
  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα μας είναι προϊόν προβληματισμού και συνεργασίας φορέων, 

δημοτών, επιστημόνων και υποψηφίων δημοτικών μας συμβούλων, με όραμα για 

μια πόλη οργανωμένη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, οικονομικά ευημερούσα και με 

πρόγραμμα να γίνουν τα χωριά της στολίδια του Δήμου. 

Όλοι συμφωνούμε ότι ο Δήμος μας, με μια ιστορική  αναδρομή χιλιάδων  χρόνων  

είναι ένας τόπος όμορφος, ανοιχτός και φάρος πολιτισμού. Μια περιοχή με πλούσιο 

παρελθόν  και δημιουργικό μέλλον.  

Στόχος μας είναι ο Δήμος να αποκτήσει σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με προοπτική 

και ευκαιρίες πάνω στους πυλώνες που στηρίζουν την τοπική οικονομία,στη δίνη 

μιας εποχής με εξαιρετικά σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.  

Μέσα από συλλογική συνεργασία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, νιώθουμε -

περισσότερο από κάθε άλλη φορά- δυνατοί, έτοιμοι να υλοποιήσουμε όλα αυτά που 

οι περισσότεροι, δεν τόλμησαν να ακουμπήσουν.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1. Μόνιμη συντήρηση της αγροτικής οδοποϊίας στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου.  

2. Αποκατάσταση ζημιών από τις εκάστοτε θεομηνίες.  

3. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης μελέτης έκτακτων καιρικών φαινομένων, με στόχο 

την πρόβλεψη, αρχικά και στη συνέχεια την ελαχιστοποίηση των ζημιών κατά το 

δυνατόν. 

4. Κατασκευή προσαγωγού διώρυγας Μύρτους, για μεταφορά νερού στο Φράγμα.  

5. Αξιοποίηση πηγών και γεωτρήσεων για κάλυψη καλλιεργητικών αναγκών. 

6. Προμήθεια νέων μηχανημάτων στο Δήμο, για οριστική λύση της αγροτικής 

οδοποιίας και της ασφάλειας των αγροτικών δρόμων.  

7. Σχεδιασμός βελτίωσης αγροτικού δικτύου, ανά δημοτικό διαμέρισμα. 

8. Μόνιμη εγκατάσταση της Αγροτικής Έκθεσης (AGROEXPO) στις εγκαταστάσεις της 

ΑΓΡΕΞ. 

9. Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΣΧΟΑΠ Ιεράπετρας).  

10. Προβολή Γεραπετρίτικων προϊόντων (κηπευτικά, λάδι, κρασί, μέλι, βότανα κλπ). 

11. Φυτικά υπολείμματα –Μελέτη διαχείρισης για δημιουργία εργοστασίου 

κομποστοποίησης όλων των αποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων, με στόχο τη 

μόνιμη λύση στη θερμοκηπιακή Ιεράπετρα.  

12. Δημιουργούμε οργανωμένη ομάδα για περισυλλογή αδέσποτων αιγοπροβάτων της 

υπαίθρου. Διαβούλευση με όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, για σωστή 

επιτήρηση των ζώων. Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

13. Συνεργασία Δήμου με συνεταιρισμούς, για την άμεση εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

και συστημάτων στη δακοκτονία.  



14.  Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην 

αγροτική παραγωγή.  

15. Σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουριστικό κλάδο και διάθεση του σε 

ξενοδοχεία.  

16.  Μελέτη, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, του φράγματος Μπραμιανών.  

17. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, σε ότι αφορά την αγροτική παραγωγή του 

Δήμου μας και ανακήρυξη των προϊόντων του, σε κορυφαία αγροτικά προϊόντα, 

άριστης ποιότηταςπαραγόμενα με τις πλέον ορθολογικές, επιστημονικές πρακτικές. 

18. Αναγνώριση και προβολή των τοπικών μας αγροτικών προϊόντων, όχι μόνον στην 

Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά και απανταχού στο εξωτερικό, με τη δική μας σφραγίδα 

ποιότητας (Brandname). Μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης σε νέες αγορές 

(Κίνα, Ισραήλ κλπ). 

 

 

ΑΛΙΕΙΑ  

1. Ανάπλαση λιμενικού καταφυγίου Ιεράπετρας και του Μακρύ Γιαλού. 

2. Στήριξη δράσεων, τοπικής ανάπτυξης, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 

(2014-2020), στις αλιευτικές περιοχές του Δήμου.  

3. Τοποθέτηση γερανού, για ανέλκυση σκαφών στο καταφύγιο Ιεράπετρας.  

4. Ολοκλήρωση Αλιευτικού καταφυγίου της Γρα Λυγιάς. 

5. Ένταξη εντός χερσαίας ζώνης των αλιευτικών καταφυγίων του Δήμου μας.  

6. Ανάπλαση στα λιμανάκια του Μύρτου και στα Φέρμα.  

7. Τα λαγοκέφαλα αποτελούν την καλύτερη πηγή, για πρώτη ύλη παραγωγής 

βιολογικών λιπασμάτων. Είναι εφικτό, για διάφορες παραγωγικές ή επιχειρηματικές 

ομάδες από την Κρήτη, η μέγιστη αξιοποίηση της αγοράς των λαγοκέφαλων για τη 

δημιουργία πλούσιων λιπασμάτων με πολύ χαμηλό κόστος.  

8. Διοργάνωση σεμιναρίων με τους αλιείς, με στόχο την ενημέρωση τους γύρω από τις 

σύγχρονες τεχνικές αλιείας και μαγειρέματος του λεοντόψαρου, όπως γίνεται στη 

Φλόριντα και την Καραϊβική.  

9. Χρηματοδότηση των Αλιέων για νέα εργαλεία ψαρέματος των λαγοκέφαλων.  

  

 

 

 

 



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Από «Συμπτωματικός Τουρισμός» σε «Τουρισμό Επιλογής» 

Στόχος μας  Πολυμορφικός Τουρισμός για 365 μέρες. 

Η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ να γίνει τουριστικός προορισμός και τα χωριά μας τα στολίδια του 

Δήμου με τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα.  

1. Συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού. 

2. Αναβάθμιση σε πολύγλωσση και υπεύθυνη διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου, 
όπου θα αναρτιούνται επικαιροποιημένες, οργανωμένες ανά κατηγορία, 
κατάλληλα μορφοποιημένες στήλες, περιγράφοντας με σαφήνεια όλες τις δομές 
και υποδομές της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου.  

3. ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ με κεντρικές, κατευθυντήριες, ενημερωτικές 

πινακίδες, σε πλατείες και δρόμους, για τη διευκόλυνση τόσο των πολιτών όσο και 

των επισκεπτών. Δημιουργία και σύνδεση ιστοσελίδας, με αυτήν του Δήμου, με 

πλούσιο πληροφοριακό υλικό όλου του δικτύου. 

4. Συν-διαμόρφωση ενιαίας τουριστικής πολιτικής και στρατηγικής, για την 

προσέλκυση τουριστών – επισκεπτών. 

5. Σύσταση και λειτουργία νέου τουριστικού οργανισμού D.M.O.R. (DMO σημαίνει 

Destination MANAGEMENT Organization (Οργανισμός Διαχείρισης Τουριστικού 

Προορισμού). Συνεργασία της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, με σκοπό τη διασφάλιση ενός επιτυχημένου και βιώσιμου 

τουριστικού μέλλοντος. 

6. Αξιοποίηση ιστορικού πλούτου, θρησκευτικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι. 

7. Προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ιεράπετρας, ώστε να αναπτύξουμε 

το γαστρονομικό τουρισμό. Η Ιεράπετρα έχει χαρακτηριστεί από το Ισραήλ και το 

Πανεπιστήμιο Ben Gurion ως Γαστρονομικός προορισμός. 

• Έχει γίνει ήδη διαφήμιση μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ και του ντοκιμαντέρ για 

την Κρητική διατροφή του γαστρονομικού πολιτισμού της Ιεράπετρας.  

• Η γαστρονομική ταυτότητα της Ιεράπετρας θα πολλαπλασιάσει την 

επισκεψιμότητα των πολιτιστικών πρεσβευτών και τουριστών από όλη τη γη, που 

θα έρχονται από φέτος.   

• Η Ιεράπετρα ως γαστρονομικός προορισμός δίνει μια ανάσα ζωής στους 

επιχειρηματίες της εστίασης, στους επαγγελματίες, στους ξενοδόχους και στους 

αγρότες, καθώς συνδέει το αγροτικό προιόν με αυτή τη μορφή τουρισμού.  
 

8. Δημιουργία ενός και μόνο ενιαίου, νέου φορέα σχεδιασμού, διαχείρισης και 

μελέτης του τόπου μας, με την κατασκευή λεπτομερούς βάσης δεδομένων 

στατιστικών στοιχείων και πινάκων και στη συνέχεια μελέτη των αποτελεσμάτων 

από ομάδα ειδικών, ερευνώντας διεξοδικά τα ποσοστά ικανοποίησης των μέχρι 



σήμερα επισκεπτών, αλλά και την αναγνωσιμότητα της περιοχής μας, στο 

εξωτερικό. 
 

9. Με το πρόγραμμα μας, μέσα από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κάνουμε 

την Ιεράπετρα τουριστικό προορισμό για 365 μέρες το χρόνο.  

10. Προβολή ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος στο Δήμο μας, μέσω των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιατρικός, γαστρονομικός, πολιτιστικός, 

θρησκευτικός-εκκλησιαστικός, τουρισμός υπερηλίκων, αγροτουρισμός, 

περιηγητικός – πεζοποριακός, συνεδριακός – εκθεσιακός, σχολικός, παιδικός, 

αθλητικός, Ναυτική εβδομάδα, καταδυτικός,αλιευτικός, και τουρισμός υγιεινής 

διαβίωσης (με χαραγμένα μονοπάτια και αγροτικές διαδρομές σε ελαιοτριβεία, 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες κλπ) Επιδίωξη για ανάδειξη του εναλλακτικού 

τουρισμού, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης της Ιεράπετρας, για 

ατέρμονη τουριστική δραστηριότητα, 365 ημερών το χρόνο.  

• Ιατρικός τουρισμός: Προώθηση του τουρισμού υγείας για εκατομμύρια 

επισκέπτες από όλη τη γη, οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν τη θεραπεία με τις 

διακοπές.  (Ήδη από τον Απρίλιο έχουμε ξεκινήσει με την 1η Ημερίδα Ιατρικού 

Τουρισμού)  

Δομές που υπάρχουν στην Ιεράπετρα για τον ιατρικό τουρισμό είναι: 

θαλασσοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, βοτανοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, 

οδοντιατρικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός με Ιεραπετρίτικη 

παραδοσιακή κουζίνα.  

11. Θαλάσσιος τουρισμός – Να κερδίσουμε ξανά τις γαλάζιες σημαίες που έχασε ο 

Δήμος.  

12. Να γίνει η Ιεράπετρα τουριστικός προορισμός συνδέοντας το παραθαλάσσιο 

μέτωπο, τα μνημεία, το μουσείο, την παλιά πόλη, τα καταστήματα, την τοπική 

κουζίνα της Ιεράπετρας και το αγροτικό προϊόν.  

13. Τα χωριά του Δήμου Ιεράπετρας να γίνουν τουριστικοί προορισμοί για 365 μέρες 

το χρόνο. Πολιτισμικά – τοπικά ταξίδια – μονοήμερες διαδρομές στο καθένα, ώστε 

ο επισκέπτης να γνωρίσει την ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε χωριού. Το κάθε 

δημοτικό μας διαμέρισμα διαθέτει αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινές εκκλησίες, 

φαράγγια, καταρράκτες, παραλίες, αρχαία μονοπάτια, δάση,  πηγές, μοναστήρια, 

που αποτελούν σημαντικά μνημεία του πολιτισμού και της φύσης.  

• Δημιουργούμε ένα Δήμο  αρωγό για την ανάπτυξη των δημοτικών κοινοτήτων.  

14. Δημιουργία προδιαγραφών μέσω ειδικής ομάδας επικοινωνιακής, και 

στρατηγικής, για την ενίσχυσης του υπάρχοντος branding του Δήμου Ιεράπετρας, 

με στόχο την επικαιροποίησή του, ως προορισμό μοναδικής ταυτότητας, ανάμεσα 

στις σπουδαιότερες τουριστικές αγορές, της Ευρώπης. 

15. Αδελφοποίηση του Δήμου Ιεράπετρας με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Δήμους.  



16. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την υποδοχή επισκεπτών, την καθοδήγηση και 
την εξυπηρέτησή τους. Ειδικότερα :   -  Εφαρμογή για smartphones & tablets, με 
πλήρη τουριστικό οδηγό (Ενημέρωση, αξιοθέατα, φαγητό, ποτό, διασκέδαση, 
αγορά) για τον επισκέπτη. 

 

17. Ψηφιακό “ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ”, όπου οι επισκέπτες του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  θα 
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν, οικειοθελώς, ως μέλη του “IERAPETRA FAN 
CLUB”. Έτσι, ο Δήμος, θα βρίσκεται πάντα στην πλεονεκτική θέση πρόγνωσης και 
επέμβασης, καθώς θα ενημερώνεται από τους ίδιους τους επισκέπτες, για  πιθανά 
αρνητικά δεδομένα που αντιμετώπισαν κατά την παραμονή τους στο Δήμο. 
Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να καταθέσουν δημιουργικές προτάσεις 
και απόψεις και να είναι σταθεροί αποδέκτες για κάθε νέα τουριστική πρόταση 
που θα τους κοινοποιείται εκ μέρους του Δήμου. Θα έχουν δε τη δυνατότητα να 
ενημερώνονται για όλα τα πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωνικά, δρώμενα.  

18. Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης, με ειδικά περίπτερα προβολής του Δήμου 
Ιεράπετρας, τόσο στην πόλη, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

19. Συμμετοχή των επισκεπτών, που διαμένουν στα ξενοδοχεία της πόλης μας, σε 

αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα (εθνικοί φιλικοί αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 

beachvolley κλπ). 

20. Αναδιοργάνωση, με τη συμβολή των επιχειρηματιών της πόλης μας, για το ετήσιο 

φεστιβάλ τουρισμού (ειδικές θεματικές βραδιές, διαγωνισμοί, παραστάσεις). 

21. International Square Food Festival (προώθηση της διεθνούς και πολυπολιτισμικής 

κουλτούρας και γνωριμίας γεύσεων, με τη σύμπραξη των τοπικών επιχειρηματιών 

εστίασης της πόλης μας).   

22. Πρόγραμμα ανάπτυξης, αξιοποίησης, ανάδειξης, εκμετάλλευσης των παραλιών, σε 

όλο το μήκος του Δήμου. 

23. Υποδομές σε οργανωμένες παραλίες, ράμπες ΑΜΕΑ, χημικές τουαλέτες, ξύλινοι 

διάδρομοι, αποδυτήρια, ντους.  

24. Συντήρηση, ανάδειξη, φωτισμός, φύλαξη, διαδραστική απεικόνιση του φρουρίου 

ΚΑΛΕ. 

25. Μελέτη, χωροθέτηση, αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων ( 

Πλατεία Τζαμί, Ναυμαχία, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, αρχαία μινωική ελιά 

Καβουσίου, αρχαιολογικός χώρος Γουρνιών κ.α.). 

26. Αναβίωση των µύθων του Δήμου (KISSPOINT ΒΟΥΓΙΟΥ ΜΑΤΙ, 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ,ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ  κ.α.). 

27. Το τρίπτυχο: ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ως προτεραιότητα στην ανάδειξη του προορισμού ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. 

28. Ανάδειξη αρχαιοτήτων Ιεράπετρας, που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε συνεργασία 

με την επιτροπή αρχαιοτήτων Ιεράπετρας.  

29. Ανάδειξη των ορεινών περιοχών, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για τη 

δημιουργία μικρών ελκυστικών προορισμών (μονοπάτια σε μοναστήρια, σπήλαια, 

φαράγγια, φύση).  



30. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συναντήσεις bb με τουριστικούς πράκτορες, με 

στόχο την προβολή της τουριστικής μας ταυτότητας.  

Νήσος ΧΡΥΣΗ 

1. Δημιουργία 3 Αγκυροβολίων, ως κατηγορία τουριστικού λιμένα: Νότια της Νήσου 

Χρυσής,  κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο Ιεράπετρας και τέλος, στο Μακρύ Γιαλό, 

με σκοπό τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, σκαφών αναψυχής και 

ναυταθλητισμού.  

2. Καθορισμός αυστηρών κανόνων παραμονής των επισκεπτών, αλλά και σωστή 

ενημέρωση τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αειφορία 

αυτού του ευαίσθητου οικοσυστήματος.  

3. Αυστηρός έλεγχος της φέρουσας ικανότητας συγκεκριμένων ζωνών και καθορισμός 

νέων ζωνών εμπειρίας. 

4. Δημιουργία μέτρων πυρασφάλειας για την προστασία του νησιού.  

5. Καταγραφή, επίλυση προβλημάτων στις προβλήτες του νησιού.  

6. Ανάδειξη των ζωνών, σε ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

7. Δημιουργία 2 κατασκηνωτικών χώρων: έναν για τους εθελοντές και έναν για τους 

επισκέπτες, με αυστηρά πλαίσια κάλυψης χώρου.  

8. Κατασκευή λυόμενων κατασκευών (σκίαστρα) για απλή χρήση – λουτρά 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

1. Προστασία, ανάδειξη και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου μας.  

2. Σύνταξη χωροταξικής, αρχιτεκτονικής μελέτης, για την προβολή των αρχαιολογικών, 

φυσιολατρικών, εκκλησιαστικών σημείων του Δήμου μας, που θα αποτελέσει  

εργαλείο για τον τουριστικό προορισμό της Ιεράπετρα.  

3. Μελέτη και οργάνωση Δικτύου Ενημέρωσης Επισκεπτών.  

4. Ανάδειξη, αναγνώριση της Ιεράπετρας σε όλο τον κόσμο ως πολιτιστικός – 

γαστρονομικός – ιατρικός – τουριστικός προορισμός, πράγμα το οποίο έχει ήδη 

πετύχει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας σε 76 χώρες της γης. 

Προώθηση και ανάδειξη της Ιεράπετρας και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.  

5. Χωροθέτηση, Μελέτη αρχαιολογικού μουσείου. 

6. Ενίσχυση του προγράμματος για την ολοκλήρωση της ανασκαφής του αρχαίου 

θεάτρου Ιεράπετρας. 

7. Ανάπλαση χώρου αρχαίας μινωικής ελιάς Καβουσίου. 

8. Αναβίωση του Φεστιβάλ «ΩΛΕΡΙΑ» στους Μεσελέρους 

9. Αναβίωση του Φεστιβάλ «ΕΛΑΙΑΝΘΙΑ» στο χώρο της αρχαιότερης μινωικής ελιάς 

στον Αζοριά Καβουσίου 

10. Φεστιβάλ Νέων  

11. Ορχήστρα νέων 

12. Φεστιβάλ τοπικής γαστρονομίας 



13. Διαχείριση του Φεστιβάλ «ΚΥΡΒΕΙΑ» και με εγχώριο υλικό. 

14. Συμμετοχή με πολιτιστικά δρώμενα στα διεθνή τουριστικά φόρα. 

15. Εικαστικές εκθέσεις στο χώρο του Τζαμί.  

16. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των δημοτικών μουσικών τομέων (Δημοτική 

Φιλαρμονική, Δημοτική Χορωδία) 

17. Αναβάθμιση της «Μουσικής Σχολής» του Δήμου, σε φόρμα Ωδείου, ώστε να υπάρχει 

η δυνατότητα κατοχύρωσηςδιπλωμάτωνή πιστοποιητικών μουσικών σπουδών. 

18. Μέριμνα ίδρυσης εκπαιδευτικού κέντρου, ώστε να υπάρξει ανταγωνιστικότητα, 

αναβάθμιση του επιπέδου της μουσικής εκπαίδευσης.  

19. Συμμετοχή νέων και σχολείων σε μουσική, χορό, εικαστικά. 

20. Δημιουργία Μουσείου Ελιάς και Λαδιού στο ξεχασμένο Δημοτικό Προβιομηχανικό 

Ελαιουργείο Καβουσίου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

Η πολιτιστική διπλωματία είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της τοπικής 

οικονομίας του Δήμου της Ιεράπετρας. Η πολιτιστική διπλωματία εξάγει τον πολιτισμό 

ο οποίος γίνεται όργανο πολιτικής ή οικονομικής δύναμης, καθώς είναι ένα εργαλείο 

διεθνούς επικοινωνίας. Αυτό ακριβώς πετύχαμε μέσω των δράσεων και δρώμενων  

του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, το οποίο ως πολιτιστικός θεσμός  

έχει υλοποιήσει ήδη όλους τους στόχους και τους σκοπούς, που πριν 6 χρόνια είχαμε 

προγραμματίσει για την Ιεράπετρα, να γίνει δηλαδή πολιτιστικός προορισμός διεθνώς 

αναγνωρισμένος στα πέρατα της γης.  Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός είναι η 

προώθηση των πολιτιστικών τοπικών θεσμών σε διεθνές επίπεδο και όχι η 

συνηθισμένη μέχρι τώρα ανακύκλωση σε τοπικό. Στο πρόγραμμα μας είναι η ανάπτυξη 

του Δήμου μέσω των στοιχείων του πολιτισμού, της αρχαιολογίας, των θρησκευτικών 

μνημείων, της γαστρονομίας, των παραδόσεων και των τοπικών μας εθίμων.  Η 

Μελίνα Μερκούρη, ήταν εκείνη που ότι  «Ο Πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της 

Ελλάδας» και κατόρθωσε να το κάνει συνείδηση όλων. Τα πολιτιστικά αγαθά 

αποτελούν τρόπο διάδοσης, διείσδυσης και επιρροής. Η πολιτιστική δραστηριότητα 

είναι κατά το πλείστο άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία, διότι αυξάνει τον εγχώριο 

και ξένο τουρισμό.  

Πτυχές της πολιτιστικής διπλωματίας όπως:  

- Διπλωματία της γαστρονομίας με ισχυρούς πρεσβευτές μας το λάδι, το κρασί, τα 

πρώιμα κηπευτικά, τα βότανα.  

- Διπλωματία του περιβάλλοντος με την ανάδειξη των ορεινών μας όγκων, των 

φαραγγιών μας και των περιπατητικών διαδρομών.  

- Διπλωματία της υγείας όπου μπορούμε να πρωτοστατήσουμε στην παροχή, τόσο 

συμβατικών όσο και εναλλακτικών υπηρεσιών υγείας.  

- Εκκλησιαστική διπλωματία για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού.  



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1. Η άθληση πρέπει να αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας, τρόπος ανάπτυξης 

αλληλοσεβασμού, ομαδικού πνεύματος, πειθαρχίας και συνεργασίας. 

2. Σύνταξη μελετών, επισκευής, εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού των υπαρχουσών 

αθλητικών υποδομών του Δήμου.  

3. Πρωτόκολλο λειτουργίας κανονισμού και κανόνων των αθλητικών εγκαταστάσεων 

της πόλης.  

4. Εφαρμογή δημοτικού προγράμματος ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, με έμφαση όχι μόνο 

στη Νεολαία, αλλά και τα ΑΜΕΑ και την Τρίτη Ηλικία. 

5. Πρόνοια για την πρόσβαση και την δραστηριότητα των ΑΜΕΑ στους αθλητικούς 

χώρους (Ράμπες πρόσβασης, θέσεις στάθμευσης και τουαλέτες ΑΜΕΑ). Αξιοποίηση 

των προγραμμάτων Αθλητισμός για όλους για τα ΑμεΑ. 

6. Δημιουργία πράσινων διαδρομών – αθλητισμός γειτονιάς. Σταδιακή δημιουργία 

ιατρείων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

7. Απινιδωτές σε όλα τα στάδια – γυμναστήρια – αθλητικούς χώρους της Ιεράπετρας. 

8. Αποκατάσταση τοποθέτηση νέων χημικών τουαλετών στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ – 

τένις.  

9. Ενίσχυση προγραμμάτων πέρα από όσα επιδοτούνται από την Γ.Γ.Α. 

10. Πρόσληψη γυμναστών, μέσω ΑΣΕΠ, γιαπρογράμματα μαζικού αθλητισμού. 

11. Κατασκευή πάρκων Γυμναστικής, με σύγχρονα όργανα και μηχανήματα. 

12. Δημιουργία κουμπαρά, ο οποίος θα στηρίζει τις μετακινήσεις των μαθητών- 

αθλητών που συμμετέχουν σε μαθητικούς αγώνες εκτός Νομού (περιφερειακοί- 

πανελλαδικοί- πανευρωπαϊκοί- παγκόσμιοι). Έμφαση στο σχολικό αθλητισμό. 

13. Μέσα από συνεργασίες του πολιτισμού- αθλητισμού κ.λπ., επενδύουμε στον 

εναλλακτικό τουρισμό, που πρωταγωνιστική θέση κατέχει ο αθλητικός, ο 

τουριστικός και ο προπονητικός αθλητικός τουρισμός. 

14.  Στηρίζουμε τους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Δήμου μας, τα οποία ανοίγουν νέο 

πεδίο στην τουριστική, αγωνιστική, αλλά και δραστηριότητα αναψυχής (π.χ. 

Καβούσι, Μύθοι, Σταυροχώρι, Μακρύ Γιαλός, Καλαμαύκα, κλπ).  

15. Διοργάνωση και φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων.(Δημοτικό Στάδιο 

Ιεράπετρας, Κλειστό Γυμναστήριο Ιεράπετρας). 

16. Ασφαλή ανάπτυξη του ποδηλατόδρομου.  

17. Έρευνα εξεύρεσης κτιρίου, προκειμένουνα στεγάσει όργανα και μηχανήματα 

γυμναστικής, χώρους αποθεραπείας και προπονητικούς χώρους. Κατάλληλα 

διαμορφωμένες αίθουσεςγια πραγματοποίηση αθλητικών σεμιναρίων, 

συνεργασιών, προπονητών, αθλητών, αίθουσα αντιντόπινγκ κοντρόλ. Διαμόρφωση 4 

– 5 κοιτώνων φιλοξενίας.  

18. Διοργάνωση σε μόνιμη ετήσια βάση, αγώνων RUNIERAPETRA (Τρίαθλο, Μαραθώνιο, 

κολύμβηση, γύρος της πόλης κ.α.)  



19. Διοργάνωση event αθλοπαιδιών, ποδηλατοβόλτας, γυμναστικής.  

20. Ανάπλαση, διαμόρφωση και αξιοποίηση στην περιοχή Δασάκι – Κουτσουρά και 

δημιουργία πρότυπου αθλητικού κέντρου για προετοιμασίες ομάδων - Σύνδεση με 

το γήπεδο Κουτσουρά. 

21. Συνεργασία με αθλητικούς φορείς για αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου μας.  

22. Μελέτη – αξιοποίηση Ενωσιακού γηπέδου στην περιοχή ΚΤΕΟ Καβουσίου.  

23. Ανταποδοτικά οφέλη προς τα Αθλητικά Σωματεία και τους Δημότες. Με σωστή 

οργάνωση και στοχευόμενες δράσεις το τμήμα Αθλητισμού του Δήμου, μπορεί να 

επιφέρει άκρως επιθυμητά αποτελέσματα. 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, εντός και περιφερειακά της Ιεράπετρας, λόγω 

παλαιότητας και αμιάντου.  

2. Αντικατάσταση και βελτίωση υδρευτικών δικτύων στα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

3. Νέες, σύγχρονες δεξαμενές νερού, σε όποια Δημοτικά Διαμερίσματα, αυτές, δεν 

υπάρχουν.  

4. Κατασκευή διπλού αγωγού μεταφοράς νερού του Δήμου, από την περιοχή της 

Σαρακίνας έως τις δεξαμενές της Ιεράπετρας, για την κάλυψη των αναγκών 

ύδρευσης όλου του παραλιακού μετώπου, από Μύρτος έως και Ιεράπετρα. 

5. Κατασκευή αναγκαίων δεξαμενών για την ύδρευση του παραλιακού μετώπου, από 

Μύρτος έως Ιεράπετρα.  

6. Αντικατάσταση δικτύων διανομής νερού από τις δεξαμενές του Περιστερά, προς την 

πόλη της Ιεράπετρας.  

7. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από τις πηγές Ψυχρού, μέχρι τις δεξαμενές του 

Περιστερά, λόγω παλαιότητας και αμιάντου.    

8. Μελέτη τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, για τον βιολογικό Ιεράπετρας  

9. Κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού, νέας τεχνολογίας, στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα που δεν διαθέτουν.  

10. Οργάνωση υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για ταχύτατη αποκατάσταση 

βλαβών. 

 

 

 

 

 

 



ΑΜΕΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΜΕΑ 

1. Διαμόρφωση όλων των παιδικών χαρών, ώστε να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση και 

στα ΑΜΕΑ.  

2. Δημιουργία τμήματος προαγωγής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.  

3. Προώθηση του ιατρικού τουρισμού, σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. 

4. Θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

5. Ράμπες ΑΜΕΑ σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. 

6. Κατοχύρωση της πρόσβασης ΑΜΕΑ σε διαβάσεις πεζών. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

Ποιότητα νερού – Φωτισμός – Σήμανση – Καθαρή πόλη  

1. Οργάνωση υπηρεσιών του Δήμου για άμεση ανταπόκριση στην καθημερινότητα. 

2. Οργάνωση ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτημάτων των πολιτών.  

3. Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για αποκατάσταση βλαβών.  

4. Έλεγχος παράνομων, αυτοσχέδιων χωματερών. 

5. Ενημέρωση Δημοτών για θέματα καθαριότητας – κάδων- περισυλλογή ογκωδών 

απορριμάτων.  

6. Τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων για μικρά αντικείμενα πεζών. 

7. Αξιοποίηση προγράμματος για προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμάτων και 

πρέσες μεγάλης χωρητικότητας. 

8. Πρόγραμμα στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

9. Δημιουργία Δημοτικού Κυνοκομείου.  

10. Επισκευή και συντήρηση κατεστραμμένων φρεατίων για ασφάλεια πεζών και 

οχημάτων.  

11. Εφαρμοφή μέτρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη.  

12. Διαμόρφωση χώρου δωρεάν στάθμευσης στην οδό Κύπρου.  

13. Διάνοιξη νέων αγροτικών και δασικών δρόμων. 

14. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου όλων των δημοτκών διαμερισμάτων.  

15. Προμήθεια για τοποθέτηση νέας τεχνολογίας – ντουζιέρες στις παραλίες του Δήμου.  

16. Καθαρισμός όλων των παραλιών του Δήμου. Δημιουργία συνθηκών εθελοντισμού, 

για καταδυτικές ομάδες με στόχο τον καθαρισμό των λιμανιών και παραλιών του 

άξονα της Ιεράπετρας. 

17. Ίδρυση διαρκούς συνεργείου συντήρησης των δημοτικών έργων.  

18. Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, προς τους πολίτες. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. Ο πεζόδρομος να γίνει ήπιας κυκλοφορίας, ώστε η πόλη της Ιεράπετρας να μην είναι 

αποκεντρωμένη χωρίς πρόσβαση στο κέντρο της πόλης Δεν υπάρχει καμία πόλη στον 



κόσμο ακόμη, η οποία να οδηγεί τους επισκέπτες άμεσα στον περιφερειακό δρόμο 

που είναι η έξοδος της πόλης.  

2. Συνέχιση εκκρεμών έργων και μελετών προηγούμενων δημοτικών αρχών . 

3. Επέκταση, συντήρηση,αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. 

4. Αναβάθμιση της μονάδας  βιολογικού καθαρισμού. 

5. Ηλεκτροδότηση όλων των δημοτικών χώρων, με προτεραιότητα των δρόμων της 

πόλης και των οικισμών της . 

6. Διαμόρφωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της παλιάς πόλης της Ιεράπετρας. 

(σοκάκια, μνημεία, εκκλησίες, παραδοσιακό μέτωπο). 

7. Παρέμβαση – αποκατάσταση παραλιακού μετώπου, αφού πρώτα εξασφαλιστούν 

όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και παραχωρήσεις, απ’ το Δημόσιο, με 

εμπεριστατωμένη αρχιτεκτονική  μελέτη. 

8. Αξιοποίηση «ξεχασμένων» έργων όπως η Ναυμαχία, τα σφαγεία και το φράγμα 

Μπραμιανών . 

9. Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – επισκευές δρόμων, εντός και εκτός σχεδίου πόλης και 

οικισμών, με πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα,την παράκαμψη του οικισμού 

Παχειάς Άμμου. 

10. Αποπεράτωση του κυκλοφοριακού δικτύου της πόλης με αναθεωρήσεις . 

11. Παρέμβαση για τροποποιήσεις στο Γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου,σε 

συνεννόηση με φορείς και τοπικά συμβούλια.  

12. Νομιμοποίηση – επέκταση – επισκευή της αγροτικής οδοποιίας. 

13. Πρωτοβουλία – παρέμβαση του Δήμου, για χωροθέτηση και μελέτες για κατασκευή 

μαρίνας. 

14. Μέριμνα, σε συνεννόηση με την αρχαιολογική υπηρεσία για αναθεώρηση της 

μελέτης του οικοπέδου Μίνως και επίσπευση των ανασκαφών, επισκευή  της οικίας 

Ναπολέοντα. 

15. Βελτίωση εγκαταστάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ιεράπετρας. 

16. Κατασκευή νέου φάρου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ιεράπετρας.  

17. Προωθούμε την υλοποίηση του Βιομηχανικού Πάρκου Ιεράπετρας. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. Προμήθεια υλικών και μέσων για πολιτική προστασία.  

2. Συνεργασία και στήριξη οργανωμένων εθελοντικών ομάδων των Δημοτικών 

διαμερισμάτων. 

3. Διαρκή ενημέρωση εθελοντικών ομάδων και μαθητών των σχολείων του Δήμου, για 

θέματα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος. 

4. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κάθε Δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με τις ειδικές 

περιστάσεις και ανάγκες του.   

 


