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Η ανάληψη των καθηκόντων του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου συνέπεσε με την 
προκήρυξη από την Περιφέρεια Κρήτης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών 
Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) τον Νοέμβριο του 2011. 
 
Σε συνεργασία με την ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου κα. Ειρήνη Περδικογίαννη, έγινα οι 
παρακάτω ενέργειες 
 
-Καταγραφή της εικόνας των οικισμών της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου 
Στα πλαίσια της βαθύτερης κατανόησης των συνθηκών που επικρατούν στην ενδοχώρα του 
Δήμου Χερσονήσου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλους τους οικισμούς της 
ενδοχώρας του Δήμου. Οι επισκέψεις αυτές διεξήχθησαν ξεχωριστά σε κάθε δημοτική 
ενότητα. Κατά τη διάρκειά αυτών και σε συνεργασία με τους παράγοντες και τους 
κατοίκους της κάθε περιοχής έγινε πλήρης καταγραφή της δυναμικής αλλά των 
προβλημάτων της κάθε περιοχής που κατέδειξε τις αναγκαίες παρεμβάσεις αλλά και την 
αναπτυξιακή προοπτική της. Η αποσαφήνιση των συνθηκών στην ενδοχώρα βοήθησε τόσο 
στη χάραξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για το ΟΣΑΠΥ όσο και στον προγραμματισμό 
μελλοντικών δράσεων – παρεμβάσεων. 
 
-Σύνταξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου 
Το ΟΣΑΠΥ Χερσονήσου το οποίο παραδόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης στις 02 Δεκεμβρίου 
δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Χερσονήσου να αναβαθμίσει την ενδοχώρα του μέσα από 
μια σειρά από στρατηγικά επιλεγμένα έργα και δράσεις τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από 
ευρωπαϊκούς πόρους. 
Με αναπλάσεις και αναβαθμίσεις δημοσίων χώρων και κτιρίων καθώς και με την 
καταγραφή και σωστή προώθηση της ενδοχώρας, το ΟΣΑΠΥ προωθεί τη διατήρηση και 
ανάδειξη του οικο-πολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας και του φυσικού 
οικοσυστήματος που περιβάλλει τους οικισμούς της. Έτσι καταδεικνύει τη σημαντικότητα 
τους όσον αφορά την τοπική οικονομία και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της 
ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν. 
Τα σύνολο των έργων που προωθούνται μέσα από το ΟΣΑΠΥ βρίσκεται σε εξέλιξη και 
κάποια από αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην αρμόδια αρχή προς ένταξή. 
 

 

 


