσης, Οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τις οικιστικές αλλά και 

αγροτικές περιοχές, Ελικοδρόμιο, δίκτυα ύδρευσης , Λιμενικό έργο στον Πλατύ 

Γιαλό κα. 

2.5.1  Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 

 

Στο Δήμο λειτουργεί στον οικισμό του Αρτεμώνα, Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο, το οποίο έχει προοπτική αναβάθμισής του σε Κέντρο Υγείας με ανάλογη 

στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα 

του Δήμου. Προς το παρόν, λειτουργούν τμήματα ακτινολογικού και 

μικροβιολογικού. Για τα επείγοντα περιστατικά, υπάρχει ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. 

Η αεροδιακομιδή είναι ιδιαίτερα ακριβή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στοιχίζει περίπου 

3.000 € κάθε φορά, ενώ παράλληλα η επικινδυνότητα για τα πληρώματα είναι 

μεγάλη. Η όλη διαδικασία της αεροδιακομιδής παίρνει περίπου τρεις με τέσσερις 

ώρες (από τη στιγμή της πραγματοποίησης της κλήσης, τη συμφωνία του οδηγού του 

ΕΚΑΒ, την κατάστρωση σχεδίου πτήσης, κ.τ.λ.).  

Η κατασκευή Κέντρου Υγείας είναι μείζονος σημασίας για την τοπική κοινωνία του 

νησιού αλλά και για τους επισκέπτες κατά τις περιόδους αιχμής, διότι το μέχρι 

σήμερα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου υστερεί σε υποδομές-εξοπλισμό 

και ιατρικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς 

(σε πρωτοβάθμιο επίπεδο) ιατρικά περιστατικά.  

Εκκρεμεί ακόμα η στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου με 

έναν αγροτικό γιατρό και έναν γιατρό γενικής ιατρικής, αν και ο Δήμος έχει 

απευθυνθεί από αρχές Φεβρουαρίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και το υπουργείο 

για να στελεχωθεί εγκαίρως το ιατρείο που το χειμώνα δέχεται ημερησίως περίπου 30 

άτομα, ενώ το καλοκαίρι αντιμετωπίζει πολλαπλάσιο αριθμό περιστατικών. Η 

οργάνωση αποτελεσματικών υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης στο νησί 

περιστατικών που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο, θα είχε ως αποτέλεσμα 
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καλύτερη υγεία για τους κατοίκους, μείωση των δαπανών για τα νοικοκυριά και το 

δημόσιο και περιορισμό, αν όχι αποφυγή, εξέλιξης διαχειρίσιμων προβλημάτων 

υγείας σε σοβαρά που απαιτούν, όχι λίγες φορές, διακομιδή με ελικόπτερο ή 

ταχύπλοο κι εκτινάσσουν τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Σήμερα υπηρετούν σε αυτό: 1 ιατρός παθολόγος Αναπληρωτής Δ/ντής, 1 παιδίατρος 

Επιμελητής Β΄, 1 αγροτική ιατρός, 1 παρασκευαστής, 1 νοσηλεύτρια και 1 οδηγός 

ασθενοφόρου. Το παραπάνω προσωπικό, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

εργάζεται σε εξουθενωτικούς ρυθμούς, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που 

υπάρχουν. Για τη μεταφορά σοβαρών περιστατικών χρησιμοποιείται 1 παλαιό 

ασθενοφόρο. 

Υπάρχει εν λειτουργία το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για ηλικιωμένα ή/ και με 

ειδικές ανάγκες άτομα. από την αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 

Μέριμνας Σίφνου. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2003, ως πρόγραμμα 

χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και συνεχίζει συμμετέχοντας στις 

σχετικές δράσεις που προκηρύσσονται κατ’ έτος, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Με τις 

αλλαγές που συντελέστηκαν φέτος, όπου πλέον ωφελούμενοι είναι άνεργοι συγγενείς 

των εξυπηρετουμένων και όχι οι ίδιοι οι εξυπηρετούμενοι, η βιωσιμότητα του 

προγράμματος έχει καταστεί προβληματική.  

2.5.2  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων - Αποχέτευση 
 

Η διαχείριση των λυμάτων συνίσταται σε τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ.) εντός τριών διαφορετικών οικισμών (Καμάρες, Κάστρο, Πλατύ Γιαλό), ενώ 

στους υπόλοιπους οικισμούς γίνεται συλλογή των λυμάτων με την συμβολή του 

λυματοφάρου οχήματος του Δήμου.  Στο υπόλοιπο νησί και σε ποσοστό περίπου 95% 

εξυπηρετείται από απορροφητικούς βόθρους. 

Ενιαίο αποχετευτικό δίκτυο προς το παρόν δεν υπάρχει, ωστόσο έχει συνταχθεί 

σχετική μελέτη που προβλέπει ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου το 2025, με 

πρόβλεψη δυνατότητας επέκτασης για κάλυψη αναγκών για ισοδύναμου πληθυσμού 

40ετίας (δηλαδή μέχρι το 2045). Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή. 

Γενικά, μπορεί να ειπωθεί πως ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των λυμάτων είναι 

αρκετά πλήρης και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι προβλεπόμενες τακτικές 

διαχείρισης των λυμάτων στη Σίφνο, συνίστανται ως εξής: α) απόρριψη των 

επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα β) εδαφική διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων γ) απόθεση ανεπεξέργαστων η επεξεργασμένων λυμάτων σε ειδικά 

διαμορφωμένο πεδίο διαθέσεως και δ) χρήση επεξεργασμένου ύδατος για άρδευση. 

Από αυτές επικρατούν η πρώτη - με έμφαση στην απόρριψη επεξεργασμένων 

λυμάτων- και η τέταρτη, προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα το 

έλλειμμα προσφοράς ύδατος που αντιμετωπίζει το νησί εδώ και κάποια έτη. Η 

δεύτερη λύση θα εφαρμοστεί σε πολύ μικρότερο βαθμό, ενώ η τρίτη γενικά δεν 
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ενδείκνυται, καθώς λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών του νησιού είναι 

πιθανόν να μολύνει τον υπόγειο υδροφόρο του. 

Προς υλοποίηση υπάρχουν έργα των οποίων το αντικείμενο είναι ο εκσυγχρονισμός 

των μονάδων βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Καμαρών και Κάστρου. Οι εν 

λόγω μονάδες είναι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, έχουν κατασκευαστεί αρκετά 

χρόνια πριν, πιο συγκεκριμένα η μονάδα του οικισμού Καμαρών κατασκευάστηκε το 

1994 και η μονάδα του οικισμού Κάστρου το 1984. Λόγω της παλαιότητας 

κατασκευής και της χωροθέτησής τους (πλησίον θάλασσας), ο φέρων σκελετός έχει 

υποστεί σημαντικές κτιριακές φθορές (διαβρώσεις-οξειδώσεις οπλισμού, 

ρηγματώσεις τοιχίων  και στέψεων δεξαμενών, επιπλέον χρήζει αντικατάστασης η 

υδραυλική και Η/Μ εγκατάσταση). 

Αποχετευτικά δίκτυα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων λειτουργούν στο Κάστρο, 

τις Καμάρες και τον Πλατύ Γιαλό. Στο υπόλοιπο νησί η αποχέτευση λειτουργεί μέσω 

βόθρων που εκκενώνονται από τα λυματοφόρα του Δήμου.  

Η μελέτη για το έργο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για τους κεντρικούς οικισμούς του νησιού έχει 

ολοκληρωθεί κι έχει κατατεθεί αίτημα για ένταξη της κατασκευής του έργου στο 

ΕΠΠΕΡΑΑ. Η μελέτη για την αποχέτευση της Χερρονήσου βρίσκεται σε διαδικασία 

εγκρίσεων, ενώ αναζητούνται λύσεις προκειμένου να λυθεί το αποχετευτικό και για 

τους οικισμούς του Βαθιού και του Φάρου, έτσι ώστε να καλύπτεται από δίκτυα κι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων το σύνολο σχεδόν του νησιού.   

2.5.3  Απορρίμματα 
 

Τα τελευταία χρόνια, τα στερεά απορρίμματα διατίθενται προς καύση, στο 

βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στη θέση «Βορινή» κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου 

Γαλατίου, εντός χώρου που αποτελούσε στο παρελθόν, παλαιό μεταλλείο σιδήρου. Η 

απόθεση και καύση γίνεται εντός του κρατήρα του μεταλλείου. Ο χώρος μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «ημι- ελεγχόμενος», καθώς είναι εξοπλισμένος με υποτυπώδη 

περίφραξη, βυτιοφόρο για ενδεχόμενη πυρόσβεση κι έναν οικίσκο για τις πρώτες 

βοήθειες και τους πυροσβεστήρες. 

Λόγω του μεγάλου υψομέτρου του χώρου απόθεσης (περίπου 280 μέτρα), και της 

οπτικής απομόνωσής του από οποιοδήποτε οικισμό, δεν προκαλείται κανενός είδους 

αισθητική ρύπανση, ούτε δυσάρεστες οσμές. Από υδρογεωλογικής άποψης, η 

συστηματική απόθεση των στερεών απορριμμάτων στο παλαιό μεταλλείο, δεν έχει 

προκαλέσει κάποιο πρόβλημα ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα. 
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Σε όλους τους οικισμούς του νησιού αλλά και σε κάθε περιοχή εκτός οικισμού όπου 

υπάρχουν κατοικίες, είναι τοποθετημένοι κάδοι για την απόρριψη – συγκέντρωση των 

απορριμμάτων. Τα απορρίμματα απορρίπτονται και καίγονται στη θέση «Βορεινή», 

μέσα σε βαθύ κοίλωμα παλαιού μεταλλείου. Η ετήσια παραγωγή σκουπιδιών στο 

νησί εκτιμάται σε 2500 τόνους. Ποσοστό 40% από αυτά εκτιμάται ότι είναι 

ανακυκλώσιμα. Η συλλογή των απορριμμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο 

πραγματοποιείται μέρα παρά μέρα, ενώ κατά την τουριστική-θερινή περίοδο (20/6 – 

15/9) κάθε μέρα. 

Έχει εκπονηθεί η μελέτη για τη δημιουργία ΧΥΤΑ σε μέρος ακριβώς δίπλα από το 

παλαιό μεταλλείο όπου τώρα γίνεται η ημι-ελεγχόμενη απόθεση, σε σημείο όπου 

δημιουργείται φυσική διάνοιξη. Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα είναι μέσης ετήσιας 

δυναμικότητας 2.655 τόνων απορριμμάτων και συνολικού ελάχιστου όγκου 76.300 

m3, με χρόνο ζωής γύρω στα 25 έτη. 

Η επιφάνεια ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι 6.650 m2 και προβλέπεται να εξυπηρετήσει 

το νησί για 20 έτη. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 49,411 στρέμματα με 

ωφέλιμη έκταση λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων 18 στρέμματα. 

Στη Σίφνο, όσον αφορά την ανακύκλωση υλικών, λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια 

ένα πετυχημένο πρόγραμμα διαλογής των υλικών συσκευασιών με 3 χωριστούς 

κάδους (ένας για χαρτί/χαρτόνι, ένας για γυαλί και ένας για ελαφρές 

συσκευασίες/πλαστικά, μέταλλα, μικρές συσκευασίες). Γίνεται συλλογή – διαλογή 

και τα ανακυκλούμενα υλικά μετά την δεματοποίηση αποστέλλονται στην Αθήνα. 

Εντός του 2012 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων του 

ΧΥΤΥ Σίφνου, στη θέση «Βορεινή», δίπλα στον υφιστάμενο χώρο απόρριψης του 

οποίου η λειτουργία θα σταματήσει. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΠ «Περιβάλλουν 

– Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». 

2.5.4  Ηλεκτροδότηση 
 

Η Σίφνος διαθέτει έναν ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής εγκατεστημένο στα 

νοτιοανατολικά του νησιού, λίγο μετά την περιοχή των Εξαμπέλων-Πλακωτού, και 

συγκεκριμένα στο δρόμο που οδηγεί προς Φάρο. Ο σταθμός χρησιμοποιεί ως 

πρωτογενές καύσιμο, πετρέλαιο τύπου diesel κίνησης. Η ετήσια εισαγωγή καυσίμου 

φθάνει τους 35.000 τόνους. 

Ο σταθμός παραγωγής είναι αυτόνομος και δεν συνδέεται με κανένα άλλο νησί η την 

ηπειρωτική Ελλάδα. Η ισχύς του είναι ως εξής: 

 Εγκατεστημένη ισχύς   10 ΚW 

 Αποδιδόμενη ισχύς      8,8 KW 

 Μέγιστη Ζήτηση           7   KW 
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Αποτελείται από 9 διαφορετικές μονάδες -7 στατικές και δυο κινητές- διαφορετικής 

ισχύος η κάθε μια, όλες εγκατεστημένες στο χώρο του σταθμού. Τα τελευταία δυο 

έτη προστέθηκαν δύο στατικές μονάδες των 1,2 MW η κάθε μια, προς αντικατάσταση 

παλαιότερων μονάδων συνολικής ισχύος 750 ΚW. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ 

ανεπάρκεια έντασης ή τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η δυναμικότητα του 

σταθμού είναι υπερεπαρκής. Ακόμα και σε ώρες αιχμής παραμένει ένα υψηλό ποσό 

εφεδρείας, το οποίο αυξάνεται κάθετα το χειμώνα. 

Στη Σίφνο υπάρχει και μια μικρή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της ΔΕΗ της τάξης 

των 60kW, στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον 

κεντρικό σταθμό παραγωγής, προς την κατεύθυνση του οικισμού του Φάρου. Το 

σύστημα, είναι τύπου άμεσης μεταφοράς του ρεύματος στο δίκτυο, χωρίς 

συσσωρευτές για αποθήκευση ενέργειας. 

Γίνονται προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης στο νησί, αλλά και ενέργειες που 

θα το καταστήσουν αυτόνομο από πλευρά ενεργειακής κατανάλωσης. Στα πλαίσια 

αυτά ο Δήμος Σίφνου είχε συνάψει σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για 

την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, μέσω του ΕΣΠΑ. Παράλληλα 

γίνεται προσπάθεια μέσω συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το 

Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων για τη δημιουργία ενός υβριδικού πάρκου στο 

νησί. Σκοπός είναι η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

για τις ανάγκες του νησιού, αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές στη Σίφνο. 

2.5.5  Ύδρευση  
 

Το υδάτινο δυναμικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η σημαντικότερη φυσική 

παράμετρος του νησιού. Η Σίφνος διέθετε ιστορικά έναν εξαιρετικό για τα δεδομένα 

των Κυκλάδων πλούτο πηγών παροχής ύδατος, λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικών 

σχηματισμών της, που συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός πλούσιου υπογείου 

υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, η έλλειψη κάποιου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 

διαχείρισης, οδήγησε στην υπεράντληση που αποτέλεσε παράγοντα προβλημάτων 

έλλειψης στο υδάτινο αποθεματικό, τα οποία εμφανίστηκαν κυρίως την προηγούμενη 

δεκαετία. 

Γενικά, οι πηγές ύδατος με σειρά μεγέθους παροχής είναι τριών ειδών: γεωτρήσεις, 

αφαλατώσεις, αξιοποίηση βρόχινων και ποτάμιων υδάτων που τροφοδοτούν κάποιες 

ορεινές πηγές και που ρέουν στο νησί. Σε κάποιο βαθμό, αυτές οι πηγές παροχής 

αλληλεπικαλύπτονται (π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις η αφαλάτωση αφορά υφάλμυρο 

νερό από τις γεωτρήσεις, ενώ τα βρόχινα ύδατα, εμπλουτίζουν τον υπόγειο 

υδροφορέα). 

Τα στοιχεία προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας ύδατος, εκτιμούν τη 

θεωρητική μέγιστη δυνατή προσφερόμενη ποσότητα σε περίπου 2500 κυβικά 

μέτρα/ημέρα, ενώ την μέγιστη ζητούμενη σε 2700 κυβικά μέτρα/ημέρα. Η μέγιστη 
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ζητούμενη ποσότητα αφορά στην εντονότερη τουριστική περίοδο, η οποία ορίζεται 

στο διάστημα των τριών καλοκαιρινών μηνών. 

Το δίκτυο ύδρευσης είναι παλιό, η ποιότητά του όμως κρίνεται καλή, καθώς η 

συντήρηση είναι συχνή, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης, αλλά και της 

αύξουσας οικιστικής ανάπτυξης στο νησί. Είναι ενδεικτικό, πως εξαιτίας του 

φαινομένου της οικιστικής διασποράς, η Σίφνος διαθέτει το μεγαλύτερο υδρευτικό 

δίκτυο στις Κυκλάδες, το οποίο ξεπερνά σε μήκος το δίκτυο μεγαλύτερων νησιών..  

Αν και σε γενικές γραμμές, υπάρχει αρκετό νερό διαθέσιμο στο νησί, χάρη στις 

μονάδες αφαλάτωσης που έχουν κατασκευαστεί, ωστόσο, εξαιτίας της παλαιότητας 

του δικτύου ύδρευσης, πολλές φορές το νερό δεν μπορεί να φτάσει σε ορισμένες 

περιοχές. Το υδρευτικό δίκτυο, καλύπτει όλους τους οικισμούς της Σίφνου, και 

συνίσταται στην ενοποίησή του, μέσω της σύνδεσης των δεξαμενών-κόμβων που 

βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού, προκειμένου να καλύπτεται το 

έλλειμμα κάποιας δεξαμενής από το πλεόνασμα κάποιας άλλης 

Η ποιότητα του νερού είναι αρκετά καλή. Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, με 

συνολικό μήκος περίπου 250 χλμ., καλύπτει σχεδόν το 100% του πληθυσμού. Το 

δίκτυο είναι κατασκευασμένο εν μέρει με σιδερένιους αγωγούς και το υπόλοιπο με 

αγωγούς πολυαιθυλενίου. Μεγάλο μέρος του είναι πλέον αρκετά παλαιό και χρήζει 

αντικατάστασης. 

Η κάλυψη των αναγκών γίνεται σε ποσοστό 70% από τις μονάδες αφαλάτωσης του 

Δήμου που είναι εγκατεστημένες στον Πλατύ Γιαλό (2 μονάδες θαλάσσιου ύδατος με 

συνολική δυναμικότητα 850 κυβικών μέτρων. ημερησίως) και τις Καμάρες (1 μονάδα 

υφάλμυρου ύδατος δυναμικότητας 500 κ.μ. ημερησίως και 1 μονάδα υφάλμυρου 

δυναμικότητας 750 κ.μ. ημερησίως, για τη σύνδεση της οποίας με το δίκτυο 

εκτελούνται αυτή τη στιγμή εργασίες). Ποσοστό 20% των αναγκών καλύπτεται από 

δημοτικές γεωτρήσεις και 10% από φυσικές πηγές. Η συνολική ετήσια κατανάλωση 

νερού ανέρχεται σε 300.000 κ.μ. Οι απώλειες εκτιμώνται σε ποσοστό 10%. Σε κάθε 

λήψη υπάρχουν εγκατεστημένοι υδρομετρητές. 

Για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, έχει κατασκευαστεί φράγμα 

ανάσχεσης στον χείμαρρο «Λειβαδάς», σε μικρή απόσταση από τις δημοτικές 

γεωτρήσεις στις Καμάρες.  

Υπάρχει έργο προς υλοποίηση το οποίο αφορά στην αντικατάσταση του παλαιού 

δικτύου ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες-σιδηροσωλήνες, από νέο δίκτυο 

σωλήνων σκληρού πολυαιθυλενίου και άλλο που αφορά στην κατασκευή 

υδατοδεξαμενών και δικτύων ύδρευσης στην Δ.Κ. Απολλωνίας και Τ.Κ. Αρτεμώνα. 

2.5.6  Χερσαίες Μεταφορές 
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Η Σίφνος είναι από τα πλέον δημοφιλή νησιά του ελλαδικού θαλάσσιου χώρου, τάση 

που εντάθηκε ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη για 

μια σημαντική υποδομή σε δημόσια μέσα μεταφοράς. Στο νησί υπάρχουν 8 

λεωφορεία, χωρητικότητας 50 ατόμων το καθένα. Η χρήση τους είναι μειωμένη το 

χειμώνα, ενώ τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες αυτό το μεταφορικό δυναμικό 

χρησιμοποιείται πλήρως. Προς ενίσχυση των δημοσίων μέσων μεταφοράς, 

λειτουργούν και περί των 10 ταξί. 

Παρόλο το σημαντικό δημόσιο μεταφορικό δυναμικό του νησιού, ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα του νησιού είναι η εξαιρετικά αυξημένη κυκλοφορία Ι.Χ. 

που παρουσιάζεται, ειδικά κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής. Το χειμώνα, η 

αυξημένη κίνηση δεν είναι τόσο εμφανής παρά μόνο στους δυο κεντρικούς οικισμούς 

του νησιού Απολλωνία και Αρτεμώνα, και μονάχα σε συγκεκριμένους οδικούς 

κόμβους, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Αντίθετα, το καλοκαίρι η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι εκτεταμένη και θυμίζει καταστάσεις αστικής πόλης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τη συγκεκριμένη εποχή, εκτός από τα δημόσια μέσα 

μεταφοράς και τα ταξί, εξαντλείται και ολόκληρο το δυναμικό ενοικίασης Ι.Χ. 

αυτοκινήτων και δικύκλων. 

2.5.7  Οδικό Δίκτυο 
 

Ο Δήμος Σίφνου  έχει συνολικό μήκος κύριου οδικού δικτύου 70 περίπου χιλιόμετρα, 

από τα οποία τα 60χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένα. Το συνολικό μήκος του 

δευτερεύοντος οδικού δικτύου είναι 20 χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος των 

αγροτικών οδών είναι 3 χιλιόμετρα. Κάποιες κύριες χιλιομετρικές αποστάσεις 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

Απολλωνία – Καμάρες 5χλμ, - Βαθύ 10 χλμ, - Πλατύ Γιαλό 10χλμ, - Κάστρο 3 χλμ, - 

Εξάμπελα 2,5 χλμ, - Αρτεμώνας 1,5 χλμ, - Φάρος 7 χλμ, - Χερσόνησος 15 χλμ. 

2.5.8   Λιμενικά Έργα 
 

Πέρα από τους μικρούς ή μεσαίου μεγέθους μόλους που υπάρχουν στο νησί, σε όλα 

τα κατοικήσιμα λιμάνια, μεγάλου εύρους λιμενικές υποδομές υπάρχουν στον 

κεντρικό λιμένα των Καμάρων, ενώ υπάρχει και το καταφύγιο σκαφών στον Πλατύ 

Γιαλό που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. 

Προς υλοποίηση είναι έργο του οποίου αντικείμενο είναι η διαπλάτυνση του 

υπάρχοντος προσήνεμου μόλου έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρυμνοδέτησης και 

πλαγιοδέτησης και δεύτερου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, μεγαλύτερο ωφέλιμο βάθος 

κρηπιδώσεων για τα αναμενόμενα στο μέλλον μεγαλύτερα οχηματαγωγά πλοία, 

βελτίωση των συνθηκών αποβίβασης & επιβίβασης και του κυκλοφοριακού κατά τις 
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περιόδους αιχμής, διαχωρισμό των λειτουργιών του λιμένος με την δημιουργία 

χωριστών χώρων για αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών και υπήνεμο μικτό 

καταφύγιο, ανάπλαση χερσαίας ζώνης.  

2.5.9   Υποδομές Εκπαίδευσης 
 

Οι εκπαιδευτικές υποδομές της Σίφνου συνίστανται σε τρεις προσχολικές 

εγκαταστάσεις (δύο στον Αρτεμώνα και μια στην Απολλωνία) τρεις σχολικές 

εγκαταστάσεις (δύο στην Απολλωνία και μια στις Καμάρες) καθώς και σε ένα ΤΕΕ 

με δυο ειδικότητες – τεχνικού Η/Υ και Τουριστικών Επαγγελμάτων- επίσης 

εγκατεστημένο στην Απολλωνία. 

Το σχολείο του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου σήμερα είναι καλά οργανωμένο και 

εξοπλισμένο με πλούσιο εποπτικό υλικό. Το 2001 το σχολείο ορίστηκε ως εξεταστικό 

κέντρο για τις πανελλαδικές εξετάσεις, γεγονός που ευνοεί τους υποψηφίους μαθητές 

του σχολείου, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν υποχρεωμένοι υφίστανται με άνισους ορούς 

τις εξετάσεις αυτές στο εξεταστικό κέντρο Μήλου με όλες τις δυσμενείς για αυτούς 

επιπτώσεις. 

Ο αριθμός μαθητών έχει ως εξής: 

Νηπιαγωγείο Σίφνου στον Αρτεμώνα έχει 33 μαθητές., στην Απολλωνία 36 μαθητές, 

Δημοτικό Σχολείο έχει 194 μαθητές, Γυμνάσιο με τάξεις λυκείου 145 μαθητές και 

ΕΠΑ.Λ .Σίφνου 26 μαθητές. 

Οι στεγαστικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα πιεστικές, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες 

υποδομές –παλαιές στην πλειοψηφία τους– να μην επαρκούν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι αυτό του Δημοτικού Σχολείου που στεγάζεται σε 3 διαφορετικά 

κτήρια: το πρώην Δημοτικό Σχολείο Απολλωνίας, το πρώην Δημοτικό Σχολείο 

Αρτεμώνα και σε δημοτικό κτήριο στον Αρτεμώνα, διαμορφωμένο σε σχολικές 

αίθουσες. Το δε ΕΠΑ.Λ. Σίφνου στεγάζεται εξ’ ολοκλήρου σε κτήρια που 

ενοικιάζονται για το σκοπό αυτό.  

Λύση στο πρόβλημα αναμένεται να δοθεί με την ανέγερση των εγκαταστάσεων του 

ενιαίου πλέον Δημοτικού Σχολείου Σίφνου, σε οικόπεδο που δωρίθηκε από την Ιερά 

Μονή Βρύσεως, στη θέση «Φυρόγια». Το έργο έχει δρομολογηθεί, ήδη συντάσσεται 

η σχετική μελέτη. Με τη στέγαση εκεί του Δημοτικού Σχολείου, οι αίθουσες που το 

στεγάζουν σήμερα θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των υπολοίπων 

σχολείων.          

Στη Σίφνο επίσης, λειτουργεί Παιδικός Σταθμός, από την αστική μη κερδοσκοπική 

Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, της οποίας το 70% των μετοχών έχει ο 

Δήμος. Έχει δυναμικότητα 25 παιδιά και στεγάζεται στο κτήριο του πρώην 

Δημοτικού Σχολείου Καμαρών. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2002, ως πρόγραμμα 
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χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και συνεχίζει συμμετέχοντας στις 

σχετικές δράσεις που προκηρύσσονται κατ’ έτος (ΟΕΕ, ΕΕΤΑΑ).   

Τέλος σημειώνεται ότι στο νησί λειτουργεί «Μουσικό Εργαστήρι» στο οποίο 

διδάσκεται μουσική, 2 φροντιστήρια αγγλικών και 1 ιδιωτική σχολή πληροφορικής. 

2.5.10   Υποδομές Πολιτισμού 
 

Ο Δήμος διαθέτει ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου «Μαριάνθη 

Σίμου», το οποίο διαχειρίζεται τις ομώνυμες εγκαταστάσεις στον Αρτεμώνα κι έχει 

γενικότερα στόχο τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προαγωγή του 

πολιτισμού στο νησί.  

Στη Σίφνο υπάρχει Σχολική Βιβλιοθήκη, που ανήκει στο Γυμνάσιο με τάξεις 

Λυκείου, στεγάζεται σε κτήριο που στέγαζε παλαιότερα τάξεις του και διαθέτει 

αξιόλογο αριθμό τίτλων σε πολλές θεματικές κατηγορίες. Επίσης λειτουργεί το 

Ίδρυμα Στυλιανού Πρόκου «Αγία Αικατερίνη», το οποίο διαθέτει μεγάλη αίθουσα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και βιβλιοθήκη.    

Η Σίφνος είναι ένα νησί με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, οι αρχές του οποίου 

χάνονται στο βάθος των αιώνων. Στο νησί έχουν εντοπιστεί 4 προϊστορικές 

ακροπόλεις και παραπάνω από 70 αρχαίες φρυκτωρίες («πύργοι»). Διάσπαρτες στο 

νησί υπάρχουν 235 εκκλησίες, διαφόρων περιόδων και ρυθμών, κάποιες δε από αυτές 

είναι μεγάλης ιστορικής αξίας.  

Παρόλο όμως τον πλούτο των αρχαιολογικών ευρημάτων, το υπάρχον αρχαιολογικό 

μουσείο στο Κάστρο κρίνεται ανεπαρκές για τη στέγαση – έκθεση – ανάδειξή τους. 

Επιπλέον οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του απαιτούν συντήρηση – ανακαίνιση. 

Υπάρχει επίσης Λαογραφικό Μουσείο, στην Απολλωνία.  

Εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας είναι το έργο ανάδειξης της ακρόπολης του 

Αγίου Ανδρέα, μιας από τις καλύτερα σωζόμενες σήμερα μυκηναϊκές ακροπόλεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών, της ανάδειξης του κυκλώπειου τείχους της, 

των εργασιών καθαρισμού, σήμανσης και φωτισμού, ο χώρος είναι πλέον 

επισκέψιμος ενώ λειτουργεί σε αυτόν εξαιρετικό μικρό μουσείο στο οποίο εκτίθενται 

τα σημαντικότερα ευρήματα.  

2.5.11   Υποδομές Αθλητισμού 
 

Πριν από λίγα χρόνια ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ΕΑΚΝ Σίφνου, το οποίο 

υπάγεται στη ΓΓ Αθλητισμού. Αυτό διαθέτει στον εξωτερικό χώρο γήπεδα μπάσκετ 

και λοιπών αθλημάτων, με ελαστικό τάπητα και κερκίδες. Στους εσωτερικούς χώρους 

διαθέτει γυμναστήρια, αποδυτήρια, γραφεία και ξενώνα. Ποδοσφαιρικό  γήπεδο με 
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φυσικό χλοοτάπητα στα Εξάμπελα (Θόλος) και γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, με 

πλαστικό χλοοτάπητα, στις Καμάρες και τον Πλατύ Γιαλό. Γήπεδα μπάσκετ 

υπάρχουν στον Αρτεμώνα, το Κάτω Πετάλι και στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου 

– Λυκείου στην Απολλωνία.  

2.5.12  Λοιπές Υποδομές 
 

Υπηρεσίες: Στην Απολλωνία λειτουργούν κατάστημα ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Ειρηνοδικείο, ο 

Αστυνομικός Σταθμός, το Αγροτικό Κτηνιατρείο, Συμβολαιογραφεία, 

Υποθηκοφυλακείο, καταστήματα Τραπεζών. Στο Δημοτικό Κατάστημα στεγάζονται 

οι ανταποκριτές από ΟΓΑ, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ, ενώ στο δημοτικό κατάστημα του 

Αρτεμώνα στεγάζεται το ΚΕΠ Δήμου Σίφνου. 

Στις Καμάρες λειτουργεί ο Λιμενικός Σταθμός, το Τελωνείο. 

2.5.13  Συμπεράσματα 
 

Οι υποδομές του νησιού σε γενικές γραμμές κρίνονται ικανοποιητικές. Όμως με την 

κατασκευή συγκεκριμένων έργων, για τα οποία οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε 

εξέλιξη, η Σίφνος θα αναβαθμιστεί περαιτέρω και θα βελτιωθεί αποφασιστικά η 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ανάλογα με το βαθμό «ωριμότητας» τους, αυτά 

είναι: 1) η κατασκευή ΧΥΤΥ, 2) η αποχέτευση των κεντρικών οικισμών, 3) η 

κατασκευή των εγκαταστάσεων του ενιαίου Δημοτικού Σχολείου, 4) η βελτίωση – 

αναβάθμιση του λιμανιού Καμαρών, 5) η κατασκευή Κέντρου Υγείας και 6) η 

αποπεράτωση και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου Σίφνου. 

 

2.8  Διαγνωστική Ανάλυση SWOT 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

- Πολιτιστική Κληρονομιά - 

Πολιτιστική Ταυτότητα 

- Τουριστικός Προορισμός 

Ανερχόμενος 

- Φυσικός Πλούτος 

- Καλές Κλιματολογικές 

Συνθήκες 

- Αρχαιολογικός Πλούτος 

- Τοπικά προϊόντα 

- Θαλάσσιο Περιβάλλον 

- Αρχιτεκτονική Παράδοση 

- Στρατηγική θέση στις 

Κυκλάδες, Συνεργασίες με 

άλλους Δήμους 

 
 

- Δυνατότητα αξιοποίησης 

πολιτιστικών πόρων για την ανάδειξη 

της ταυτότητας της Νήσου Σίφνου 

- Προοπτική βελτίωσης τουριστικού 

προϊόντος με αξιοποίηση υπάρχουσας 

εμπειρίας και συνεργασίες με φορείς 

- Δυνατότητα συμπλήρωσης και 

ολοκλήρωσης των υποδομών για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, την αναβάθμισή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

επισκέπτες και τη δημιουργία 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. 

- Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού και αξιοποίηση 

των περιοχών ιδιαίτερου κάλους με 

την ανάπτυξη καινοτόμων 

δραστηριοτήτων 

- Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτογενούς 

τομέα 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΕΣ 

- Η νησιωτικότητα – Απόσταση 

από ηπειρωτική χώρα και το 

αυξημένο κόστος μετακίνησης 

- Θαλάσσιες μεταφορές – Λιμάνι 

– Προβλήματα προσέγγισης 

- Συγκοινωνίες 

- Έλλειψη υποδομών σε όλο το 

νησί (υποδομές υγείας, 

εκπαίδευσης, άθλησης, 

πολιτισμού  κλπ) 

- Μονοσήμαντη ανάπτυξη 

τουρισμού 

- Συρρίκνωση πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τομέα 

- Αδυναμία κατοχύρωσης 

προώθησης τοπικών προϊόντων 

- Οικονομική ύφεση 

- Γήρανση πληθυσμού και φυγή 

νέων 
 

- Σύγχρονο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον και οικονομική 

κατάσταση της χώρας 

- Ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών 

προορισμών 

- Αδυναμία ελέγχου παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

- Υποβάθμιση περιβάλλοντος λόγω 

ανθρώπινης παρέμβασης 

- Αύξηση ανεργίας 

- Σύνθλιψη μικρών οικογενειακών 

επιχειρήσεων 

- Καθυστέρηση και δυσκολία 

εφαρμογής νέων διοικητικών 

αλλαγών (Πρόγραμμα 

‘Καλλικράτης’) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

 

3.1.1  Εσωτερικό περιβάλλον – Ο Οργανισμός 
 

Η συνένωση σε ένα ενιαίο Δήμο, έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό οργανισμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων και των 

αναγκών του νησιού σε όλους τους τομείς με ενιαία λογική και συνολικό σχεδιασμό, 

δεδομένου ότι το νησί αποτελεί προφανώς αυτοτελή και ενιαία οντότητα. 

Το στελεχιακό του δυναμικό αποτελείται από 39 δημοτικούς υπαλλήλους. Αναλυτικά 

ως εξής:  

 28 μόνιμοι υπάλληλοι (4 ΠΕ, 3 ΤΕ, 12 ΔΕ, 9 ΥΕ) 

 3 υπάλληλοι ΙΔΑΧ (1 ΠΕ, 1 ΔΕ, 1 ΥΕ) 

 8 υπάλληλοι ΙΔΟΧ βάσει οριστικών πινάκων κατάταξης (2 ΠΕ, 3 ΤΕ, 2 

ΔΕ, 1 ΥΕ). 

Το παραπάνω προσωπικό κατανέμεται στη Διοικητική, την Οικονομική, και την 

Τεχνική Υπηρεσία. Στον ισχύοντα ΟΕΥ προβλέπονται επίσης 15 θέσεις εποχιακού 

προσωπικού. Οι ανάγκες που καλύπτονται κατ’ έτος, μέχρι σήμερα, με εποχιακό 

προσωπικό είναι κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή στις υπηρεσίες 

καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης, με εργάτες και οδηγούς. Σπανίως μέχρι 

σήμερα έχει γίνει και πρόσληψη εποχιακού διοικητικού προσωπικού.  

Διαθέτει επίσης κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία των υπηρεσιών και 

ικανοποιητικό εξοπλισμό. Το σύνολο σχεδόν των δημοτικών υπηρεσιών στεγάζεται 

σε ιδιόκτητα κτίρια. Με την κατάλληλη οργάνωση των υπηρεσιών και την 

ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό 

οργανισμό παροχής ποιοτικών υπηρεσιών για τους δημότες και τους επισκέπτες του 

νησιού. 
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3.1.2  Υφιστάμενη Οργανωτική Δομή του Δήμου Σίφνου 
 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας την Υπηρεσία του 

Δήμου συγκροτούν: 

Α. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών 

Β. Γραφείο Δικηγόρου 

Γ. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Δ. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ε. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

 

3.1.3  Οργανόγραμμα Υφιστάμενων Τμημάτων Δήμου Σίφνου 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
 ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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3.1.4  Οργανικές Θέσεις – Στελέχωση υπηρεσιών 
 

Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται στον ισχύοντα σήμερα ΟΕΥ (ΦΕΚ τ Β 

675/1999,τ.Β 1098/2004, τα τ.Β 757/2006  ) είναι οι εξής:  

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 2  Θέσεις ειδικού συνεργάτη (ΠΕ, ΤΕ) 

            1  Θέση Δικηγόρου 

Β. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος Θέσεις Καλυμμένες 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 1 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1  

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1  

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1  

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 9 4 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος Θέσεις Καλυμμένες 

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2  

ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 1 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 2 

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1  

Σύνολο 6 3 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος Θέσεις Καλυμμένες 

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8 5 

ΔΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2  

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 2 

ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1  

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1  

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 3 2 

ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ )  2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 19 11 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Κλάδος Θέσεις Καλυμμένες 

ΥΕ16 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 3 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 5 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Κλάδος Θέσεις Καλυμμένες 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 1 

ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 1 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 1  

ΣΥΝΟΛΟ 4 2 

 

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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Κλάδος Θέσεις Καλυμμένες 

ΠΕ1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 1 

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 1 

ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1  

ΣΥΝΟΛΟ 3 2 

 

3.1.5  Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες 
 

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, στο Δήμο Σίφνου συγκροτήθηκαν η Δημοτική 

Κοινότητα Απολλωνίας [έκταση 48 τ. χλμ., πληθυσμός 1593 κάτοικοι (απογραφή 

2001)] και η Τοπική Κοινότητα Αρτεμώνα [έκταση 26 τ. χλμ., πληθυσμός 849 

κάτοικοι (απογραφή 2001)]. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας 

είναι 5μελές και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα 3μελές. 

3.1.6  Δημοτικά ΝΠΔΔ. 
 

Τα ΝΠΔΔ του Δήμου είναι: 

1. Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Σίφνου.  Έχει διαδημοτικό χαρακτήρα, 

περιλαμβάνοντας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του και την Κίμωλο. 

2. Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου». 

3. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου. 

 

Συνοπτικός πίνακας απολογισμού οικονομικού έτους 2011. 

Έσοδα                                              36.214,66 ευρώ 

Έξοδα                                               23.868,45 ευρώ 

Ταμειακό Υπόλοιπο                     12.346,21 ευρώ 

 

4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σίφνου με τάξεις Λυκείου 

 

Συνοπτικός πίνακας απολογισμού οικονομικού έτους 2011. 
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Έσοδα                                              27.399,87 ευρώ 

Έξοδα                                               24.445,38 ευρώ 

Ταμειακό Υπόλοιπο                        2.954,49 ευρώ 

 

5. Σχολική επιτροπή ΕΠΑ.Λ. Σίφνου. 

 

Συνοπτικός πίνακας απολογισμού οικονομικού έτους 2011. 

Έσοδα                                              10.254,21 ευρώ 

Έξοδα                                               10.205,57 ευρώ 

Ταμειακό Υπόλοιπο                             49,34 ευρώ 

 

*Βάσει του Ν.3852/2010, πλέον οι Σχολικές επιτροπές ΕΠΑ.Λ. και Γυμνασίου με 

τάξεις Λυκείου Σίφνου  έχουν συγχωνευθεί σε μία, με την ονομασία «Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου». 

3.1.7  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής 

Ανάπτυξης Σίφνου μετατράπηκε σε κοινωφελή, με την επωνυμία Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου, με αρμοδιότητες την τουριστική προβολή και 

ανάπτυξη του νησιού, την κοινωνική μέριμνα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη 

διαφύλαξη της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, τη λειτουργία της 

δημοτικής συγκοινωνίας, τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.α. 

3.1.8  Αστική μη Κερδοσκοπική 
 

Ο Δήμος συνέστησε το έτος 2002 την αστική μη κερδοσκοπική ‘Εταιρία Κοινωνικής 

Μέριμνας Σίφνου’, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Δημοτικού Σχολείου Σίφνου (10%), του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου – Λυκείου Σίφνου (10%) και του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η 

Μερόπη» (10%). Σκοπός της είναι η συμμετοχή σε δράσεις για υλοποίηση 

προγραμμάτων  κοινωνικού χαρακτήρα. Σήμερα η Εταιρία λειτουργεί στη Σίφνο 

Παιδικό Σταθμό και το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’.  
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3.1.9  Συμμετοχή σε ΑΕ και Εταιρίες 
 

Ο Δήμος συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ, την Ελληνική 

Διαδημοτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (ΕΔΕΧΥ) ΑΕ, το Ενιαίο 

ΚΕΚ Ν. Κυκλάδων ΑΕ, στο Δίκτυο «ΔΑΦΝΗ» (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), 

στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) και στο 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. 

3.1.10  Κοινωφελή Ιδρύματα 
 

Στη Σίφνο υπάρχουν τα εξής Κοινωφελή Ιδρύματα:  

1. Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στυλιανού Πρόκου  «η Αγία Αικατερίνη» 

2. Κληροδότημα Νικολάου Αντωνίου Δημητριάδη  

3. Κοινωφελές Ίδρυμα Δέσποινας Αλεξάνδρου Σεριάνη 

4. Κληροδότημα Τίτας Ψυχούλη 

5. Κληροδότημα εις μνήμην Δεκαβάλλε. 

 Στα περισσότερα από αυτά, εκ του καταστατικού τους, συμμετέχει ο εκάστοτε 

Δήμαρχος Σίφνου. 

3.1.11  Κτίρια και Εξοπλισμός 
 

Οι υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε: 

1. Διώροφο κτίριο, στον κεντρικό πεζόδρομο της Απολλωνίας, εμβαδού περίπου 

200 τ.μ., κατασκευασμένο τον 19
ου

 αιώνα. Σε αυτό στεγάζονται σήμερα το Γραφείο 

Δημάρχου, οι Διοικητικές Υπηρεσίες, η Υπηρεσία Εσόδων, το Ταμείο και το Γραφείο 

της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας. 

2. Ισόγειο κτίριο, στο κέντρο της Απολλωνίας, εμβαδού περίπου 230 τ.μ., 

κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1960. Σε αυτό στεγάζονται σήμερα το Γραφείο του 

ενός Αντιδημάρχου, το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και η αίθουσα συνεδριάσεών 

του, η Υπηρεσία Εξόδων, η Τεχνική Υπηρεσία, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου 

και το γραφείο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. 

3. Ισόγειο κτίριο, στον Αρτεμώνα, εμβαδού περίπου 100 τ.μ., κατασκευασμένο 

τη δεκαετία του 1920. Σε αυτό στεγάζονται σήμερα το Γραφείο του άλλου  
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Αντιδημάρχου, το ΚΕΠ, το Γραφείο Καταστημάτων και το Γραφείο της Τοπικής 

Κοινότητας Αρτεμώνα.  

Ο  εξοπλισμός του Δήμου σε οχήματα έχει ως εξής: 

Είδος οχήματος Τύπος 

4 Φορτηγά Απορριμματοφόρα 
 

5 Βυτιοφόρα 
 

3 Λεωφορεία 
 

1 Φορτηγό 
 

2 Ημιφορτηγά 
 

1 Επιβατηγό (Βοήθεια στο Σπίτι) 
 

2 Μηχανήματα Έργου 
 

 

3.1.12  Οικονομικά στοιχεία Δήμου 
 

Σύμφωνα με την επικύρωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το 2011, 

εμφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Έσοδα                                              6.824.991,34 ευρώ 

Έξοδα                                               6.750.993,81 ευρώ 

Αποθεματικό Κεφάλαιο                    73.997,53 ευρώ 

 

Από τα έσοδα είναι: 

Τακτικά                                                2.494.408,23 ευρώ      

Έκτακτα     3.277.795,55 ευρώ 

Εισπράξεις Π.Ο.Ε.                                  147.125,72 ευρώ 

Εισπράξεις  Δάνεια/Απαιτήσεις        740.561,29 ευρώ 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου              5.700,00 ευρώ                       

Χρηματικό υπόλοιπο                            159.400,55 ευρώ 
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Αναλυτικότερα για το 2011 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα 

διαμορφώνονται ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  

2011 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 17.200,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.000,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.034.550,00 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 91.710,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.216,00 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.322.756,23 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.976,00 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.494.408,23 

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 183.480,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.036.015,55 

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 4.000,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 49.100,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.200,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.277.795,55 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 147.125,72 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 147.125,72 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 740.561,29 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 740.561,29 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 700,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.700,00 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 159.400,55 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 159.400,55 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.824.991,34 

 

Ενώ τα έξοδα αντίστοιχα διαμορφώνονται ως εξής: 

ΚΩΔΙΚ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  

2011 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.178.021,88 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 196.982,56 

62 Παροχές τρίτων 404.350,00 

63 Φόροι - Τέλη 2.150,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 259.400,00 
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65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 89.228,13 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 193.450,00 

                                                                                                                                                                                                                                                 
67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
Δωρεές 90.148,00 

68 Λοιπά έξοδα 0 

6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης 2.413.730,57 

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 493.000,00 

73 Έργα 2.064.659,28 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 899.606,22 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 78.000,00 

7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις 3.535.265,50 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 796.997,74 

82 Λοιπές αποδόσεις 5.000,00 

8 
ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και 

προβλέψεις 801.997,74 

91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 
για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 73.997,53 

9 ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό 73.997,53 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.824.991,34 

 

Τέλος, σύμφωνα με την επικύρωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το 

2012, εμφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Έσοδα                                              6.524.121,29 ευρώ 

Έξοδα                                               6.414.760,61 ευρώ 

Αποθεματικό Κεφάλαιο                 109.360,83 ευρώ 

 

Από τα έσοδα είναι: 

Τακτικά                                                2.228.214,29 ευρώ      

Έκτακτα     2.912.970,68 ευρώ 

Εισπράξεις Π.Ο.Ε.                                  675.247,15 ευρώ 

Εισπράξεις  Δάνεια/Απαιτήσεις        512.769,30 ευρώ 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου           70.360,00 ευρώ                       

Χρηματικό υπόλοιπο                           124.560,02 ευρώ 
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Από τα έξοδα είναι: 

Έξοδα χρήσης                                      2.431.822,60 ευρώ      

Επενδύσεις                                          3.006.995,52 ευρώ 

Προβλέψεις                                            975.942,49 ευρώ 

Αποθεματικό                                          109.360,83 ευρώ 

 

 Ο Προϋπολογισμός του 2012 είναι κατά 5% μειωμένος σε σχέση με τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2011, λόγω σχετικών εγκυκλίων και σε 

συγκεκριμένες και πολύ σφιχτές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Κάποιες αναφορές που αφορούν το πρώτο έτος λειτουργίας του δήμου Σίφνου 

(οικονομική χρήση 2011) είναι οι εξής: 

 Μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων (από ΚΑΠ και ΣΑΤΑ) κατά 25% (από 

1.745.000€ το 2010 σε 1.400.000€ το 2011). 

 Αύξηση των εσόδων από οφειλές παρελθόντων ετών (εισπράξεις από τέλη 

ύδρευσης, αποχέτευσης και τέλη παρεπιδημούντων) κατά 208% (από 

100.722€ το 2010 σε 308.772€ το 2011). 

 Παραλαβή χρέους το 2010 ποσού 800.000€, μέσα στο 2011 αυξήθηκε το 

χρέος κατά 88.000€,κυρίως λόγω της μείωσης των τακτικών επιχορηγήσεων 

από το κράτος κατά 25% και της διαδικασίας ελέγχο των χρηματικών 

ενταλμάτων από την επίτροπο, η οποία καθυστερεί τις πληρωμές του Δήμου, 

της μη είσπραξης του συνολικού ποσού για επενδύσεις δηλαδή για μικρά 

έργα. 

 Υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2011 του Δήμου ανήλθε στις 125.000€. 

 Μείωση του κόστους στα τηλεφωνικά τέλη, στα ταχυδρομικά τέλη, στις 

ταχυμεταφορές και στην κινητή τηλεφωνία κατά 30% (από 30.445€ το 2010 

σε 23.534€ το 2011). 

 Μηδενισμός του κόστους των δημοσίων σχέσεων. 
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3.1.7  Απολογιστικά Οικονομικά στοιχεία χρήσεων 2008-2009-

2010 
 

Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Σίφνου είχαν διαμορφωθεί ως εξής τις 

προηγούμενες χρήσεις: 

Χρήση Ευρώ 

Απολογισμός 2008 4.440.985,04 

Απολογισμός 2009 5.711.737,59 

Απολογισμός 2010 3.827.684,65 

Προϋπολογισμός 2011 6.824.991,34 

Προϋπολογισμός 2012 6.524.121,44 

 

Διαγραμματικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου απεικονίζονται ως εξής για 

τις τελευταίες χρήσεις: 
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 €4.440.985  

 €5.711.738  

 €3.827.685  

 €6.824.991  

 €6.524.121  

Oικονομικά Στοιχεία Δήμου Σίφνου 
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3.1.8  Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου ‘Μαριάνθη Σίμου’ 
 

Με την 7771/20.06.1996 απόφαση της Αναπλ/τριας Περιφ. Δ/ντριας Ν.Κυκλάδων 

(ΦΕΚ. 635/Β/30.07.1996) συστήθηκε ίδιο Νομικό Πρόσωπο στην Κοινότητα 

Αρτεμώνα με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Αρτεμώνα». 

Μετά από εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ.Αποφ. 95/2004) του Δήμου 

Σίφνου, τροποποιήθηκε η 7771/20.06.1996 απόφαση της Αναπλ/τριας Περιφ. 

Δ/ντριας στην 7481/11.10.2004 ως προς την ονομασία του Νομικού Προσώπου από 

«Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Αρτεμώνα» σε «Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου» με 

ΦΕΚ. 1599/26.10.2004.  

Το Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου μετονομάζεται πλέον με τροποποίηση του 

Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του, σε 

“Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου Μαριάνθη Σίμου”, όπως αυτό ψηφίστηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου (πρακτικό 2/2011, με ΑΔΑ: 4Α31ΟΡΙΙ‐2). και 

φέρει λογότυπο με τη μορφή δέντρου το οποίο αποτελεί μεταφορά του ανάγλυφου 

σχεδίου που υπήρχε στο πρώτο αρχαίο νόμισμα της Σίφνου. 

Τομείς ενασχόλησης του Πολιτιστικού Κέντρου επιγραμματικά: 

 

 

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου ''Μαριάνθη Σίμου'' 

είναι: 

1. Η διαχείριση και η εύρυθμη λειτουργία των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου 

Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, δηλαδή της αίθουσας συνεδριάσεων και διαλέξεων με τη 

σκηνή τα παρασκήνια και τον εξοπλισμό τους, της αίθουσας εκθέσεων, του γραφείου 

Διαχείριση Χώρων 
Πολιτιστικού Κέντρου 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Φιλοξενία διαλέξεων, 
συνεδρίων κλπ 
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Διοίκησης και του παραδοσιακού καφενείου με τον υπαίθριο πλακόστρωτο 

περιβάλλοντα χώρο. 

2. Η διοργάνωση πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων για την απασχόληση, 

μόρφωση και ψυχαγωγία των κατοίκων της Σίφνου και τη διασωση και αναδειξη της 

πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς. 

3. Η φιλοξενία διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών 

παραστάσεων, εκθέσεων, μουσικών εκδηλώσεων, χορευτικών παραστάσεων, 

λαογραφικών εκδηλώσεων, έκδοση εντύπων και γενικά πολιτιστικών και 

πνευματικών δραστηριοτήτων. 

Διοίκηση 

Το Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” διοικείται από επταμελές (7) 

Διοικητικό Συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που θα συνεδριάζει στην 

έδρα του, που είναι η περιοχή «Λίμνες» στον Αρτεμώνα Σίφνου. 

 

Πόροι 

Πόροι του ανωτέρω συνιστάμενου νομικού προσώπου αποτελούν οι εισπράξεις από 

τη λειτουργία του καφενείου, τα δικαιώματα χρήσης των συνεδριακών ή εκθεσιακών 

αιθουσών, κάθε είδους και μορφής κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, οι κάθε είδους 

δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις, μισθώματα από κινητά και ακίνητα 

και εισπράξεις από αντίτιμα υπηρεσιών. 

 

Ταμειακή διαχείριση 

Η ταμειακή διαχείριση του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” 

ενεργείται από τη δική του ταμειακή υπηρεσία που προβλέπεται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Μέχρι τη στελέχωση και έναρξη της λειτουργίας της 

υπηρεσίας αυτής, η ταμειακή διαχείριση ανατίθεται με τη σύμφωνη γνώμη του 

Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σίφνου. 

 

Σύμφωνα με την επικύρωση του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου 

‘Μαριάνθη Σίμου’ για το 2011, εμφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Έσοδα                                              44.916,90  ευρώ 

Έξοδα                                               44.384,93  ευρώ 

Αποθεματικό Κεφάλαιο                    531,97  ευρώ 
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Από τα έσοδα είναι: 

Τακτικά                                                26.700,00 ευρώ      

Έκτακτα       2.500,00 ευρώ 

Εισπράξεις Π.Ο.Ε.                              10.000,00 ευρώ 

Χρηματικό υπόλοιπο                           5.716,90 ευρώ 

 

Από τα έξοδα είναι: 

Έξοδα Χρήσης                                    21.100,00 ευρώ      

Επενδύσεις               0,00 ευρώ 

Προβλέψεις                                        23.284,93 ευρώ 

Αποθεματικό                                            531,97 ευρώ 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου 

‘Μαριάνθη Σίμου’ για το 2012, εμφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Έσοδα                                              38.463,38  ευρώ 

Έξοδα                                               30.263,56  ευρώ 

Αποθεματικό Κεφάλαιο                8.199,82  ευρώ 

 

Από τα έσοδα είναι: 

Τακτικά                                                19.000,00 ευρώ      

Έκτακτα       5.000,00 ευρώ 

Εισπράξεις Π.Ο.Ε.                                        0,00 ευρώ 

Χρηματικό υπόλοιπο                        14.463,38 ευρώ 
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Από τα έξοδα είναι: 

Έξοδα Χρήσης                                    23.200,00 ευρώ      

Επενδύσεις               0,00 ευρώ 

Προβλέψεις                                          7.063,56 ευρώ 

Αποθεματικό                                        8.199,82 ευρώ 

 

3.1.9  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) 
 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου 

(ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) ως έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου με την υπ’ αρ. 

206/2009 απόφαση του και έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 426 Β΄/14.6.2010, 

συνίσταται στο Δήμο Σίφνου του Νομού Κυκλάδων Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχειρήση ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δίκαιου με την επώνυμα «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006 ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

Σκοποί της επιχείρησης  είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεομένων με τις αρμοδιότητες του Δήμου, που 

αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, 

του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της έρευνας και τεχνολογίας, 

της δημοτικής συγκοινωνίας, και ειδικότερα: 

 Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις που υπηρετούν το σκοπό της. 

 Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του Δήμου και της 

τοπικής κοινωνίας. 

 Ανάληψη προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας, με στόχο την εξασφάλιση και 

αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών Χρηματοδοτήσεων του κοινωνικού 

τομέα (Προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Εθνικά 

Προγράμματα κ.λ.π). 

 Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ), με σκοπό την παροχή ιατροκοινωνικής φροντίδας και προστασίας 

στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Σίφνου, ώστε αυτά να 

παραμείνουν και να λειτουργούν ως ενεργά μέλη και πολίτες, στην οικογένεια 

και στο Δήμο. 

 Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων και σφαγείων. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτομα 

άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία 

Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 
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 Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 Η λειτουργία δημοτικού ιατρείου 

 Η λειτουργία πινακοθήκης 

 Η λειτουργία ωδείου 

 Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, θεάτρου, 

αγγειοπλαστικής, μαγειρικής 

 Η δημιουργία και λειτουργία μουσείου αγγειοπλαστικής 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς 

Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Φορείς Κοινής Ωφέλειας 

για την προώθηση γενικά προγραμμάτων Υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής 

πολιτικής και βελτίωση ποιότητας ζωής. 

 Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση τους, η συνεργασία με 

τα αθλητικά σωματεία και τους λοιπούς φορείς του Αθλητισμού του Δήμου, η 

στήριξη των δραστηριοτήτων τους, η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών 

αθλητικών τμημάτων, η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή 

ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, για τη συμμετοχή των 

νέων και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής του Δήμου σε αθλητικές 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική, πολιτιστική, 

πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής του Δήμου 

και η προώθηση συνεργασίας με άλλους αθλητικούς φορείς. 

 Η δημιουργία και λειτουργία Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 

 Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών πληροφοριών και η 

οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων και η εισαγωγή νέων θεσμών κοινωνικής 

προστασίας 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά προβλήματα. 

 Η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων καθώς 

και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών με αντικείμενο τη φροντίδα 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές προβλέπονται σε 

προγράμματα που επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή υπηρεσίες δευτεροβάθμιου 

επιπέδου (π.χ. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ιατροκοινωνικό Κέντρο, 

Ορφανοτροφείο, Ξενώνας αστέγων, Γηροκομείο κ.λ.π.), όποτε δεν είναι 

δυνατόν να παρασχεθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή δεν 

υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης 

της κοινωνικής συνοχής. 

 Οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών δομών και υπηρεσιών με αντικείμενο 

τη Λογοτεχνία, το Θέατρο, τη Μουσική, το Χορό, τις Εικαστικές Τέχνες, τον 

Κινηματογράφο, που παρέχουν δυνατότητα πληροφόρησης, κατάρτισης, 

έκφρασης, δράσης και ψυχαγωγίας. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που προβάλουν τον πολιτισμό, βοηθούν 

στην εξοικείωση με τις Τέχνες, αναδεικνύουν τους τοπικούς δημιουργούς, 

ψυχαγωγούν, εμπνέουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους και ενισχύουν 

τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική δράση. 

 Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών δομών και υπηρεσιών, που παρέχουν τη 

δυνατότητα κατάρτισης, γύμνασης και άθλησης, έκφρασης και ψυχαγωγίας. 
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 Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

ειδικότερο στόχο την ανάδειξη πολιτιστικών (ιστορικών, αρχαιολογικών, 

λαογραφικών) στοιχείων της περιοχής. 

 Η υλοποίηση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων, με σκοπό την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών επιμόρφωσης των πολιτών. Υλοποίηση 

προγραμμάτων «δια βίου κατάρτιση». 

 Η συμμετοχή και η οργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων που 

συμβάλλουν στην αξιοποίηση της περιβαλλοντικής παράδοσης και 

κληρονομιάς του Δήμου και του νησιού της Σίφνου και η πληροφόρηση των 

πολιτών για τη σημασία της αειφορίας, που αποτελεί ανάγκη και προϋπόθεση 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Η ανάπτυξη και η προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και άλλους 

Δημόσιους και Κοινωνικούς φορείς σε θέματα αειφορίας, αντιμετώπισης 

πηγών ρύπανσης, κυκλοφορίας, προστασίας του πρασίνου, ανακύκλωσης 

απορριμμάτων κ.λ.π. 

 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη του νησιού. 

 Η έκδοση σχετικών εντύπων, η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών κ.λ.π. για την 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, για την 

υλοποίηση έργων και δράσεων που συμβάλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Η προβολή του νησιού της Σίφνου με την έκδοση εντύπων, βιβλίων κ.λ.π. και 

τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 Η λειτουργία γραφείου πληροφοριών στους επισκέπτες του νησιού. 

 Η λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και 

των επισκεπτών του νησιού. 

 Κάθε άλλο αντικείμενο συναφές ή συνδεόμενο με τις προαναφερόμενες 

αρμοδιότητες του Δήμου. 

 

 Οικονομικά στοιχεία ΔΗ.Κ.Ε.Σ. – Προϋπολογισμός 2011: 

ΕΣΟΔΑ 2011 ΕΥΡΩ 

73 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

89.250,00 

  ΟΟ   ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 

 

56.000,00   

  Ο1 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

 

20.000,00   

  O2 
 

ΕΣΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

2.250,00   

 

03 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

6.000,00 

 

 
04 

 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
5.000,00 

 
74     ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ     91.400,00 

  01   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ   31.000,00   

 
02 

 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
42.400,00 

 

 

03 

 

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 

18.000,00 
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75     ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     10.000,00 

  01 

 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

10.000,00   

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   190.650,00 

 

 Οικονομικά στοιχεία ΔΗ.Κ.Ε.Σ. – Σχέδιο Προϋπολογισμού 2012: 

ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΥΡΩ 

03 

  

Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

  

264.000€ 

 0311  Επιχορήγηση Δήμου για το Διετές 2012  186.000€  

  032   Έσοδα Εκμεταλλεύσεων 
 

2.000€   

  032.1 

 

Εισιτήρια λεωφορείων και γραμμής Αγ. Ανδρέα 

 

60.000€   

  032.2 
 

Έσοδα γραφείου πληροφοριών 
 

2.000€   

 

032.4 

 

Πωλήσεις Εντύπων 

 

6.000€ 

 

 

032.5 

 

Συνδρομές από Ακαδημία ποδοσφαίρου 

 

5.000€ 

 

 
032.6 

 
Έσοδα 5χ5 

 
3.000€ 

 
1     Έκτακτα Έσοδα     111.000€ 

  121   Εισιτήρια μαθητών - Περιφέρεια   33.000€   

 
122 

 
Επιχορηγήσεις 

 
68.000€ 

 

ΕΞΟΔΑ 2011 ΕΥΡΩ 

  60 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

84.000,00 

  61 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

  

8.100,00 

  62 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

  

8.500,00 

 

63 

 

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

  

7.800,00 

 

64 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

  

39.750,00 

  

 

Ο2 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 15.000,00 

 

  

  

 

Ο5 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500,00 

 

  

    Ο7 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3.500,00 

 

  

  
 

Ο8 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 250,00 
 

  

  
 

Ο9 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500,00 
 

  

    15 ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15.000,00     

  

 

98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4.000,00 

 

  

  65  

 

 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

 

  5.000,00  

 

50 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

  

11.500,00 

 

25.10.04 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

  

25.000,00 

 

25.10.99 

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

  

1.000,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     190.650,00 
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1311 

 
Χορηγία Τουριστικής Προβολής 

 
10.000€ 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
  

375.000€ 

 

 

Σύνολο Προσωπικού 

Αορίστου Χρόνου: 1 υπάλληλος 

Ορισμένου Χρόνου: 2 οδηγοί, 2 εισπράκτορες, 2 διοικητικοί 

 

3.1.10  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου  
 

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου είναι η: 

 Διοίκηση Χερσαίας Ζώνης 

 Οικονομική Διαχείριση Λιμενικών Τελών 

 Εκτέλεση Λιμενικών Έργων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. 

 

 Οικονομικά στοιχεία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Προϋπολογισμός 

2011 

 

ΕΞΟΔΑ 2012 ΕΥΡΩ 

  60 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

47.760€ 

  61 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

  

15.890€ 

  62 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

  

11.800€ 

 

63 

 

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

  

7.800€ 

 

64 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

  

58.700€ 

  

 

5 Συνδρομές Εισφορές 500€ 

 

  

  

 

6 Έξοδα Δημοσιεύσεων 700€ 

 

  

    7 
Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών & κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 55.500€ 

 

  

  
 

9 Διάφορα έξοδα 2.000€ 
 

  

  65  
 

 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 
 

  4.592,48€ 

 
66 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

  
36.650€ 

 
73 

 
ΕΡΓΑ 

  
161.000€ 

 
81 

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
31.307,52€ 

      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     375.000€ 
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Έσοδα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  

2011 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.617,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.000,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.000,00 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 46.600,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 249.000,00 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 312.217,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.000,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 500,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.500,00 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.500,00 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 580.921,82 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 580.921,82 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 909.011,95 

 

Έξοδα: 

ΚΩΔΙΚ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  

2011 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 180.621,58 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 30.000,00 

62 Παροχές τρίτων 182.500,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.950,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 19.750,00 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
Παραχωρήσεις -Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 35,00 

6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης 422.856,58 

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 165.000,00 

73 Έργα 44.000,00 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 144.132,00 

7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις 353.132,00 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 50.495,96 

82 Λοιπές αποδόσεις 29.000,00 

8 
ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και 

προβλέψεις 79.495396 

91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 
για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 53.527,41 

9 ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό 53.527,41 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 909.011,95 
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 Προϋπολογισμός 2012 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου 

 

Για τα έσοδα έχουμε: 

Τακτικά                                                302.217,00 ευρώ      

Έκτακτα         4.300,00 ευρώ 

Εισπράξεις Π.Ο.Ε.                                         0,00 ευρώ 

Χρηματικό υπόλοιπο                       641.570,59 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ                                              948.087,59 ευρώ 

 

Για τα έξοδα έχουμε: 

Έξοδα Χρήσης                                    414.047,00 ευρώ      

Επενδύσεις    342.608,00 ευρώ 

Προβλέψεις                                        161.672,41 ευρώ 

Αποθεματικό                                        29.760,18 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ   948.087,59 ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Σελίδα 112 
 

3.2  Νέα Οργανωτική Δομή Δήμου Σίφνου 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και Ν. 3463/2006 

(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και μετά από διαλογική συζήτηση καταρτίστηκε 

με το πρακτικό 19/2011 ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Σίφνου.  

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου για την υποστήριξη της εφαρμογής του 

προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και με στόχο την υποβοήθηση των νέων Δήμων 

στην εκπόνηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), συγκροτήθηκαν, 

σε κάθε Νομό, Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.Ν.) με αντικείμενο τη σύνταξη των Ο.Ε.Υ. των 

Δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων.  

 

3.2.1  Νέος ΟΕΥ 
 

Η νέα Οργανωτική Δομή του Δήμου Σίφνου σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ του δήμου θα 

έχει ως εξής: 

 

Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 

2. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας. 

3. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Β.  ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Γραφείο Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

2. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας. 

 

Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1. Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Δ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω γραφεία: 

(α) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας. 

(β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης. 

(γ) Γραφείο Προσωπικού. 

 

2. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα 

τα παρακάτω γραφεία: 

(α) Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης. 

(β) Γραφείο Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου. 

 

3. Γραφείο ΚΕΠ. 

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος που 

περιλαμβάνει 

ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

(α) Γραφείο Δόμησης 

(β) Γραφείο Τεχνικών Έργων. 

(γ) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. 

(δ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης. 

(ε) Γραφείο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. 
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3.2.2  Οργανόγραμμα σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου 

Σίφνου 
 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ή 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιδιαίτερο 
Γραφείο 

Δημάρχου

Γραφείο 
Διοικητικής 
Βοήθειας

Αυτοτελές Τμήμα 
Δημοτικής 

Αστυνομίας

Γραφείο 
Προγραμματισμού / 
Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης

Γραφείο Αγροτικής 
Παραγωγής και 

Αλιείας

Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας, 

Παιδείας, 
Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Κ.Ε.Π.

Αυτοτελές Τμήμα 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών

Γραφείο 
Διοικητικής 
Μέριμνας

Γραφείο 
Προσωπικού

Γραφείο 
Δημοτικής 

Κατάστασης

Γραφείο Εσόδων, 
Δημοτικής 

Περιουσίας και 
Ταμείου

Γραφείο 
Οικονομικής 
Διαχείρισης

Γραφείο 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης

Γραφείο Η/Μ 
Έργων και 

Συγκοινωνιών

Γραφείο Τεχνικών 
Έργων

Γραφείο Ελέγχου 
Κατασκευών

Γραφείο Έκδοσης 
Οικοδομικών 

Αδειών

Γραφείο 
Περιβάλλοντος 

και Καθαριότητας
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3.2.3  Θέσεις Προσωπικού σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ. 
 

Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται είναι οι εξής, 67 (εξήντα επτά) θέσεις όλων των 

μορφών: 

 

Α.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού : 

- Μία (1) θέση ∆ικηγόρου με έμμισθη εντολή 

- Δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 

Συνεργατών 

 

Β.  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

1.  Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ ∆ιοικητικού 3 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  1 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΠΕ Ιατρών 1 

ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 1 

ΠΕ Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 1 

ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 1 

ΠΕ Γεωπόνων 1 

ΠΕ Κτηνιάτρων 1 

ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 3 

Σύνολο θέσεων ΠΕ 19 
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2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρησεων 2 

  ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1 

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. 1 

ΤΕ Δομικών Έργων 1 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1 

ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού 3 

Σύνολο θέσεων ΤΕ 17 

 

3. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

∆Ε ∆ιοικητικού  10 

∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνομίας 4 

∆Ε Ηλεκτρολόγων 3 

∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 2 

∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων 6 

∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών 4 

∆Ε Προσωπικό Η/Υ 1 

Σύνολο θέσεων ∆Ε 30 

 

4.Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού  6 

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 7 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 10 

Σύνολο θέσεων ΥΕ 13 
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Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) : 

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών κτιρίων 1 

ΔΕ Διοικητικών 1 

ΠΕ Διοικητικών 1 

Σύνολο θέσεων Ι∆ΑΧ 3 

 

2. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές 

καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Ειδικότητες ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης 1 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι∆ΑΧ 2 

 

 

Δ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Προβλέπονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

3.2.4  Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 

 

Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Αυτοτελούς Τµήµατος, Γραφείου ή Αυτοτελούς 

Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αµέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των  λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας, 

οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να 

εκπληρώνονται οι περιοδικοί  στόχοι του ∆ήµου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Σελίδα 118 
 

1. Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τµηµάτων ή Γραφείων της οργανωτικής δοµής του 

∆ήµου τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων 

κλάδων : 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

(Οργανική µονάδα) 
ΚΛΑ∆ΟΣ 

1 Αυτοτελές Τμήμα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ΠΕ Διοικητικός ή ΔΕ Διοικητικός ή ΤΕ 

2 Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή  

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ 

ΔΕ Διοικητικός 
3 Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης 

και Περιβάλλοντος 
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

 

 

 

2. Η   ιεραρχία   του   προσωπικού   του   Αυτοτελούς   Τµήµατος  ∆ηµοτικής Αστυνομίας 

(Ν.3731/08) έχει ως εξής : 

Ι. Ένας (1) Τμηματάρχης 

ΙΙ. ∆ηµοτικοί Αστυνομικοί (4) 

 

3.2.5  Συνοπτική Περιγραφή Υπηρεσιών Δήμου Σίφνου 
 

Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

1.  Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου. 

i. Το  Ιδιαίτερο  Γραφείο  ∆ηµάρχου  παρέχει  κάθε  είδους  διοικητική  και  γραμματειακή 

υποστήριξη προς τον ∆ήµαρχο και ιδίως: 

ii. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου. 

iii. ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου και τηρεί το 

πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. 

iv. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του ∆ηµάρχου, 

v. καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου. 

vi. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες 

θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 
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2. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικήςβοήθειας σε 

άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο: 

 

i. Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών 

που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στο ΚΕΠ 

και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες 

ανάγκες τους. 

ii. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που 

αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των 

δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και το ΚΕΠ για λογαριασμό τους. 

iii. Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά 

για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο 

και των δικτύων εθελοντών. 

iv. Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω 

δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ. 

v. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στο ΚΕΠ. 

 

3. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και 

αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 

3731/2008, όπως αυτό ισχύει. 

 

Β.  ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1.  Γραφείο  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο 

για την σύνταξη, και παρακολούθηση των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των 

Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

εσωτερικών συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των 

εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την παρακολούθηση και εποπτεία στους 

τομείς της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και της βιομηχανίας, την προστασία 

του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής 

ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2.  Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας  
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Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη 

της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την 

υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη 

οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου, στο 

πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού 

Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων 

καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με 

τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.  

Συγχρόνως το Γραφείο είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς 

και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 

Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

Δ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση των διαδικασιών 

και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών 

γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για την ορθολογική διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις 

δημοτικές υπηρεσίες. 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους ενοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής: 

α) Γραφείο  Διοικητικής Μέριμνας 

β) Γραφείο  Δημοτικής Κατάστασης 

γ) Γραφείο  Προσωπικού 
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2. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση 

των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των 

οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη 

διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων 

των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και 

υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους ενοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι 

εξής: 

Α). Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης 

Β). Γραφείο Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου 

 

3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

Το Γραφείο Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών 

πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης 

μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και 

σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος  

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για τη 

μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, την προστασία 

και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την 

εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών 

αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, την εξασφάλιση της αποκομιδής και της 

μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων 

υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη 

συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία του Κοιμητηρίου και του δημοτικού σφαγείου. 

Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς 

μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο 

εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα 

των μεταφορών. Το Τμήμα έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο 

του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
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3.3  Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης εσωτερικού περιβάλλοντος 
 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Σίφνου οργανώνονται και στελεχώνονται με βάση τα νέα δεδομένα 

όπως έχουν διαμορφωθεί. Η αξιολόγηση των Υπηρεσιών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι 

δύσκολη και μη ουσιαστική, αφού ακόμα βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής 

προς τα νέα δεδομένα και απαιτήσεις. 

 

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης και προσέγγισης των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων την τρέχουσα περίοδο, από τη μέχρι τώρα λειτουργία, μετά από συναντήσεις 

με προσωπικό του Δήμου, φορεία και πολίτες. 

 

 

Τα Πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τον Δήμο Σίφνου  είναι τα εξής: 

 

 Ο νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου διαθέτει τη σωστή οργανωτική δομή που απαιτείται για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών σε όλο το νησί, αλλά 

ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Τα οικονομικά του Δήμου είναι σχετικώς καλά και οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό σε 

τοπικά έσοδα, τις επιχορηγήσεις και στις κερδοφόρες δημοτικές επιχειρήσεις, πράγμα 

που επιτρέπει την σχετική ελευθερία προγραμματισμού δράσεων. 

 

 Ο δήμος διαθέτει ικανά στελέχη με εμπειρία και το επίπεδο μηχανοργάνωσης είναι 

ικανοποιητικό. 

 

 Οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τις εγκατεστημένες εφαρμογές για την εκτέλεση 

των καθημερινών εργασιών και την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.  

 

 

 

Τα Μειονεκτήματα που προκύπτουν για τον Δήμο Σίφνου  είναι τα εξής: 

 

 Η γραφειοκρατική αντιμετώπιση της διαχείρισης των οικονομικών και ο έλεγχος της 

από υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός του νησιού. 

 

 Απουσιάζει γενικά ο στόχος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 

 

 Πρόσθετες υπηρεσίες θα έπρεπε να μεταβιβαστούν στο Δήμο για την εξυπηρέτηση των 

Δημοτών. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχιζόμενη υπολειτουργία και τα προβλήματα στην 

αποτελεσματικότητα. 

 

 Ο νέος προσανατολισμός σε ευθύνες οικονομικής ανάπτυξης από τις παραδοσιακές της 

υποστήριξης, σε έργα κυρίως υποδομής, εμφανίζεται έντονα με την αδυναμία των 

υπηρεσιών να ανταπεξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις. Οι νέες νευραλγικές αρμοδιότητες 

απαιτούν την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

 Εμφανίζονται προβλήματα στην ενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλη την 

έκταση του Δήμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 
 

4.1  Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της 

 

Ο τουρισμός σαν κύριος τομέας οικονομικής δραστηριότητας στο νησί μειώνει τις 

επιπτώσεις της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Η ύφεση, που παίρνει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις στη χώρα μας, είναι μικρότερη στο νησί της Σίφνου (χωρίς να υπάρχουν 

επίσημα στοιχεία για αυτό). 

Όμως ο περιορισμός των δημοσίων επενδύσεων και της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων επηρεάζει άμεσα τον τομέα των κατασκευών. Η μείωση των 

εισοδημάτων των μεγάλων κατηγοριών εργαζομένων (δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί 

υπάλληλοι κλπ), αλλά και των συνταξιούχων, μειώνει επίσης τις κατασκευές και το 

εμπόριο. Η ανεργία αυξάνεται, ιδιαίτερα στους νέους πτυχιούχους που αποφοίτησαν 

κατά εκατοντάδες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Ως αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι νέοι, (που αποτελούν σημαντικό πλούτο και 

αναπτυξιακό πλεονέκτημα) υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι. 

Ο αγροτικός τομέας και η κτηνοτροφία , η ενίσχυσή τους και συμπληρωματικά με τον 

τουρισμό, αποτελούν ένα συγκριτικό ακόμα πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση της 

κρίσης για το νησί της Σίφνου. 

4.1.1  Βασικός στόχος 
 

Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, ο έλεγχος του τουριστικού προϊόντος από μεγάλες 

επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με το νησιωτικό χαρακτήρα (τα προβλήματα που τον 

διέπουν είναι γνωστά) και την οικονομική κρίση της χώρας, οδηγεί την οικονομία του 

νησιού της Σίφνου σε ύφεση με προφανείς και άμεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις 

και την απασχόληση. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις κλείνουν, ενώ η ανεργία 

θα πλήττει όλο και περισσότερους κατοίκους, κυρίως νέους. 

Η ταχύτητα της ξενοδοχειακής ανάπτυξης και η αδυναμία παράλληλης ανάπτυξης 

δράσεων προστασίας και ανάδειξης των περιβαλλοντικών πόρων και των σημαντικών 

πολιτιστικών μνημείων του νησιού, οδήγησε στην υποβάθμιση των τουριστικών 

περιοχών και του τουριστικού προϊόντος. 
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Η μη ύπαρξη ισχυρών μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και η 

επιπρόσθετη οικονομική αιμορραγία από πολιτικές στην υγεία, την εκπαίδευση, τη 

δημόσια διοίκηση, τις μεταφορές και την ακρίβεια, επιδεινώνουν συνεχώς την 

υφιστάμενη κατάσταση. 

Βασική επιδίωξη η αλλαγή των πολιτικών σε όλους τους παραπάνω τομείς, με 

γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. 

«Κύριος στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αύξηση του τοπικού εισοδήματος και η 

δίκαιη κατανομή και αναδιανομή του σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.» 

4.1.2  Αποστολή του Δήμου 
 

Η αποστολή του Δήμου Σίφνου είναι κοινή για όλους τους Δήμους: 

« Η Διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με 

απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. » 

Αναλύοντας εκτενέστερα την παραπάνω διατύπωση της Αποστολής του Δήμου, ο 

Δήμος Σίφνου έχει ως αποστολή τα παρακάτω: 

 Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 

 

 Ενίσχυση της Προστασίας και Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των πολιτών 

 

 Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

 

 Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού 

 

 Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας 

 

 

Η εκπλήρωση της αποστολής αυτής του Δήμου επιτυγχάνεται με την: 

 Ισχυροποίηση των διοικητικών και εποπτικών μηχανισμών του 

 

 Οργάνωση της κοινωνίας και την μεταφορά γνώσεων σε αυτήν 

 

 Απόκτηση αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης 

 

 Ποιοτική λειτουργία υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος 

 

 Προσέλκυση Πρόσθετων οικονομικών Πόρων 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Σελίδα 125 
 

 

4.2  Γενικοί στρατηγικοί στόχοι προς υλοποίηση της 
αποστολής του Δήμου 

 

Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραμα του Δήμου Σίφνου για την 

περίοδο 2012-2014 εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

αναπτύσσεται κατωτέρω με βάση τους εξής βασικούς άξονες προτεραιότητας : 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής και κάλυψη των βασικών 

περιβαλλοντικών υποδομών με έμφαση :  

α. στην Καθαριότητα, Αποκομιδή - Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση 

υλικών  

β. στην προστασία του περιβάλλοντος με επέκταση του πρασίνου 

γ. στις υποδομές και την αισθητική για διατήρηση του παραδοσιακού στοιχείου. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Παιδεία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των 

σχολικών μονάδων, την οικοδόμηση νέων, τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα και την αναβάθμιση των προγραμμάτων.  

Πολιτισμός, με ενθάρρυνση των συναφών δραστηριοτήτων των μαθητών και 

ανάληψη πολλών δράσεων για πολιτιστικά έργα και εκδηλώσεις ώστε να 

διαμορφωθεί στο Δήμο πολιτιστική ταυτότητα υψηλού επιπέδου. 

Αθλητισμός, με τόνωση του σχολικού αθλητισμού, αναδιοργάνωση του Αθλητικού 

Οργανισμού του Δήμου και δημιουργία σύγχρονων υποδομών και συνθηκών άθλησης 

για το κοινό. 

Κοινωνική μέριμνα, καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

και της κοινωνικής πολιτικής. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης με έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους 

εξυπηρέτησης, τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση Επιχειρηματικότητας – Παρεμβάσεις για τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης, με δράσεις τόνωσης της αγοράς, όπως 

κατασκευή έργων θα διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές, θα τονώσουν την 

τουριστική ανάπτυξη καθώς και μέτρα που θα ενισχύουν την εμπορικότητα των 

τοπικών επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις για ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης και 

χρήσεις γης προς όφελος των δημοτών. 
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Οι ανωτέρω Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σίφνου, όπως 

εξειδικεύτηκαν από την Ομάδα Έργου, αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια του 

παρόντος κειμένου και αποσκοπούν στο να καταστούν βασικό εργαλείο του Έργου 

της Διοίκησης για την περίοδο 2012 – 2014. 

Επιπροσθέτως, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου θα δοθεί για δημόσια 

διαβούλευση, σύμφωνα και με το υφιστάμενο πλαίσιο (ν. 3463/200 και οι σχετικές 

κανονιστικές διατάξεις), ώστε να δεχθεί ιδέες, σκέψεις, και προτάσεις οι οποίες θα 

εμπλουτίσουν τα περιεχόμενα του και θα υλοποιήσουν την βασική δέσμευση της  

Δημοτικής Αρχής για: 

• Σύγχρονο και ρεαλιστικό Επιχειρησιακό - Αναπτυξιακό Σχέδιο τριετούς διάρκειας, 

με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επακριβή προσδιορισμό των πηγών 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση του, δράσεις ωρίμανσης και μηχανισμό 

παρακολούθησης και συντονισμού του Προγραμματισμού 

• Αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης που παρέχει το ισχύον σήμερα νομοθετικό 

πλαίσιο, αλλά και η διαμορφούμενη δυναμική στον τομέα χρήσιμων μελετών και 

έργων με συνεργασίες και συμπράξεις 

• Εγγύηση για το μέλλον και την ανάπτυξη του νησιού με βάση τη γνώση και 

εμπειρία, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία 

 

Σκοπός της ανάλυσης που ακολουθεί είναι να ταξινομήσει το σύνολο των στόχων σε 

ενότητες με ομοειδές περιεχόμενο, γεγονός που θα επιτρέψει να διευκρινιστεί 

καλύτερα η αλληλουχία τους ενώ, από επιχειρησιακή άποψη, θα δοθούν καλύτερες 

δυνατότητες προσδιορισμού των διαδικασιών και εξεύρεσης χρηματοδοτικών πηγών 

για την υλοποίησή τους. 

 

 

4.3  Προσδιορισμός Αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τον 
Δήμο 

 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και αποτυπώνει 

την κατάσταση στο Δήμο Σίφνου αναδεικνύοντας τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες 

του ώστε να εντοπιστούν τα κρίσιμα θέματα προς αντιμετώπιση, προβαίνουμε στη 

συνέχεια στην καταγραφή των γενικών στρατηγικών στόχων, η προώθηση των 

οποίων θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του οράματος του Δήμου. 
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Στόχος είναι ένας Δήμος καθαρός, νοικοκυρεμένος σε όλες τις περιοχές του 

ανεξαιρέτως, από τους δρόμους, τα σοκάκια στην περιοχή της Απολλωνίας, το Λιμάνι  

και τα περίχωρα. Με οργανωμένη και σωστή αποκομιδή των σκουπιδιών, 

αποτελεσματική διαχείρισή τους με αίσθημα ευθύνης και προστασίας του 

περιβάλλοντος, αλλά και ενημέρωση των δημοτών, με αποτέλεσμα ανεπτυγμένο το 

αίσθημα της ευθύνης. 

 

 

Μέτρο 1.1  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Δ.1.1.1 Αναδιοργάνωση υπηρεσίας καθαριότητας σε συνεργασία με τους 

εργαζόμενους και πρόσληψη μόνιμου νέου προσωπικού. 

Δ.1.1.2  Επαρκής εκπαίδευση και συντονισμός αυτών για την μεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα. 

Δ.1.1.3  Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας - ανακύκλωσης. 

Δ.1.1.4  Εκπόνηση εργονομικών και επιχειρησιακών μελετών για τη σφαιρική 

αντιμετώπιση της Διαχείρισης Αποβλήτων με προοπτική 10ετίας ή παραπάνω. 

Δ.1.1.5  Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία είναι απαραίτητη 

η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη μορφή που υπάρχει τώρα. 

Δ.1.1.6  Μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αποκομιδής 

απορριμμάτων. 

Δ.1.1.7  Μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καθορισμού και 

είσπραξης τελών καθαριότητας. 

Δ.1.1.8  Δημιουργία ενός σύγχρονου ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων) στη θέση Βορεινή πλησίον του υφιστάμενου ΧΑΔΑ, που θα καλύψει 

τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των επισκεπτών κατά τους θερινούς 

μήνες, με προοπτική εξυπηρέτησης του νησιού για μια 20ετία. (3.180.000 Ευρώ 

ενδεικτική συνολική δαπάνη) – Το έργο έχει δημοπρατηθεί μέσα στο 2012 και 

αναμένεται η εκκίνηση των εργασιών. 

ΑΞΟΝΑΣ 1.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
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Δ.1.1.9 Συμπληρωματικά έργα ΧΥΤΑ. 

Δ.1.1.10 Προμήθεια ερπυστριοφόρου και βυτιοφόρου για τις ανάγκες του νέου 

ΧΥΤΑ. 

 

 

Μέτρο 1. 2  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Δ.1.2.1  Δημιουργία συστήματος μονάδας ολοκληρωμένης ανακύκλωσης με διαλογή 

στην πηγή στο νησί (θα περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου εναπόθεσης, 

συγκομιδής και επεξεργασίας  ανακυκλωμένων υλικών, από κάδους και ειδικά 

απορριμματοφόρα, μέχρι ειδικό χώρο παραλαβής και διαλογής ανακυκλωμένων 

υλικών). (Προσπάθεια ένταξης έργου και χρηματοδότησης από ΠΕΠ, στον άξονα 

προτεραιότητας 4- Ενδεικτικός Προυπολογισμός 710.000 Ευρώ) 

Δ.1.2.2  Μελέτη καταγραφής απορριμμάτων, με σκοπό να γίνει καταγραφή των 

στοιχείων και των υλικών, ποσότητες και είδος ώστε να μελετηθεί στην πορεία η 

μορφή, ο τρόπος και το σύστημα που απαιτείται για την ανακύκλωση των υλικών. 

Δ.1.2.3  Ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού για την εφαρμογή 

της ανακύκλωσης με σκοπό την σταδιακή μείωση των απορριμμάτων. 

Δ.1.2.4  Μελέτη αναγκών ανακύκλωσης σε αποθηκευτικούς χώρους, εξοπλισμό 

συλλογής, εξοπλισμό επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και ο τρόπος 

ανακύκλωσης και διάθεσης. 

Δ.1.2.5  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την οικολογική σημασία 

της ανακύκλωσης με έμφαση στα επικίνδυνα ειδικά απόβλητα, π.χ. μπαταρίες, οθόνες 

τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ. 

Δ.1.2.6  Μελέτη ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων από μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις. 

Δ.1.2.7  Πρόγραμμα κομποστοποίησης μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, προμήθεια 

εξοπλισμού για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Οικιακοί 

κομποστοποιητές, μηχανικός κομποστοποιητής για την δημοτική υπηρεσία 

καθαριότητας και κομποστοποιητής κλειστού συστήματος με δυνατότητα 

εξυπηρέτησης άνω των 2.500 ατόμων ανά ημέρα. (Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα.) 

 

 

Μέτρο 1. 3  ΠΡΑΣΙΝΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δ.1.3.1  Έρευνα και μελέτη για την διάβρωση των ακτών της Νήσου Σίφνου 
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Δ.1.3.2   Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 

Δ.1.3.3 Εκπόνηση προγραμμάτων δενδροφύτευσης σε συνεργασία με φορείς, 

σχολεία, τοπικούς συλλόγους κλπ 

Δ.1.3.4   Δημιουργία πάρκου προστασίας άγριων και σπάνιων ειδών που συναντούμε 

στην περιοχή. 

Δ.1.3.5  Αποκατάσταση και ανάδειξη μονοπατιών, χιλιομετρική και ονομαστική 

καταγραφή. Παράλληλα συντήρηση μονοπατιών και βελτίωση της 

προσπελασιμότητας. 

Δ.1.3.6  Διαμόρφωση και πλακόστρωση μονοπατιών. 

Δ.1.3.7  Προστασία και αξιοποίηση παραλιών και ακτών 

Δ.1.3.8  Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου 

Δ.1.3.9  Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας, προβολής και ανάδειξης 

του Περιβάλλοντος και του Φυσικού πλούτου της Νήσου Σίφνου 

Δ.1.3.10  Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 

 

Μέτρο 1.4  ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Δ.1.4.1  Κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για τη σταδιακή 

υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε όλους τους οικισμούς. 

Δ.1.4.2   Δημιουργία - εκσυγχρονισμός δικτύων επικοινωνίας (ευρυζωνικά δίκτυα, 

εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων/οπτική ίνα) και ΜΜΕ (αναλογικό σήμα) 

στην Απολλωνία. 

Δ.1.4.3   Βελτίωση της αισθητικής , με αναπλάσεις και παρεμβάσεις στο λιμάνι. 

Δ.1.4.4  Ανάπλαση των οικισμών Αρτεμώνα και Απολλωνίας, με στόχο να αναδειχθεί 

η Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, το παραδοσιακό στοιχείο του οικισμού και να 

βοηθηθεί η ανάπτυξη και η αναζωογόνηση αυτού. 

Δ.1.4.5  Μετασκευές Δημοτικών κτιρίων για ενεργειακή απόδοση 

Δ.1.4.6  Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 

Δ.1.4.7  Φωτισμός δρόμων 

Δ.1.4.8  Συντήρηση οδικού δικτύου 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Σελίδα 130 
 

 

Μέτρο 1.5  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ 

Δ.1.5.1  Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καμάρων (273.000 Ευρώ ενδεικτική 

συνολική δαπάνη) (Προσπάθεια ένταξης έργου και χρηματοδότησης από ΠΕΠ, στον 

άξονα προτεραιότητας 9) 

Δ.1.5.2  Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης στην επικράτεια της 

Νήσου Σίφνου. (3.000.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.1.5.3  Κατασκευή υδατοδεξαμενών και δικτύων ύδρευσης στην Δ.Κ. Απολλωνίας 

και στην Τ.Κ. Αρτεμώνα Ν. Σίφνου (480.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

(Προσπάθεια ένταξης έργου και χρηματοδότησης από ΠΕΠ, στον άξονα 

προτεραιότητας 9) 

Δ.1.5.4  Ε.Ε.Λ. και Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Χερρονήσου (1.080.000 Ευρώ 

ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.1.5.5  Ε.Ε.Λ. Δημοτικού Σφαγείου, διότι βάση της κείμενης Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας επιβάλλεται η κατασκευή Ε.Ε.Λ. έτσι ώστε να εκδοθεί  

άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του σφαγείου (340.000 Ευρώ ενδεικτική 

συνολική δαπάνη) 

Δ.1.5.6  Αποχέτευση κεντρικών οικισμών. Το έργο αφορά στην κατασκευή και 

λειτουργία δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. του Δ.Δ. Απολλωνίας και του Δ.Δ. 

Αρτεμώνα, διότι μέχρι σήμερα τα ανωτέρω Δ.Δ. αποχετεύονται σε βόθρους 

(9.900.000 Ευρώ πραγματική συνολική δαπάνη – έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ) 

Δ.1.5.7  Συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και εκσυγχρονισμός αυτών. 

Δ.1.5.8  Προμήθεια 2 μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. 

Δ.1.5.9  Συντήρηση γεωτρήσεων 

Δ.1.5.10  Εκσυγχρονισμός των μονάδων βιολογικού καθαρισμού των οικισμών 

Καμαρών και Κάστρου. Λόγω της παλαιότητας κατασκευής και της χωροθέτησής 

τους (πλησίον θάλασσας), ο σκελετός έχει υποστεί σημαντικές φθορές (διαβρώσεις-

οξειδώσεις οπλισμού, ρηγματώσεις τοιχίων  και στέψεων δεξαμενών), επιπλέον 

χρήζει αντικατάστασης η υδραυλική και Η/Μ εγκατάσταση. (800.000 Ευρώ 

ενδεικτική συνολική δαπάνη 
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Μέτρο 2.1  ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ.2.1.1  Κατασκευή και λειτουργία του νέου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σίφνου 

(3.000.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.2.1.2  Μελέτη ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτιρίων 

Δ.2.1.3  Συντήρηση σχολικών κτιρίων και υποδομών 

Δ.2.1.4  Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ 

 

 

Μέτρο 2.2  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Δ.2.2.1  Ανέγερση πνευματικού κέντρου / Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

Δ.2.2.2  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος 

του Δήμου Σίφνου 

Δ.2.2.3  Κατασκευή Κέντρου Νεότερης Κεραμικής Τέχνης (800.000 Ευρώ ενδεικτική 

συνολική δαπάνη) 

Δ.2.2.4  Κατασκευή – βελτίωση παιδικών χαρών  

Δ.2.2.5  Υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών και μαθητών σε πολιτιστικά 

θέματα και διοργάνωση εκδηλώσεων 

Δ.2.2.6  Αξιοποίηση επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για διοργάνωση 

εκδηλώσεων 

Δ.2.2.7  Δημιουργία Πιλοτικού Διαδραστικού Κέντρου Αγροτικής Παράδοσης 

Δ.2.2.8  Ανάδειξη – Αξιοποίηση μεταλλείων Αγίου Σώστη 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2.   ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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Μέτρο 2.3  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Δ.2.3.1  Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου 

ποδοσφαίρου στην περιοχή "Θόλος" Ν. Σίφνου. Αντικείμενο του έργου είναι η 

κατασκευή αποδυτηρίων, κερκίδων, περίφραξης και ο ηλεκτροφωτισμός του 

γηπέδου. (200.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.2.3.2  Έλεγχος και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού 

Δ.2.3.3   Ενίσχυση και αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού 

Δ.2.3.4  Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα 

 

Μέτρο 2.4  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ 

Δ.2.4.1  Κατασκευή νέου κτιρίου περίπου 500τ.μ. (με δυνατότητα επέκτασης) που θα 

φιλοξενήσει το Κέντρο Υγείας Σίφνου. Το έργο είναι μείζονος σημασίας για την 

τοπική κοινωνία του νησιού αλλά και για τους επισκέπτες κατά τις περιόδους αιχμής, 

διότι το μέχρι σήμερα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου υστερεί σε 

υποδομές-εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό (2.000.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική 

Δαπάνη) 

Δ.2.4.2  Υπηρεσίες τηλεϊατρικής  

Δ.2.4.3  Ανέγερση κτιρίου κοινωνικής αρωγής (ΚΑΠΗ, Γηροκομείο) 

Δ.2.4.4  Επέκταση κοιμητηρίου 

Δ.2.4.5  Κατασκευή παρκινγκ 

Δ.2.4.6  Κατασκευή παιδικών χαρών 

Δ.2.4.7  Κατασκευή Δημοτικών αποχωρητηρίων 

Δ.2.4.8  Δημιουργία ραμπών, διαγραμμίσεων και άλλων ειδικών διαδρομών για τα 

άτομα μα κινητικές δυσκολίες 

Δ.2.4.9  Ανάθεση σε δημοτικό φορέα της ευθύνης για θέματα ζωοφιλίας και 

προστασίας αδέσποτων ζώων 

Δ.2.4.10  Στήριξη προγραμμάτων Παιδικού Σταθμού και Βοήθεια στο Σπίτι 
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Μέτρο 3.1.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ.3.1.1  Αναβάθμιση των διοικητικών λειτουργιών και αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ. 

Δ.3.1.2  Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με έμφαση στην πληροφορική και τις 

εφαρμογές της. 

Δ.3.1.3  Αναδιοργάνωση των Δημοτικών επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του 

Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη και την προσαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα, 

ώστε να αποτελέσουν φορείς ουσιαστικής στήριξης των δραστηριοτήτων που 

προβλέπει ο θεσμικός τους ρόλος. 

Δ.3.1.4  Ενίσχυση συνεργατικών δραστηριοτήτων 

Δ.3.1.5  Ηλεκτρονική ενημέρωση και προώθηση συμμετοχής των πολιτών 

Δ.3.1.6  Προβολή και ενθάρρυνση δημιουργίας εθελοντικών οργανώσεων 

Δ.3.1.7  Επιμόρφωση και κατάρτιση των μελών των Επιχειρήσεων του Δήμου. 

Δ.3.1.8  Επιμόρφωση κατάρτιση προσωπικού Δήμου 

Δ.3.1.9  Δράσεις για ενδυνάμωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων και της 

τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές. 

Δ.3.1.10  Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα Δήμου Σίφνου 

Δ.3.1.11  Υποστήριξη σχεδιασμού και εφαρμογής οργανωτικών και λειτουργικών 

αλλαγών 

Δ.3.1.12  Σύναψη συμβάσεων έργου με ειδικούς επιστήμονες για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας στους νέους τομείς δραστηριοτήτων 

Δ.3.1.13  Ενδυνάμωση του μοντέλου της δια βίου μάθησης και της συνεχούς 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Μέτρο 3.2.  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

 Δ.3.2.1  Αύξηση των εσόδων του Δήμου με κάθε δυνατό τρόπο 

Δ.3.2.2  Θέσπιση πλήρους διαφάνειας στις δαπάνες, στη διενέργεια μειοδοτικών 

διαγωνισμών και στην εκτέλεση έργων. Απρόσκοπτη πρόσβαση στους σχετικούς 

φακέλους για όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΞΟΝΑΣ 3.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΩΝ 
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Δ.3.2.3  Εξυγίανση και νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, με πλήρη 

διαφάνεια, νέους πόρους, υπεύθυνη διαχείριση, έγκαιρο προγραμματισμό νέων 

δράσεων και έργων, κλπ 

Δ.3.2.4  Εφαρμογή των αρχών της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητας 

στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. 

 

 Μέτρο 3.3.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Δ.3.3.1  Επιμόρφωση κατάρτιση ανειδίκευτων πολιτών σε τουριστικά επαγγέλματα 

Δ.3.3.2  Τουριστικό Marketing Plan 

Δ.3.3.3  Ενέργειες προβολής στην Ελληνική Αγορά 

Δ.3.3.4  Ενέργειες προβολής διαδικτυακά διεθνώς 

Δ.3.3.5  Ενέργειες προβολής σε νέες αγορές 

Δ.3.3.6  Ενέργειες προβολής συγκράτησης πελατών 

Δ.3.3.7  Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών 

Δ.3.3.8  Αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών 

Δ.3.3.9  Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός, θρησκευτικός, 

γαστρονομικός) 

Δ.3.3.10  Διεύρυνση τουριστικής Περιόδου 

Δ.3.3.11 Εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης 

 

Μέτρο 3.4.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Δ.3.4.1  Τεχνική υποστήριξη πρωτογενή τομέα 

Δ.3.4.2  Κατασκευή – λειτουργία δημοτικού σφαγείου. 

Δ.3.4.3  Πιστοποίηση προϊόντων 

Δ.3.4.4  Τυποποίηση – Προώθηση τοπικών προϊόντων 

Δ.3.4.5  Υποδομές υποστήριξη πρωτογενή τομέα (Ομβροδεξαμενές, Ποτίστρες, 

Στέγαστρα κλπ) 

Δ.3.4.6  Διαδικτυακή προώθηση – προβολή τοπικών προϊόντων 
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Μέτρο 4.1.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΠΟΪΙΑ 

Δ.4.1.1  Έργα οδοποιίας στη Νήσο Σίφνο (500.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική 

δαπάνη) 

Δ.4.1.2  Βελτίωση  της οδού πρόσβασης προς όρμο Βρουλίδια (250.000 Ευρώ 

ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.4.1.3  Βελτίωση και ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης προς Πουλάτη (200.000 

Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.4.1.6   Συντήρηση και διάνοιξη χωματόδρομων 

Δ.4.1.7  Εργασίες συντήρησης και κατασκευής τοιχίων οδικού δικτύου 

Δ.4.1.8  Εργασίες συντήρησης παραδοσιακών μονοπατιών 

Δ.4.1.10  Κατασκευή πεζοδρόμων 

Δ.4.1.12  Διαμόρφωση και επένδυση χάνδακος απορροής όμβριων υδάτων οδικού 

δικτύου 

Δ.4.1.13  Διάνοιξη αγροτικών δρόμων με στόχο να στηριχθεί  η τοπική κτηνοτροφία, 

γεωργία και μελισσοκομία διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και μεταφορές των 

επαγγελματιών του νησιού. 

Μέτρο 4.2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Δ.4.2.1  Βελτίωση λιμένος Καμαρών. Αντικείμενο του έργου είναι η διαπλάτυνση του 

υπάρχοντος προσήνεμου μόλου έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρυμνοδέτησης και 

πλαγιοδέτησης και δεύτερου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, μεγαλύτερο ωφέλιμο βάθος 

κρηπιδώσεων για τα αναμενόμενα στο μέλλον μεγαλύτερα οχηματαγωγά πλοία, 

βελτίωση των συνθηκών αποβίβασης & επιβίβασης και του κυκλοφοριακού κατά τις 

περιόδους αιχμής, διαχωρισμό των λειτουργιών του λιμένος με την δημιουργία 

χωριστών χώρων για αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών και υπήνεμο μικτό 

καταφύγιο, ανάπλαση χερσαίας ζώνης (4.000.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.4.2.2  Διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής αεροδρομίου στο νησί της Σίφνου. 

 

Μέτρο 4.3.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Δ.4.4.1  Σύνταξη μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (Σ.Χ.Ο.Α.Π.) Δήμου Σίφνου (200.000 Ευρώ ενδεικτική συνολική δαπάνη) 

Δ.4.4.2  Ψηφιοποίηση και οργάνωση του αρχείου της Πολεοδομίας 

ΑΞΟΝΑΣ 4.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
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4.4  Σύνοψη Αναπτυξιακού Οράματος – Κοινωνική 
Αναγκαιότητα 

 

Οι προτεραιότητες του Δήμου συμβαδίζουν με τις περιφερειακές προτεραιότητες και 

εστιάζονται στα παρακάτω: 

 στην ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος, 

 στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης 

(ενίσχυση επιχειρηματικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, χωροταξικός 

σχεδιασμός), 

 στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασίας του οικολογικού 

αποθέματος της πόλης και της ιστορίας της, 

 στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγορών, στην ανάδειξη 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στην ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 

 στη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, στη στήριξη συλλογικών 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με εξωστρεφή χαρακτηριστικά και στην 

καλλιέργεια της σχέσης πολιτισμού – παιδείας - αθλητισμού και 

 στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στη στήριξη των Τοπικών 

Πρωτοβουλιών για την Απασχόληση. 

Ο Δήμος προκρίνει βιώσιμες δράσεις με την περιβαλλοντική και ταυτόχρονα 

οικονομική έννοια του όρου, οι οποίες θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα μέσα 

από την προσέλκυση επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. 

 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη : Το περιβάλλον αποτελεί βασικό συστατικό 

της ποιοτικής ανάπτυξης. Τα προηγούμενα χρόνια η περιβαλλοντική «σύγκλιση» και 

η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο των δημόσιων πολιτικών 

δεν είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τρεις είναι οι Στρατηγικές κατευθύνσεις στον 

τομέα του Περιβάλλοντος για τον Δήμο : 

 πλήρης ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές 

αναπτυξιακές πολιτικές, 

 πλήρης ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών με έμφαση στην ανακύκλωση 

και στην διαχείριση απορριμμάτων, 

 προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της 

ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. 
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Επιχειρηματικότητα και Εξωστρέφεια : Το αναπτυξιακό όραμα για τον Δήμο είναι 

η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με ποιότητα, ενσωματωμένη 

γνώση και καινοτομία και με εξωστρεφή προσανατολισμό προς αγορές υψηλής 

αγοραστικής δύναμης και απαιτήσεων. 

 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού : Τα κρίσιμα σημεία τα οποία καθορίζουν και 

την αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρονται: 

 στο χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των νέων, 

 στη μεγάλη διάρκεια μετάβασης από το σχολείο στην ενεργό επαγγελματική 

ζωή, 

 στο υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, 

 στις δυσκολίες απασχόλησης των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων, 

 στο υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων και 

 στο χαμηλό ποσοστό εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. 

 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης : Η κύρια 

αναπτυξιακή επιλογή για την προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης είναι η αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να δημιουργηθεί μια 

ανοιχτή κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 

υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι βασικοί επομένως 

στόχοι για τον Δήμο επικεντρώνονται: 

 στην ψηφιακή σύγκλιση με επιμέρους δράσεις που εξυπηρετούν τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής μέσω της χρήσης νέων 

δεξιοτήτων, 

 στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης με επιμέρους 

ενέργειες οι οποίες επιδιώκουν μία πολιτοκεντρική αποτελεσματική και 

ευέλικτη δημόσια διοίκηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Α.1 ΧΑΡΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 

 

 

  

 

Ε.Ε.Λ.  

αποχετευτικό 

δίκτυο 

οικισμού 

Χερρονήσου 

Βελτίωση οδού  

όρμου 

Βρουλίδια 

Κατασκευή 

ΧΥΤΑ 

Aντικατάσταση 

δικτύων 

ύδρευσης 

Βελτίωση 

λιμένος 

Καμαρών 

Αποχέτευση και 

Ε.Ε.Λ. 

Απολλωνίας & 

Αρτεμώνα 

Ε.Ε.Λ. 

Δημοτικού 

Σφαγείου 

Δημοτικό 

Σχολείο 

 

Βελτίωση 

Ασφαλτόστρωση 

οδού προς 

Πουλάτη 

Κατασκευή 

υδατοδεξαμενών 

Εκσυγχρονισμός 

ΒΙΟ.ΚΑ 

Aντικατάσταση 

πεπαλαιωμένων 

δικτύων ύδρευσης 

 
Εκσυγχρονισμός 

ΒΙΟ.ΚΑ 

 

Βελτίωση  

Εκσυγχρονισμός 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων 
Κατασκευή 

Κέντρου 

Υγείας 

Σύνταξη 

μελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ 

Κατασκευή 

Κέντρου Νεότερης 

Κεραμικής Τέχνης 

Βελτίωση 

Οδοποίας 

Σίφνου 
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Α.2 ΧΑΡΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ  -  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2008 - 2009 - 2010 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣ

ΕΙΣ 1Χ500 

1Χ750 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΕΠ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΙΟΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΒΙΟΚΑ ΛΙΜΑΝΙ 

ΜΕΙΚΤΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΚΕΣ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ  

ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ 

1Χ250 1Χ500 ΒΙΟΚΑ 

ΜΕΙΚΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

 

 

 

1Χ500 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΠ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
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ΕΣΟΔΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2010 2009 2008 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 17.046,82 24.449,36 13.106,65 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.843,07 6.535,17 19.351,30 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 665.609,39 574.311,37 785.334,98 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 78.673,64 40.416,54 95.628,39 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.216,00 0 4.644,00 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.315.140,70 1.723.150,68 1.316.648,26 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.640,92 6.640,00 14.587,92 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.103.170,54 2.375.503,12 2.249.301,50 

  

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2010 2009 2008 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 0 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 198.474,00 232.088,00 203.382,40 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 657.270,52 2.244.174,84 1.078.355,27 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 4.000,00 7.557,41 12.500,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 24.109,00 19.960,23 12.414,23 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.253,21 0 0 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 889.106,73 2.503.780,48 1.306.651,90 

  

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  

2010 2009 2008 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  154.126,74 186.065,40 127.677,34 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0 0 369,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 154.126,74 186.065,40 128.046,34 

  

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2010 2009 2008 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 206.090,97 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

101.189,41 17.161,93 582,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 101.189,41 17.161,93 206.673,77 

  

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2010 2009 2008 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 348,18 591,24 59.041,63 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 3.000,00 2.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.348,18 3.591,24 61.041,63 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 2009 2008 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25.915,37 22.460,85 9.383,10 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  550.827,68 603.174,57 479.886,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 576.743,05 625.635,42 489.269,90 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.827.684,65 5.711.737,59 4.440.985,04 
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ΔΑΠΑΝΕΣ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 2009 2008 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.155.071,18 1.207.106,57 966.385,46 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 111.325,00 131.750,23 122.458,05 

62 Παροχές τρίτων 472.841,44 418.206,44 577.711,74 

63 Φόροι και τέλη 1.106,00 671,00 542,40 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 106.486,00 225.720,03 201.177,87 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 86.284,65 105.968,34 103.387,34 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 66.149,26 85.773,28 92.534,89 

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές 

- επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις – δωρεές 

 

45.626,02 46.421,21 90.384,34 

68 Λοιπά έξοδα 0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2.044.889,55 2.221.617,10 2.134.582,09 

  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2010 2009 2008 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 63.929,75 435.041,75 227.999,67 

73 Έργα 831.594,44 1.080.819,75 893.767,84 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15.006,36 100.546,82 51.341,43 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 58.000,00 67.500,00 73.479,96 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 968.530,55 1.683.908,32 1.246.588,90 

  

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2010 2009 2008 

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 651.864,00 1.166.523,44 378.508,83 

82 Λοιπές Αποδόσεις 3.000,00 62.945,68 2.844,80 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη 

0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 654.864,00 1.229.469,12 381.353,63 

  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2010 2009 2008 

91 Αποθεματικό 159.400,55 576.743,05 678.460,42 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 159.400,55 576.743,05 678.460,42 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 3.827.684,65 5.711.737,59 4.440.985,04 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΙΦΝΟΥ - 2012 

Οι παρακάτω δράσεις έχουν ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν 

υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Τις παρουσιάζουμε ως 

ενδεικτικές της προσπάθειας που γίνεται από τον Δήμο για την προσέλκυση 

τουριστών, προς τα πού στοχεύει (Χώρες εστίασης της προβολής) και προς ποιές 

ομάδες τουριστών, αλλά και ως βάση για την δημιουργία ενός ευρύτερου τουριστικού 

marketing plan στο μέλλον. 

Να σημειώσουμε ότι η συνολική δαπάνη της τουριστικής προβολής (του συνόλου 

των δράσεων) του Δήμου Σίφνου για το 2012 είναι της τάξης των 42.000€ περίπου 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Α. Αγορά: Γαλλία (συμμετοχή στην Τουριστική Έκθεση) 

Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή του φυλλαδίου στα Γαλλικά 

Εκτύπωση φυλλαδίων 

Ενοικίαση περιπτέρου στην έκθεση 

Μετακίνηση στελέχους του Δήμου στην έκθεση 

Μεταφορά υλικού και τοπικών προϊόντων στην έκθεση 

 

Β. Αγορά: Ιταλία (συμμετοχή στην Τουριστική Έκθεση) 

Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή του φυλλαδίου στα Ιταλικά 

Εκτύπωση φυλλαδίων 

Ενοικίαση περιπτέρου στην έκθεση 

Μετακίνηση στελέχους του Δήμου στην έκθεση 

Μεταφορά υλικού και τοπικών προϊόντων στην έκθεση 

Γραφείο τύπου και γεύμα δημοσιογράφων 

 

Γ. Αγορά: Ρωσία (συμμετοχή στην εκδήλωση του ΕΟΤ Ρωσίας) 

Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή του φυλλαδίου στα Ρωσικά 

Εκτύπωση φυλλαδίων 

Ενοικίαση αίθουσας, μικροφωνικής εγκατάστασης, catering 

Μετακίνηση στελέχους του Δήμου στην εκδήλωση 

Μεταφορά υλικού και τοπικών προϊόντων στην εκδήλωση 

 

Δ. Αγορά: Αυστρία (συμμετοχή στην εκδήλωση του ΕΟΤ Αυστρίας 

Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή του φυλλαδίου στα Γερμανικά 

Εκτύπωση φυλλαδίων 

Ενοικίαση αίθουσας, μικροφωνικής εγκατάστασης, catering 

Μετακίνηση στελέχους του Δήμου στην εκδήλωση 

Μεταφορά υλικού και τοπικών προϊόντων στην εκδήλωση 

 

Ε. Αγορά: Σκανδιναβία 

Μετάφραση φυλλαδίου και προσαρμογή κειμένων στα Σκανδιναβικά 

 

ΣΤ. Αγορά: Ελλάδα 

Υπαίθρια διαφήμιση 

 

 

 


