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Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα στις 

23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 19639 και από 19/11/2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θεόδωρου Χαραμαρά του Κων/νου  

που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς 

Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. 

Προέδρους και κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. 

 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

 Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, (Πρόεδρος Δ.Σ), Δημήτριος Σιψάς 

του Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ), Γεώργιος Κόκκινος του Κων/νου, 

(Γραμματέας Δ.Σ),  Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη, Αδάμ 

Βασιλογιαννακόπουλος του Παναγιώτη, Γεώργιος Βοργιάς του Παναγιώτη,  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Έγκριση σχεδίου Α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου 

Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/27-10-2015 

ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου –Νέστορος 

(ΑΔΑ: ΒΧΒΡΩ1Β-ΞΗΔ). 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  (24) ΚΑΙ ΑΠΟ 23/11/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Λεωνίδας Γαϊτάνης του Νικολάου, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του 

Δημητρίου, Παναγιώτης Δαρσακλής του Ηλία, Περικλής Κοντογόνης του 

Γεωργίου, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Γεώργιος Μπαχούμας 

του Βασιλείου,  Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου, Ιωάννης Ρούσσος του 

Κων/νου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Νικόλαος Καραμπάτσος του 

Τρύφωνα (Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας), Παναγιώτης Παντελόπουλος 

του Γεωργίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου (Επικεφαλής 1ης ελάσσονος 

μειοψηφίας), Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη, Παναγιώτης Μπλάνας του 

Γεωργίου, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη (Επικεφαλής 2ης 

ελάσσονος μειοψηφίας).    

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Παναγιώτη, Νικόλαος Βάγγαλης του 

Ανδρέα, Κων/νος Καλογερόπουλος του Νικολάου, Σωτήριος Σπυρόπουλος 

του Αθανασίου, Κων/νος Τσορώνης του Αναστασίου, Βασίλειος Θερριός του 

Αθανασίου, (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Ηλίας  Γουρνάς (Πύλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Χώρα). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Ανδρέας Παναγόπουλος (Ικλαινας), Γεώργιος Ζόμπολας (Καλλιθέας), 

Σωτήριος Ζεργιώτης (Πηδάσου),   Κων/νος Γιαννόπουλος (Γλυφάδας), 

Νικόλαος Ασημάκης (Μεσοχωρίου), ), Νικόλαος Τριπύλας (Πύλας), Ιωάννα 

Λέκκα (Χωματάδας), Πέτρος Παπαμικρούλης (Χαρακοπιού), Νικόλαος 

Κωνσταντόπουλος (Χρυσοκελλαριά), Ευάγγελος Τσώνης (Ακριτοχωρίου), 

Κων/νος Κυριόπουλος (Φαλάνθης), Καζά – Βλαχογιάννη Κων/να (Μεθώνη), 

Χρήστος Παναγόπουλος (Παπαφλέσσα), Κων/νος Πυλιώτης (Κρεμμυδίων), 

Βασιλική Καλύβα (Χανδρινού). 

 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βασίλειος Πουλακίδας (Αμπελοκήπων), Γεώργιος Κουρούσης (Κυνηγού), 

Θεόδωρος Πουλόπουλος  (Παππουλίων), Ανδρέας Γιαννόπουλος 

(Κορυφασίου), Σωτήριος Αδαμόπουλος (Ρωμανού), Δημήτριος Δεληγιάννης 

(Αμπελόφυτο), Δημήτριος Μαγγανάς (Μεταξάδας), Γεώργιος Κόσσυφας 

(Μυρσινοχωρίου), Γεώργιος Τζωρτζίνης   (Παλαιού Λουτρού), Ιωάννης 

Μαθιός (Φλεσσιάδα),  Βασίλειος Μάραντος (Βασιλιτσίου), Ιωάννης 

Παπασαραντόπουλος (Κορώνης), Ανδρέας Χρυσικόπουλος (Βουναρίων), 

Γεώργιος Χαϊκος (Κόμπων),  Αναστάσιος Μουρδουκούτας (Υάμειας), 

Θεόδωρος Τσόκας (Καπλανίου), Ηλίας Τσατάς (Ευαγγελισμού), Σταυρούλα 

Μιχαήλ (Φοινικούντας), Κων/νος Κοκκινάκης (Καινούριου Χωριού), Ανδρέας 

Γιαννουκάκης (Λαχανάδας), Θεόδωρος Ψυχάρης (Φοινίκης), Διονύσιος 

Ψώνης (Βλαχόπουλο), Γεώργιος Κοντός (Μεταμόρφωση), Θεοδωρακόπουλος 

Παναγιώτης (Μανιακίου), Βασίλειος Δημητρακόπουλος (Μαργελίου), Αντώνιος 

Σταματελόπουλος (Κουκκουνάρα), Φώτιος Ξυδιάς (Σουληνάρι), Στασινός 

Νικολακόπουλος (Μεσοποτάμου),  (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 

Καφαντάρης Δημήτριος ο οποίος νόμιμα κλήθηκε, καθώς επίσης παρίσταται 

και ο Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Χαραμαράς, 

διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά 

(27) μελών  βρίσκονται παρόντες είκοσι ένα (21) μέλη και απόντες έξι (06), 

μέλη όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Παρατήρηση: Η Δημοτική σύμβουλος κ. Σοφία Αποστολοπούλου του 

Παναγιώτη, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος.  

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του 

συμβουλίου το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά την Έγκριση 

σχεδίου Α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου 

Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/27-10-
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2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου 

–Νέστορος (ΑΔΑ: ΒΧΒΡΩ1Β-ΞΗΔ) και έδωσε το λόγο  στον Αντιδήμαρχο κ. 

Παναγιώτη Πετρόπουλο  να εισηγηθεί το θέμα. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πετρόπουλος έθεσε υπόψη του συμβουλίου 

την με αριθμό 1/27-10-2015 ομόφωνη απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Δήμου Πύλου –Νέστορος (ΑΔΑ: ΒΧΒΡΩ1Β-ΞΗΔ), που κατάρτισε την Α’ 

φάση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου 

Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού) και είπε ότι: 

Η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προβλέπεται στο Νόμο 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο άρθρο 

266 και στο Νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) στα άρθρα 

203-206. 

Ο Δήμος Πύλου- Νέστορος έχει καταρτίσει το σχέδιο της Α΄ Φάσης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πύλου – Νέστορος (Σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού), το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή και αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης, περιγραφή και αξιολόγηση οργάνωσης και 

λειτουργίας του δήμου και καθορισμό της στρατηγικής για τη νέα περίοδο. 

Η φάση αυτή του Επιχειρησιακού είναι βαρύνουσας σημασίας, γιατί 

καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι άξονες πάνω στους οποίους θα 

βασιστεί η μελλοντική ανάπτυξη του δήμου. Στην Α΄ Φαση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα, η 

διαμόρφωση της στρατηγικής και ο καθορισμός των γενικών στρατηγικών 

στόχων του δήμου. 

Το αναπτυξιακό όραμα για το Δήμο μας είναι να θέσει στο επίκεντρο τον 

άνθρωπο - το δημότη, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του - την αναβάθμιση 

των συνθηκών διαβίωσης. Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του και τη διαρκή συνεργασία με τον 

πολίτη, όλους τους φορείς και τους Δήμους της Ευρώπης των Περιφερειών, 

στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει αίσθημα 

ασφάλειας, και κοινωνικής συνοχής. 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στην πολιτιστική κληρονομιά 

κάθε περιοχής θα αναπτύξει δράσεις που θα αναδείξουν το Δήμο σε ένα 

ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 

προσέλκυσης νέων επενδύσεων και επισκεπτών. Προς αυτή την κατεύθυνση 

θα δραστηριοποιηθεί τόσο στο Δημόσιο Τομέα (Υποδομές) όσο και στον 

Ιδιωτικό Τομέα (Ιδιωτικές Επενδύσεις).  

Οι αναπτυξιακοί πυλώνες του Δήμου μας είναι τρεις και ιεραρχούνται ως εξής:  

1.  Προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών, 

2. Στήριξη της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής με έμφαση στα 

χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής,  

3. Ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και της προώθησης του 

μοντέλου επιχειρηματία αγρότη, με έμφαση στη δημιουργία νέων υποδομών 

αλλά και τη συντήρηση - βελτίωση των υπαρχουσών, μέσω χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.α.), και με σεβασμό προς το περιβάλλον. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου για την επίτευξη του 

παραπάνω οράματος ανάπτυξης, πραγματοποιείται ο Στρατηγικός 

Σχεδιασμός. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εξειδικεύεται στους Γενικούς Στόχους 

που αναφέρονται σε: 

 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Ύπαιθρο  

 Ενίσχυση της Τοπικής Βιωσιμότητας και Ανταγωνιστικότητας του Δήμου 

 Στήριξη της Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου  

 Αναβάθμιση των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αρχής 

Κάθε Γενικός Στόχος αναλύεται περαιτέρω σε Άξονες, Μέτρα, Ειδικούς 

Στόχους και Δράσεις. 

Στη συνέχεια διαβάστηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Πετρόπουλο, το 

σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος 

(Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ 

των μελών του δημοτικού συμβουλίου, έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν 

απαντήσεις από τον εισηγητή του θέματος και στη συνέχεια ο κ. Πετρόπουλος 

κάλεσε το συμβούλιο να ψηφίσει την Α’ φάση του σχεδίου του Επιχειρησιακού 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού). 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Σοφία 

Αποστολοπούλου και είπε ότι καταψηφίζει την Α’ φάση του σχεδίου του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, ψηφίζει 

με επιφύλαξη σε κάποια σημεία του κειμένου.  

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, και μετά από 

διαλογική συζήτηση και με ψήφους 19 υπέρ και 1 κατά Σοφία 

Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, Επικεφαλής 2ης ελάσσονος μειοψηφίας 

 κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 Εγκρίνει την Α’ φάση του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Δήμου Πύλου Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  227/2015 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως 
ακολουθεί:  
 
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη 
                                                  (Ακολουθούν Υπογραφές) 
            Πύλος 30 /11/2015 

           Ακριβές Απόσπασμα 

                         Ο  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προβλέπεται στο Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-

2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο άρθρο 266 και στο Νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων) στα άρθρα 203-206. 

 

Επιπλέον, για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τέθηκε σε 

εφαρμογή το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:  

 Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/2007), «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» 

 Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/2011), «Τροποποίηση του υπ’ αριθμόν 185/2007 

Π.Δ. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» 

 Υ.Α. 18183/2007 (ΦΕΚ 534/2007), «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» 

 Υ.Α. 5694/2011 (ΦΕΚ 382/2011), «Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 18183/2007 

Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» 

 Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων της ΕΕΤΑΑ 

(έκδοση 1
η
, Σεπτέμβριος 2011) 

 ΦΕΚ 2970/2014, Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019. 
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1.1.1 ΘΕΣΗ 

 

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, εκτείνεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νομού Μεσσηνίας, και 

συνορεύει βόρεια με το Δήμο Τριφυλίας και βορειοανατολικά με το Δήμο Μεσσήνης, 

καταλαμβάνοντας έκταση 554,3 τ.χλμ. 

 

Στα όρια του Δήμου διέρχεται η εθνική Οδός Πύλου - Σπάρτης και αποτελεί περιοχή 

πρόσβασης στο νομό Λακωνίας. 

 

Αποτελεί έναν από τους 6 Δήμους του Νομού Μεσσηνίας, ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 

3582/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης», συγκροτήθηκε από τη συνένωση των 

Καποδιστριακών Δήμων Κορώνης, Μεθώνης, Παπαφλέσσα, Πύλου, Νέστορος και 

Χιλιοχωρίων και από 43 Τοπικές Κοινότητες 

Έδρα του Δήμου είναι η Τοπική Κοινότητα της Πύλου, η οποία απέχει από την Καλαμάτα 

51,37 χλμ. και από την Αθήνα 272,93 χλμ. 

 

 

1.1.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 
Η ανάγλυφη όψη του νομού Μεσσηνίας παρουσιάζεται  στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινή 
και ημιορεινή. Αναλυτικά η κατανομή του εδάφους σε κατηγορίες έχει ως εξής: 34,9% 
πεδινό, 25% ημιορεινό και 40,1% ορεινό. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Ταΰγετος (2.404 μ.), 
που εν μέρει ανήκει και στο Νομό Λακωνίας. Στο κέντρο του νομού σχηματίζεται η εύφορη 
πεδιάδα της Μεσσηνίας, ενώ μικρότερες είναι της Κυπαρισσίας,  Φιλιατρών,  Γαργαλιάνων 
και Πύλου.  
 
Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Πύλου - Νέστορος συγκροτείται αφενός από τα 
ημιορεινά συστήματα που σε συνδυασμό με τις ρεματιές και τις αγροτικές καλλιέργειες 
διαμορφώνουν μοναδικά τοπία και οικότοπους ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, 
αφετέρου από τα θαλάσσια και παράκτια συστήματα, εξαιτίας της μεγάλης ακτογραμμής, 
αλλά και των συμπλεγμάτων νήσων και βραχονησίδων στα νότια. Βορειοδυτικά του δήμου 
Πύλου-Νέστορος βρίσκονται τα όρη Κυπαρισσίας, τα οποία μοιράζονται με το Δήμο 
Κυπαρισσίας. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B0%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82
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1.1.3 ΚΛΙΜΑ 

Το κλίμα του δήμου Πύλου - Νέστορος χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό, με θερμά 

καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες και ειδικότερα βρίσκεται εντός των ορίων του 

έντονου μέσο-μεσογειακού βιοκλίματος.  

Για την εκτίμηση των μετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής μελέτης, 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τον παρακάτω Μετεωρολογικό Κλιματολογικό 

Σταθμό της Ε.Μ.Υ. : 

Καλαμάτα: Γ. Μήκος (Lon) 22⁰ 10'0" / Γ. Πλάτος (Lat) 37⁰ 4'0"/  Ύψος 

8,10μ.(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1956-1997) 

 Θερμοκρασία 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της Καλαμάτας, η μέση 

μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10.2 και 26.4 °C. 

Η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία είναι 42.6 °C και η απόλυτη ελάχιστη -5 °C.  

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 31.1 °C και η μέση ελάχιστη 5.7 °C. 

 Άνεμοι 

Από στοιχεία του μετεωρολογικού Σταθμού Καλαμάτας, η κατεύθυνση των 

επικρατούντων ανέμων είναι Νοτιοδυτική από Νοέμβριο- Ιούνιο, με εξαίρεση τον 

Ιανουάριο, με Βόρεια κατεύθυνση ανέμου. Κατά τους μήνες από Ιούλιο έως 

Οκτώβριο, πνέουν Βόρειοι άνεμοι. 

Η μέση ένταση των ανέμων κυμαίνεται από 4.7 ως 5.7 Μποφώρ κατά τη διάρκεια του 

έτους. 

 Βροχοπτώσεις 

Η μέση μηνιαία βροχόπτωση κυμαίνεται μεταξύ 4.2 και 111.7mm  και οι συνολικές 

μέρες βροχής ανά μήνα μεταξύ 1.3 και 11.6. 

 Υγρασία 

Υγρότερη περίοδος εμφανίζεται μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου (σχετική υγρασία 

70.4 -74.8%). Ξηρότεροι μήνες εμφανίζονται οι Ιούνιος και Ιούλιος (σχετική υγρασία 

58 – 58.6 %). 

 

1.1.4 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 

Κεντρική θέση κατέχουν οι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000 περιοχές που χωρίζονται 
σε Ζώνες Ειδικής προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA) και σε Τόπους Κοινοτικής 
Σημασίας (SCI). 
 
 

Ονομασία Κωδικός Έκταση (στρ.) 

Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα, GR 2550003 112.920,5 
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Ακρωτήριο Ακρίτας (Τύπος 

CSI) 

Λιμνοθάλασσα Πύλου 

(Διβάρι) και Νήσος 

Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος 

(Τύπος SCI) 

GR 2550004 35.519,7 

Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και 

Νήσος Σφακτηρία (Τύπος 

SPA) 

GR 2550008 10.102,3 

Θαλάσσια περιοχή στενού 

Μεθώνης (Τύπος SCI) 
GR 2550007 9.722,4 

 
Οι Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα και το Ακρωτήριο Ακρίτας βρίσκονται στα νότια του δήμου 
Πύλου-Νέστορος. 

Η μεγάλη ζωολογική σημασία αυτού του τόπου υποδηλώνεται από την παρουσία 29 
σημαντικών ειδών σπονδυλωτών, εκτός από πουλιά. Σημαντικότερα θεωρούνται: 

 η μεσογειακή φώκια Monachus monachus 

 η θαλασσοχελώνα Caretta caretta 

 ο τρανορινόλοφος  Rhinolophus ferrumequinum 

που είναι είδη προτεραιότητας καθώς είναι απειλούμενα στην Ελλάδα και αναφέρονται στο 
εθνικό βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων ως «Κινδυνεύοντα» (τα δύο πρώτα) και ως «Τρωτά» (το 
τρίτο). 

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος είναι επίσης Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας, ένα 
γεγονός το οποίο είναι πλήρως δικαιολογημένο εξαιτίας της πυκνής και πλούσιας 
ορνιθοπανίδας. Ο τόπος αυτός χρησιμοποιείται από τα μεταναστευτικά πουλιά σαν τόπος 
ανάπαυσης. Τουλάχιστον τρία απειλούμενα είδη μεγάλων αετών, που είναι αξιοσημείωτα 
στοιχεία της τοπικής ορνιθοπανίδας, είναι τα Aquila clanga και Aquila heliacal 
(«Κινδυνεύοντα») και το Aquila chrysaetos («Τρωτά»).  

Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, είναι ο Νοτιότερος Υγρότοπος διεθνούς σημασίας στα 
Βαλκάνια και ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους των Βαλκανίων. Ο 
υδροβιότοπος τις μεταναστευτικές περιόδους  αποτελεί το καταφύγιο για πάρα πολλά 
απειλούμενα με εξαφάνιση είδη πουλιών και αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό τους από και 
προς την Αφρική.  

Η ενδιαφέρουσα πανίδα και χλωρίδα περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα ειδών 
μεταναστευτικών πουλιών και αρκετά ενδημικά φυτά κι ερπετά που σπάνια συναντώνται 
αλλού.  

Η περιοχή της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας αποτελεί το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη που 
ζει και αναπαράγεται ο Αφρικάνικος Χαμαιλέοντας.  

Επίσης, η περιοχή προστατεύεται εκτός των άλλων ως αρχαιολογικός χώρος και έχει 
κηρυχθεί Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Ομορφιάς. 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Ονομασία Περιοχή Έκταση 

(στρ.) 

Δασαρχείο ΦΕΚ/ 

Απόφαση 

Αγ. Νικόλαος 

 Δήμος Πύλου,  Δ. 

Κοινότητας Μεθώνης - 

Καινούργιου Χωριού 

11.000 Καλαμάτας 

696/Β/25-05-

76  

 

Όρους 

Λυκόδημου, 

Σουληναρίου, 

Κοκκίνου 

κλπ. 

Δημοτικών Κοινοτήτων 

Σουληναρίου - 

Κοκκίνου – 

Μεσοποτάμου 

(βρίσκεται και εκτός 

δήμου) 

14.000 Καλαμάτας 
771/Β/26-10-

88  

Λίμνη 

Ντιβάρι - 

Βάλτος 

Δημοτική Κοινότητα 

Πύλου και Τοπική 

Κοινότητα Ρωμανού 

7.000 Καλαμάτας 

690/Β/96 / 

105/17-01-

2000 

Αμυγδαλίτσα 

Μανιακίου -

Μεταμόρφωσης - 

Μεταξάδας 

10.000 
Καλαμάτας - 

Κυπαρισσίας 

674/Β/07-08-

91 

 

Ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές 

Νήσος Σαπιέντζα: 

Η Σαπιέντζα, είναι ένα ακατοίκητο νησάκι, εμβαδού 850 εκταρίων που ξεχωρίζει για 

το σπάνιο φυσικό τοπίο. Ο πέτρινος φάρος, τα Μουφλόν που ζουν ελευθέρα (είδος 

αγριοπροβάτου), τα κρι κρι, οι φασιανοί η κοιλάδα της Γύρης (Σπαρτόλακκα) όπου 

υπάρχει απολιθωμένη γύρη και το δάσος με τις κουμαριές αποτελούν μοναδικά 

χαρακτηριστικά που συναντιούνται στο νησί. 

Διατηρητέα μνημεία της φύσης 

Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα. Καταλαμβάνει έκταση 240 

στρεμμάτων με τυπική μεσογειακή δασική βλάστηση σκληρόφυλλων, αείφυλλων 

πλατύφυλλων με τη μορφή δένδρου ύψος 8-10μ. Τα είδη που καλύπτουν το νησί είναι 

κυρίως κουμαριά, σκίνος, φυλίκι, αγριελιά, πουρνάρι, αριά κ.λ.π  

Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

Μεθώνη  

Η περιοχή της Μεθώνης χαρακτηρίζεται ως  τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με 

πλούσια ιστορία. Το ενετικό κάστρο των μέσων του 14ου αι. καταλαμβάνει τη 

χερσόνησο και εισχωρεί στη θάλασσα και αναπτύσσεται κατά μήκος αυτής. Μέσα 

στη θάλασσα ορθώνεται το Μπούρτζι (οχυρωμένο νησάκι, περίπου 1500 π.Χ.). Η 

μεσαιωνική πόλη ήταν μέσα στο κάστρο αναπτυσσόμενη κατά μήκος του άξονα 

βορρά - νότου. Σήμερα η πόλη μέσα στο κάστρο είναι ερειπωμένη σχεδόν τελείως. 

Κορώνη  

Η Κορώνη, το 1979, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος και ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους. Είναι κτισμένη επί μικρού βραχώδους ακρωτηρίου. Τόπος ιστορικός και 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, γιατί η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την παραδοσιακή 

μορφολογία των σπιτιών της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και εντάσσεται απόλυτα 

στο άμεσο περιβάλλον του φρουρίου, η δε μορφή του οικισμού, που εμφανίζεται 

αρχικά κατά τη μεσαιωνική περίοδο, έχει μέχρι σήμερα διατηρηθεί. Διασώθηκε όμως 

το ιδιαίτερο ύφος του οικισμού του Μεσαίωνα, λόγω της μακρόχρονης κατοχής και 
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επίδρασης από την Βενετία και της οικονομικής παρακμής του 18ου και 19ου αι., με 

συνέπεια τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας την εποχή εκείνη.  

 

Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου  

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί αποτελεί 

αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια ιστορία. Πρόκειται για τον όρμο του Ναυαρίνου 

και τη γύρω περιοχή που περιλαμβάνει την πόλη της Πύλου (παραδοσιακός 

οικισμός), το λόφο και το κάστρο του Νιόκαστρου, τη νήσο Σφακτηρία, τις νησίδες 

Πύλος και Χελωνήσι, την παράλια ζώνη μεταξύ Πύλου και Γιάλοβας, το βάλτο της 

Γιάλοβας, το Διβάρι, το Λόφο και το κάστρο Παλιόκαστρο (παλιό Ναυαρίνο), τον 

όρμο της Βοϊδοκοιλιάς, το λόφο του Πρ. Ηλία και το ύψωμα Κούκουρας. Όλα αυτά 

αποτελούν αδιάσπαστη ιστορική, οικολογική και αισθητική ενότητα. Στην περιοχή 

εντάσσονται πέντε παλαιά ΤΙΦΚ (ύψωμα Κούκουρας, Αρχ. Χώρος Διβαρίου, 

βραχώδης όγκος βόρειας Σφακτηρίας, κόλπος Βοϊδοκοιλιάς, τμήμα τείχους Βέργας). 

Η Πύλος είναι κτισμένη στην ακτή του Όρμου του Ναυαρίνου ο οποίος κλείνεται 

μπροστά με επίμηκες νησί, τη Σφακτηρία, και με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να 

αποτελεί ευρύ και ασφαλές λιμάνι.  

 

Μανιάκι - Ταμπούρια Παπαφλέσσα  

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί αποτελεί 

αξιόλογο τοπίο με πλούσια ιστορία. Πρόκειται για μία άγρια, βραχώδη ράχη, στα 

βόρεια του χωριού Μανιάκι Μεσσηνίας. Τα υψώματα σκεπάζονται από πουρνάρια 

και άλλη θαμνώδη βλάστηση. 

 

Αξιόλογα φυσικά αξιοθέατα 

 καταρράκτης Καλαμάρη κοντά στη Σχινόλακα,  μόλις λίγα χιλιόμετρα από 

την Πύλο.  

 Το Φαράγγι Βαϊνίτσι Κατσουλόλιμνα, με μήκος 2 χμ. που βρίσκεται στη 

περιοχή Βλαχόπουλου, απέχει 10 χμ από το κέντρο του Δήμου Πύλου 

Νέστορος. Φαράγγι πλούσιο σε βλάστηση από δέντρα πολλών ειδών όπως 

πλατάνια, αργιές, μουρτζιές. Επίσης συναντάμε πηγές, λίμνες, καταρράκτες 

και σπήλαια, καθώς και μια μεγάλη λίμνη με το μεγάλο πια καταρράκτη. 

 Το όρος Μαγκλαβάς, που ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά τοπία 

της περιοχής. Ο λόφος του Μαγκλαβά και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής 

είναι σπάνιας ομορφιάς και ιδανικά για περιηγήσεις και ανακάλυψη της 

πλούσιας πανίδας και χλωρίδας.  

 

Παραλίες  

 

 Η παραλία  Βοιδοκοιλιάς, δίπλα στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και με θέα 

το κάστρο της Πύλου 

 Η παραλία Χρυσή Άμμος, που προσφέρει την απόλυτη θέα στον Κόλπο του 

Ναυαρίνου και τη νήσο Σφακτηρία 

 Στο χωριό Ρωμανός υπάρχει η παραλία του χωριού 
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 Το Πετροχώρι είναι το χωριό που αποτελεί το πέρασμα για την παραλία της 

Βοιδοκοιλιάς αλλά και την παραλία του Πετροχωρίου με τους 

χαρακτηριστικούς αμμόλοφους  

 Η παραλία Ζάγκα που ξεκινάει λίγο μετά το κάστρο της Κορώνης, και 

εκτείνεται για εκατοντάδες μέτρα. 

 Η παραλία Μεμί, στον παραλιακό δρόμο από Κορώνη προς Μεθώνη 

 Η  Φοινικούντα Μεσσηνίας με τις εκπληκτικές παραλίες είναι ένα από τα πιο 

όμορφα θέρετρα της Νότιας Πελοποννήσου  

 Παραλίες Ανεμόμυλος - Θίνες - Μακρυνάμμος – Μαυροβούνι, δίπλα από τη 

Φοινικούντα 

 Και πολλές άλλες, όπως Ντιβάρι, Γιάλοβα, Μεθώνη, Λάμπες –Φοίνικες, 

Λούτσα, Καντούνι, Μαράθι, Τσαπί, Κάβο Γάλλος, Καλαμάκι, Αμμούδι, 

Τσούγκα, Αγ. Νικόλαος, Κρυονέρι, Αρτάκι, Γαργαρού, Αγ. Τριάδα, 

Περούλια, Λαχάνου, Καραμπέτσου, Κολονίδες, Χωμάτι. 

 

 

1.2    ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι Δήμοι Πύλου και Νέστορος ήταν δήμοι του νομού Μεσσηνίας που συστάθηκαν με 
το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που 
αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησαν την 
περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκαν με την εφαρμογή του προγράμματος 
Καλλικράτης και εντάχθηκαν στον νέο δήμο Πύλου-Νέστορος, με έδρα τη Πύλο. 

 

1.2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η Δημοτική Ενότητα Νέστορος (5.247 κάτοικοι) 

ενώ ακολουθούν οι Δημοτικές Ενότητες Πύλου (5.270 κάτοικοι), Κορώνης (4.334 

κάτοικοι), Μεθώνης (2.585 κάτοικοι), Χιλιοχωρίων  (2.468 κάτοικοι) και 

Παπαφλέσσα (1.472).  

Σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας, πρώτη σε πληθυσμό έρχεται η Τ.Κ. Κορώνης με 

1.403 κατοίκους και δεύτερη η Τ.Κ Μεθώνης με 1.223 κατοίκους. Μόλις  πέντε από 

τις σαράντα τρεις Τοπικές Κοινότητες έχουν πληθυσμό κάτω των 100 κατοίκων. 

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου: 

 

 
Πίνακας : Εξέλιξη του de facto (πραγματικού) πληθυσμού ανά Τοπική Κοινότητα 2001-2011 

 

Χωρική Ενότητα 
Έτος απογραφής 

Μεταβολές % 
2011 2001 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Έδρα: Πύλος,η) 21.376 23.780 -10,11% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ 4.334 5.067 -14,47% 

Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 192 204 -5,88% 

Τοπική Κοινότητα Βασιλιτσίου 613 631 -2,85% 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85_-_%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82
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Τοπική Κοινότητα Βουναρίων 179 252 -28,97% 

Τοπική Κοινότητα Καπλανίου 163 314 -48,09% 

Τοπική Κοινότητα Κόμπων 107 116 -7,76% 

Τοπική Κοινότητα Κορώνης 1.403 1.668 -15,89% 

Τοπική Κοινότητα Υαμείας 122 121 0,83% 

Τοπική Κοινότητα Φαλάνθης 181 317 -42,90% 

Τοπική Κοινότητα Χαρακοπίου 796 874 -8,92% 

Τοπική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς 578 570 1,40% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 2.585 2.638 -2,01% 

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 384 398 -3,52%
 

Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 55 89 -38,20% 

Τοπική Κοινότητα Λαχανάδας 146 169 -13,61% 

Τοπική Κοινότητα Μεθώνης 1.223 1.249 -2,08% 

Τοπική Κοινότητα Φοινίκης 103 107 -3,74% 

Τοπική Κοινότητα Φοινικούντος 674 626 7,67% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.247 5.552 -5,49% 

Δημοτική Κοινότητα Χώρας 3.645 3.500 4,14% 

Τοπική Κοινότητα Αμπελοφύτου 263 348 -24,43% 

Τοπική Κοινότητα Κορυφασίου 467 697 -33,00% 

Τοπική Κοινότητα Μεταξάδας 116 203 -42,86% 

Τοπική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου 205 217 -5,53% 

Τοπική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού 25 79 -68,35% 

Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 461 438 5,25% 

Τοπική Κοινότητα Φλεσιάδος 65 70 -7,14% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1.472 2.205 -33,24% 

Τοπική Κοινότητα Βλαχοπούλου 889 1.421 -37,44% 

Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 106 109 -2,75% 

Τοπική Κοινότητα Μαργελίου 54 116 -53,45% 

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 333 400 -16,75% 

Τοπική Κοινότητα Παπαφλέσσα 90 159 -43,40% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ 5.270 5.402 -2,44% 

Δημοτική Κοινότητα Πύλου 2.771 2.561 8,20% 

Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 99 119 -16,81% 

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 216 251 -13,94% 

Τοπική Κοινότητα Ικλαίνης 311 361 -13,85% 

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 672 646 4,02% 

Τοπική Κοινότητα Κυνηγού 257 361 -28,81% 

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 154 219 -29,68% 

Τοπική Κοινότητα Παππουλίων 188 225 -16,44% 

Τοπική Κοινότητα Πηδάσου 166 146 13,70% 

Τοπική Κοινότητα Πύλας 146 190 -23,16% 

Τοπική Κοινότητα Χωματάδας 290 323 -10,22% 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 2.468 2.916 -15,36% 

Τοπική Κοινότητα Κουκκουνάρας 572 673 -15,01% 

Τοπική Κοινότητα Κρεμμυδίων 499 708 -29,52% 

Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 302 246 22,76% 

Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου 369 418 -11,72% 

Τοπική Κοινότητα Χανδρινού 726 871 -16,65% 

      Πηγή: ΕΣΥΕ 
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  Πίνακας: Συγκριτική μεταβολή του de facto Πληθυσμού του Δήμου Πύλου - Νέστορος σε τέσσερα  διαφορετικά επίπεδα 

 

Χωρική Ενότητα 
Έτος απογραφής 

Μεταβολές % 
2011 2001 

Σύνολο Χώρας 10.939.727 10.964.020 -0,22% 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 584.989 638.942 -8,44% 

Νομός Μεσσηνίας 161.288  176.876 -8,81% 

Δήμος Πύλου - Νέστορος 21.376 23.780 -10,11% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Εξετάζοντας τις δημογραφικές εξελίξεις του Δήμου Πύλου - Νέστορος όπως αυτές 

παρουσιάζονται στους πιο πάνω πίνακες που συντελέστηκαν την τελευταία δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος Πύλου - Νέστορος παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού 

του σε ποσοστό της τάξης του 10,11% ακολουθώντας τις δημογραφικές εξελίξεις του 

πληθυσμού του Ν. Μεσσηνίας, που παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού του σε 

ποσοστό της τάξης του 8,81%. Τάσεις μείωσης εμφανίζονται και στην Πελοπόννησο 

(μείωση 8,44%) και σε ολόκληρη τη χώρα (μείωση 0,22%). 

 

1.2.3 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στη σύνθεση του πληθυσμού του δήμου Πύλου - Νέστορος, 

εφόσον τα αποτελέσματα αποτελούν έναν οδηγό για τον προσδιορισμό των αναγκών και 

τελικά για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου. Τα στοιχεία 

προέρχονται στην πλειοψηφία τους από την απογραφή του 2011. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του δήμου Πύλου - Νέστορος 

αποτελείται κατά 51 % από άνδρες (10.742) και κατά 49% από γυναίκες (10.335). 

 

 

Κατανομή πληθυσμού ανά φύλο στο δήμο Πύλου - Νέστορος 
Στοιχεία: απογραφή 2011 

Αναφερόμενοι στην πληθυσμιακή σύνθεση σύμφωνα με την υπηκοότητα, ο δήμος Πύλου - 

Νέστορος κατοικείται στην πλειοψηφία του από πολίτες με ελληνική υπηκοότητα. Ωστόσο 
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ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 16,4% που συνεχώς αυξάνεται τη τελευταία 

δεκαετία, δηλώνει υπηκοότητα άλλης χώρας. 

 

 
Κατανομή πληθυσμού ανά υπηκοότητα στο δήμο Πύλου – Νέστορος 

Στοιχεία: απογραφή 2011 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των ηλικιών στο δήμο, από την οποία 

προκύπτει μεγάλη ένταση στις παραγωγικές ηλικίες του πληθυσμού. Ποσοστό 15,3% 

έχει ηλικία 0-19 ετών, 48,8% βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες των 20-59 και 

35,8% είναι οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών. 

 

 
           Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στο δήμο Πύλο - Νέστορος 

            Στοιχεία: απογραφή 2011 

 

 
 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται αναλυτικότερα η κατανομή των ηλικιών: 
 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1



 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2020 

 

ΦΑΣΗ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα 21 από 68 

 

 
Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στο δήμο Πύλου - Νέστορος 

                  Στοιχεία: απογραφή 2011 
 

 
 

1.2.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Μέσω των προαναφερθέντων στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό και τη σύνθεσή 

του, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα. 

 
Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στο δήμο Πύλο - Νέστορος 

            Στοιχεία: απογραφή 2001 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 η αναλογία της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών 

προς αυτή των 55-64 ετών καθορίζει το Δείκτη Αντικατάστασης του Παραγωγικού 

Πληθυσμού. Στο δήμο Πύλου - Νέστορος ο Δείκτης ισούται με 0,83, δηλαδή σε κάθε 

100 άτομα που συνταξιοδοτούνται, εισέρχονται 83 στην αγορά εργασίας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριες ασχολίες του πληθυσμού του δήμου Πύλου - 

Νέστορος. Όπως γίνεται εμφανές από το διάγραμμα, ο αριθμός των συνταξιούχων 

είναι σχεδόν ισάριθμος με τον αριθμό των απασχολούμενων. Κύριος λόγος της 

αύξησης των απασχολούμενων σε σχέση με την απογραφή πληθυσμού του 2001, 

είναι το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας εξαιτίας της λειτουργίας  του ξενοδοχειακού 

συγκροτήματος Costa Navarino στην περιοχή. 
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Κύριες ασχολίες του πληθυσμού στο δήμο Πύλου - Νέστορος 

Στοιχεία: απογραφή 2011 

 

 

1.3    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3.1 ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η οικονομική διάρθρωση του Νομού Μεσσηνίας και ειδικότερα του Δήμου Πύλου-

Νέστορος με βάση τους τρεις παραγωγικούς τομείς Πρωτογενή - Δευτερογενή - 

Τριτογενή σύμφωνα με την απογραφή του 2001, παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

κατωτέρω πίνακα με τον πρωτογενή τομέα να εμφανίζει απασχόληση 4.747 

εργαζομένων. 

Ακολουθεί ο Δευτερογενής τομέας με 726 εργαζόμενους και τέλος ο Τριτογενής 

τομέας με 2.176 εργαζόμενους. 

Δε δήλωσαν κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 187 εργαζόμενοι, και άνεργοι 

δήλωσαν 834 άτομα του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μόνιμου πληθυσμού του 

Δήμου της Περιφέρειας & του Νομού) . 

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

πλήθος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στις έδρες των δημοτικών 

ενοτήτων και κοινοτήτων. 

Ο Πρωτογενής τομέας είναι ενισχυμένος λόγω της γεωμορφολογίας της ευρύτερης 

περιοχής του Δήμου και του καθαρά αγροτικού-γεωργικού χαρακτήρα της οικονομίας 

τα προηγούμενα έτη με ποσοστό 60,6%. 

Ο Δευτερογενής τομέας με ποσοστό 9,3% του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

παρουσιάζει σημαντική υστέρηση με κυριότερο λόγο την πολύ μικρή ανάπτυξη 

δικτύων για την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων τα οποία σημειωτέον 

χαρακτηρίζονται ως τα ποιοτικότερα παγκοσμίως με σημαντικότερα το ελαιόλαδο και 

την σταφίδα. 

Ο Τριτογενής τομέας με ποσοστό 27,8% του Οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξης στην περιοχή και αρχίζει την τελευταία 

δεκαετία να εξελίσσεται και να αποτελεί ένα εργαλείο για μια ήπια μεταστροφή της 
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οικονομίας στον τομέα αυτό μέσω κυρίως του τουρισμού που είναι από τα 

σημαντικότερα δυνητικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου (φυσικό 

περιβάλλον, πλήθος ακτογραμμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών Νatura, κ.λ.π). 

 

1.3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 

ανέρχεται σε 8.669 άτομα, από τα οποία 7.836 είναι απασχολούμενοι και οι υπόλοιποι 

834 είναι άνεργοι. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανέρχεται στα 10.921 άτομα. 

Από την τελευταία απογραφή του 2011 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τέτοιου είδους 

στοιχεία. 

Ακολουθούν αναλυτικότεροι πίνακες. 
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Πίνακας: Οικονομικά Ενεργός και Μη Πληθυσμός επί του Μόνιμου Πληθυσμού (2001) του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

 

ΧΩΡΙΚΗ            

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Οικονομικώς Ενεργοί 

Οικονομικώς 

Μη Ενεργοί Σύνολο 

Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο 
Πρωτογενής 

Τομέας 

Δευτερογενής 

Τομέας 

Τριτογενής 

Τομέας 

Δε Δήλωσαν 

Κλάδο 

Οικονομικής 

Δραστηριότητας 

 

Σύνολο χώρας 4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410 5.245.094 

Πελοπόννησος 246.603 223.405 76.208 38.383 98.028 10.786 23.198 294.865 

Νομός 

Μεσσηνίας 
66.733 59.663 20.853 9.438 27.254 2.118 7.070 84.445 

Δήμος Πύλου-

Νέστορος 
8.669 7.836 4.747 726 2176 187 834 10.921 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1



 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2020 

 

ΦΑΣΗ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σελίδα 25 από 68 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων όσο αναφορά την 

απασχόληση του πληθυσμού ανά τομέα μεταξύ των δυο τελευταίων απογραφών του 

2001 και του 2011.  

Διάγραμμα 1: Απασχόληση του Μόνιμου Πληθυσμού Δήμου Πύλου – Νέστορος  ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

Απογραφή 2001 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η κύρια απασχόληση των κατοίκων στο Δήμο 

Πύλου-Νέστορος συγκεντρώνεται σχεδόν ισάριθμα στον πρωτογενή και τριτογενή 

τομέα σε αντίθεση με την απογραφή του 2001, όπου ο πρωτογενής κατείχε πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό. Συγκεκριμένα από τους απασχολούμενους, ποσοστό 45% 

απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, ακολουθεί ο τριτογενής τομέας με ποσοστό 

απασχόλησης 42% και το 13% απασχολείται στο δευτερογενή τομέα. 

 

Διάγραμμα 2: Απασχόληση του Μόνιμου Πληθυσμού Δήμου Πύλου – Νέστορος  ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

Απογραφή 2011 
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1.4.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. η κατανομή των εκτάσεων του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως γης έχει ως εξής : 

Πίνακας: Κατανομή των Εκτάσεων Πύλου - Νέστορος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως Γης (στρ.) 1999-2000 

Χρήσεις Γης 
Συνολική Επιφάνεια 

(στρ.) 
Ποσοστό (%) 

Καλλιέργειες 

(συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που είναι σε 

αγρανάπαυση) 

257.700 46,6 

Βοσκότοποι 104.400 18,9 

Δάση 138.500 25 

Εκτάσεις που Καλύπτονται 

από Νερό 
15.800 2,9 

Οικισμοί 21.000 3,8 

Άλλες Περιοχές 15.500 2,8 

Σύνολο 552.900 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

1.4.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

Πίνακας: Βασικά Χαρακτηριστικά Δήμου Πύλου - Νέστορος 

 

Τοπικές Κοινότητες Έκταση (χιλ.στρέμματα) 

Χαρακτηρισμός 

(οδ.75/268 Ε.Ο.Κ.) 

ΠΕΔΙΝΗ (Π), ΟΡΕΙΝΗ (Ο), 

ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ (Η) 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Έδρα: Πύλος,η) 552,2   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ 105,2   

Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 6,5 Π 

Τοπική Κοινότητα Βασιλιτσίου 7,5 Π 

Τοπική Κοινότητα Βουναρίων 25,5 Ο 

Τοπική Κοινότητα Καπλανίου 3,2 Π 

Τοπική Κοινότητα Κόμπων 10,7 Η 

Τοπική Κοινότητα Κορώνης 1,4 Π 

Τοπική Κοινότητα Υαμείας 6,6 Η 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Τοπική Κοινότητα Φαλάνθης 8,9 Π 

Τοπική Κοινότητα Χαρακοπίου 10,2 Π 

Τοπική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς 24,7 Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 97,2   

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 29,5 Π 

Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 23,3 Π 

Τοπική Κοινότητα Λαχανάδας 12,3 Π 

Τοπική Κοινότητα Μεθώνης 6,1 Π 

Τοπική Κοινότητα Φοινίκης 5,5 Π 

Τοπική Κοινότητα Φοινικούντος 20,5 Π 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 91,9   

Δημοτική Κοινότητα Χώρας 27,3 Η 

Τοπική Κοινότητα Αμπελοφύτου 7,9 Π 

Τοπική Κοινότητα Κορυφασίου 11,2 Π 

Τοπική Κοινότητα Μεταξάδας 17,6 Ο 

Τοπική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου 9,4 Π 

Τοπική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού 3,1 Ο 

Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 6,9 Π 

Τοπική Κοινότητα Φλεσιάδος 8,5 Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 42,2   

Τοπική Κοινότητα Βλαχοπούλου 21,2 Η 

Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 4,9 Η 

Τοπική Κοινότητα Μαργελίου 4,6 Η 

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 4,1 Η 

Τοπική Κοινότητα Παπαφλέσσα 7,4 Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ 144,4   

Δημοτική Κοινότητα Πύλου 38,6 Η 

Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 11,6 Η 

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 9,1 Π 

Τοπική Κοινότητα Ικλαίνης 5,6 Π 

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 19,2 Η 

Τοπική Κοινότητα Κυνηγού 28,7 Π 

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 6,6 Π 

Τοπική Κοινότητα Παππουλίων 6,6 Π 

Τοπική Κοινότητα Πηδάσου 5,2 Π 

Τοπική Κοινότητα Πύλας 6,5 Π 

Τοπική Κοινότητα Χωματάδας 6,7 Π 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 71,3   

Τοπική Κοινότητα Κουκκουνάρας 28,6 Η 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Τοπική Κοινότητα Κρεμμυδίων 3,4 Η 

Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 13,7 Η 

Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου 10,8 Η 

Τοπική Κοινότητα Χανδρινού 14,8 Η 

 

1.4.3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
  

Ο δήμος Πύλου – Νέστορος  έχει να παρουσιάσει πλήθος αρχαιολογικών θησαυρών 

και μνημείων από όλες τις χρονικές περιόδους. Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των 

μνημείων ανά Δημοτική Ενότητα και ανά Χρονική Περίοδο (Προϊστορική- Κλασική, 

Βυζαντινή- Μεταβυζαντινή και Νεότερη, σύμφωνα με το διαχωρισμό των επιμέρους 

εφορειών αρχαιοτήτων). 

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

Η πόλη της Μεθώνης είναι χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακός οικισμός, διότι 

αποτελεί  έναν από τους πρώτους μετεπαναστατικά συγκροτημένους βάσει σχεδίου 

οικισμούς και διασώζει ως σήμερα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της νότιας 

Πελοποννήσου του 19
ου

 αιώνα. 

Για την Προϊστορική-Κλασική περίοδο, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο Θαλάσσιος 

Αρχαιολογικός Χώρος Όρμου Μεθώνης, ο καταποντισμένος οικισμός της Μέσης 

Εποχής του Χαλκού στη Μεθώνη, για τον οποίο διεξάγεται από το 1993 έρευνα της 

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Επισημαίνεται πως είναι ο δεύτερος μόλις 

προϊστορικός οικισμός μετά το Πλατυγιάλι (Πρωτοελλαδικής εποχής) και ο πρώτος 

της συγκεκριμένης περιόδου που ανασκάπτεται υποβρυχίως στην Ελλάδα. Επίσης, 

είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ο Αρχ/ κός Χώρος στη νήσο Σχίζα, ο 

Αρχαιολογικός χώρος - θαλάσσια περιοχή - ανατολικά του ακρωτηρίου Σπίθα της 

νήσου Σαπιέντζα Μεθώνης και ο Αρχαιολογικός χώρος - θαλάσσια περιοχή - στο 

Πόρτο Λόγγο Σαπιέντζας και τη νήσο Μπόμπα. 

Στα σημαντικότερα μνημεία της Βυζαντινής- Μεταβυζαντινής περιόδου ανήκει το 

Μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης,  ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου (110 

στρέμματα περίπου), με λείψανα αστικών και εκκλησιαστικών οικοδομημάτων. 

Χαρακτηριστικό αρχιτεκτόνημα της Μεθώνης είναι το Μπούρτζι, μικρό επιθαλάσσιο 

οχυρό, κτισμένο σε μικρή νησίδα στα νότια του κάστρου ισοδομική τοιχοποιία. Η 

οικοδόμηση του οχυρού άρχισε λίγο πριν το 1500 από τους Ενετούς και 

ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς κατά τον 16ο αιώνα. Το Μπούρτζι αποτέλεσε 

τμήμα της θαλάσσιας οχύρωσης της Μεθώνης και εξυπηρέτησε διάφορους σκοπούς 

ανά εποχές. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου 

στη νήσο Αγία Μαρίνας ή Αγία Μαριανή Νομού Μεσσηνίας, το ενετικό φρέαρ, που 

βρίσκεται στη πλατεία της  Βιβλιοθήκης, Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου στη θέση «Αγάκι» 

και ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Λίμνη του Παπά". 

Στα μνημεία των Νεότερων Χρόνων συγκαταλέγονται το ιστορικό διατηρητέο 

Μνημείο «Καποδιστριακό Σχολείο Μεθώνης», το Σχολείο Συγγρού Μεθώνης, και το 

παλιό σχολικό κτίριο ("Ενοριακή Βιβλιοθήκη"), που βρίσκεται στην πλατεία Συγγρού 

Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Στη Δ.Ε. Πύλου βρίσκονται πλήθος μνημείων της Προϊστορικής- Κλασικής περιόδου. 

Ένα από αυτά είναι το Σπήλαιο Νέστορος. Το σπήλαιο έχει ταυτισθεί : 1) Με το 

σπήλαιο, όπου ο νεογέννητος θεός Ερμής απέκρυψε την αγέλη που έκλεψε ο ίδιος 

από τον ΄Ηλιο-Απόλλωνα. 2) Με το σπήλαιο όπου διανυκτέρευαν τα κοπάδια των 

Νηλειδών και ιδιαίτερα του Νηλέως, του πατέρα του Νέστορα. Η σπηλιά 

μνημονεύεται και από τον Παυσανία (Δ.36,2). Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο 

Αρχαιολογικός χώρος Ίκλαινας. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μνημειώδη κτίρια με 

κυκλώπεια τείχη, σπίτια, και εργαστήρια, τα οποία φανερώνουν ότι κατά την πρώιμη 

μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα είχε ανάκτορο και ήταν πρωτεύουσα ανεξάρτητου 

κρατιδίου. Στην περιοχή ανακαλύφθηκε, το καλοκαίρι του 2010, πήλινη πινακίδα με 

πρώιμη γραμμική Β'. Η πινακίδα θεωρείται η αρχαιότερη πινακίδα Γραμμικής 

Β' στην Ευρώπη και χρονολογείται πριν από περίπου 3.500 χρόνια, στα 1450 π.Χ. 

Τέλος στη Δ.Ε. Πύλου βρίσκεται ο Μυκηναϊκός Τύμβος Αγίου Ιωάννη Παππουλίων. 

Ο τύμβος στη θέση Άγιος Ιωάννης Τ.Κ. Παππουλίων της Δ.Ε. Πύλου, είχε δύο 

κατασκευαστικές φάσεις. Περιείχε ταφές μέσα σε πίθους, τοποθετημένους σε 

οριζόντια διάταξη και ακτινωτά στη περιφέρεια του. Στο κέντρο περίπου του τύμβου, 

υπήρχε πεταλόσχημη κατασκευή που ερμηνεύτηκε ως κενοτάφιο σε σχήμα οικίας.  

Στη Βυζαντινή- Μεταβυζαντινή περίοδο ανήκει το Κάστρο της Πύλου (Νιόκαστρο). 

Το Νιόκαστρο, κτισμένο πάνω στα βράχια , στη νότια είσοδο του λιμανιού, ξεκίνησε 

να κτίζεται από τον Νικόλαο Β’ Σαϊντομέρ κατά τα έτη 1287-1308 και 

ανακατασκευάστηκε από τους Τούρκους το 1572. Στην πενταετία 1982-1987 το 

Νιόκαστρο ανακαινίστηκε σε όλη του την έκταση και τέθηκε σε λειτουργία μέσα στο 

κάστρο το Ελληνικό Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πύλου. Μνημείο αποτελεί 

και το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο «Καμάρες» (κάστρο Πύλου), το οποίο κτίστηκε για 

να εξυπηρετήσει της ανάγκες ύδρευσης του Νιόκαστρου. Πρόκειται για ένα από τα 

σημαντικότερα δημόσια έργα της οθωμανικής διοίκησης στη Μεσσηνία και η 

κατασκευή του τοποθετείται χρονικά στον 16ο αιώνα. Σημαντικές κηρύξεις είναι 

επίσης η Νησίδα Μαραθωνήσι - Μνημείο Άγγλων Πεσόντων, το Μνημείο Πεσόντων 

στη Σφακτηρία, αλλά και ο Όρμος του Ναυαρίνου, λόγω της ομώνυμης ναυμαχίας. 

Στη Δ.Ε. Πύλου υπάρχουν πολλά κηρυγμένα ναϊκά οικοδομήματα. 

Από τους Νεότερους χρόνους, ξεχωρίζουν το Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Καλλιθέας, το 

Κτίριο Καζαντζίδου Γεωργία και Καλαϊτζής Γιάννης και το Κτίριο Κωστή 

Τσικλητήρα. 

Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Το γνωστότερο μνημείο της Προϊστορικής- Κλασικής Περιόδου είναι τα Ανάκτορα 

Νέστορα, το καλύτερα σωζόμενο Μυκηναϊκό ανάκτορο. Είναι ένα συγκρότημα από 

διάφορα κτίρια με ένα σύνολο 105 ισογείων διαμερισμάτων ή άλλων χώρων. 

Αποτελείται από 4 κύρια κτίρια καθώς και ορισμένα μικρότερα κτίσματα. Τα 

σημαντικότερα διαμερίσματά του είναι η μεγάλη ορθογώνια "αίθουσα του θρόνου" 

με την κυκλική εστία, το λουτρό με τον πήλινο λουτήρα και οι αποθήκες με τα 

πολυάριθμα αποθηκευτικά αγγεία. Το ανάκτορο ήταν διώροφο και διακοσμείτο με 

πολύχρωμες τοιχογραφίες. Σημαντικά μνημεία αποτελούν οι Θολωτοί Μυκηναϊκοί 

Τάφοι σε διάφορες θέσεις (Βολιμίδια, Κορυφάσιο) και ο Αρχαιολογικός χώρος όρμου 

Βοϊδοκοιλιάς και Κορυφασίου ("Παλαιοκάστρου") 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92
ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Από τη Βυζαντινή- Μεταβυζαντινή Περίοδο σώζονται πλήθος ναών (Ι. Ν. Προφήτη 

Ηλία, Ι.Ναός Αγίων Κων/νου και Ελένης κ.α. καθώς και ένα Γεφύρι (Τ.Κ. Ρωμανού). 

Τα μνημεία Ύψωμα " Κούκουρας " βόρεια του υψώματος του Προφήτη Ηλία, 

Αρχαιολογικός χώρος όρμου Βοϊδοκοιλιάς και Κορυφασίου ("Παλαιοκάστρου") και 

Σπήλαιο Κουφιέρου στο Παλαιό Λουτρό, ανήκουν και στις δύο παραπάνω περιόδους. 

Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 

Ο οικισμός της Κορώνης χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως Τόπος Ιστορικού και 

Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. 

Ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής/Μεταβυζαντινής περιόδου είναι το 

Κάστρο Κορώνης. Από τα κομψότερα δείγματα της βενετσιάνικης φρουριακής 

αρχιτεκτονικής και από τα ελάχιστα κάστρα που στο εσωτερικό τους σώζονται οικίες 

και ναοί, το κάστρο της Κορώνης, κυριεύει με τον επιβλητικό του όγκο σχεδόν 

ολόκληρο το ακρωτήριο Ακρίτας, στο νότιο άκρο του Μεσσηνιακού Κόλπου. 

Χτίστηκε από τους Ενετούς τον 13ο αιώνα και ενισχύθηκε από τους Οθωμανούς τον 

16ο αιώνα. 

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Στη Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έχουν βρεθεί οι Θολωτοί Μυκηναϊκοί Τάφοι Κουκουνάρας και 

Πλατανόβρυσης. 

Στη Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδο ανήκουν οι Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας, Ι.Ν. Αγίου 

Νικολάου Παλαιού, Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής και Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Νέου. 

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Στη Δ.Ε. Παπαφλέσσα σώζεται ο Θολωτός Μυκηναϊκός Τάφος Βλαχόπουλου. 

Από τα μνημεία της Βυζαντινής/Μεταβυζαντινής περιόδου ξεχωρίζουν οι Ι.Ν. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου και η Ι. Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου. 

Από τα Νεότερα χρόνια, κηρυγμένη είναι η Θέση Ταμπούρια στο Μανιάκι, ενώ το 

Κτήριο ιδιοκτησίας Μαργέλη Γεωργίου στο χωριό Μαργέλι είναι χαρακτηρισμένο ως 

έργο τέχνης.  

1.5    ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

1.5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

1.5.1.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο κυριότερος οδικός άξονας που διαπερνά την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώνοντας 

τα κυριότερα αστικά κέντρα μεταξύ τους είναι ο αυτοκινητόδρομος, Καλαμάτα - 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Τρίπολη - Κόρινθος – Αθήνα.  

Ο σημαντικότερος άξονας για το Νομό και το Δήμο είναι ο οδικός άξονας Καλαμάτα-

Μεσσήνη-Βελίκα-Πύλος-Μεθώνη. 

Ο δεύτερος σημαντικός άξονας για τον Νομό και τον Δήμο, είναι ο οδικός άξονας 

Πάτρα – Πύργος – Κυπαρισσία – Πύλος. 

Με τη βελτίωση των παραπάνω αξόνων, θα αυξηθεί η προσβασιμότητα στο Δήμο και 

θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου και της 

ευρύτερης περιοχής. 

Η επάρκεια του ασφαλτοστρωμένου δικτύου κρίνεται ικανοποιητική και δεν 

κρίνονται αναγκαίες νέες διανοίξεις, παρά μόνο βελτιώσεις. Σημαντικό πρόβλημα 

στην περιοχή μελέτης καταγράφεται από την παράνομη διάνοιξη αγροτικών δρόμων 

για την εξυπηρέτηση των καλλιεργητών ή για την πρόσβαση σε κτίσματα, χωρίς να 

έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται διάσπαση και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. 

Υποδομές Προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Πύλου 

Η Δ.Ε. Πύλου εξυπηρετείται από ένα κομμάτι Εθνικής οδού 25 χιλιομέτρων και την 

Επαρχιακή οδό Καλαμάτας - Πύλου. Επίσης υπάρχει δημοτικό οδικό δίκτυο 40 χιλιομέτρων 

και πλήθος αγροτικών οδών μήκους 301 χιλιομέτρων. Το συνολικό μήκος του επαρχιακού 

δικτύου, είναι περίπου 100 χλμ. 

 

Το κύριο οδικό δίκτυο είναι ασφαλτοστρωμένο και βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση 

οδοστρώματος. Στο σύνολο του, το οδικό δίκτυο παρουσιάζει μεγάλη κίνηση, κυρίως κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω των πολλών επισκεπτών που συγκεντρώνουν οι παραλίες 

της περιοχής και λόγω του ξενοδοχείου Costa Navarino, που αποτελεί πόλο έλξης της 

περιοχής. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από τσιμεντόδρομους και 

χωματόδρομους. 

Οι χρονικές αποστάσεις από την έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος, την Πύλο είναι μικρές, 

με μεγαλύτερη χρονοαπόσταση αυτή των Άνω Αμπελόκηποι και Κάτω Αμπελόκηποι που 

φτάνουν τα 33 και 30 λεπτά αντίστοιχα. 

 

Σημειώνεται, ότι έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ανάγκες διάνοιξης 

αγροτικών δρόμων, γεγονός που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επιβίωση του 

πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Είναι όμως απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς 

και κατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων.  
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Εργασίες βελτίωσης προγραμματίζονται στο τμήμα της τοπικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού 

(οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι 

το τέλος του 2015. 

 

Υποδομές Προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Νέστορος 

Η Δ.Ε. Νέστορος εξυπηρετείται από ένα κομμάτι Εθνικής οδού μήκους 17 

χιλιομέτρων και ένα τμήμα επαρχιακής οδού συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων και 

το δημοτικό οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 60 χιλιομέτρων, ενώ υπάρχει και πλήθος 

αγροτικών οδών μήκους 300 χιλιομέτρων. Το συνολικό μήκος του επαρχιακού 

δικτύου, είναι περίπου 91χλμ. 

Η επαρχιακή οδός βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση οδοστρώματος. Σε παρόμοια 

κατάσταση βρίσκεται και το δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Το εσωτερικό δίκτυο της 

Δ.Ε., είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο, βρίσκεται όμως σε καλή κατάσταση. 

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από τσιμεντόδρομους και 

χωματόδρομους. 

Οι χρονικές αποστάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων από τη Χώρα είναι πολύ μικρές, με 

μέγιστη χρονοαπόσταση αυτή των 20 λεπτών του Παλαιού Λουτρού. Επίσης 

παρατηρούμε ότι σε όλο το μήκος της οδικής σύνδεσης των Τ.Κ. με την Χώρα 

καλύπτεται από άσφαλτο. 

Σημειώνεται, ότι έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ανάγκες διάνοιξης 

αγροτικών δρόμων, γεγονός που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επιβίωση του 

πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Είναι όμως απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, 

καθώς και κατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε το συγκοινωνιακό έργο με τίτλο «Βελτίωση της εθνικής 

οδού Χώρας - Κορυφασίου» που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Υποδομές Προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Κορώνης 

Κυρίαρχος άξονας ανάπτυξης οικιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων 

παραμένει ο παραλιακός επαρχιακός δρόμος ο οποίος και συνδέει τα κύρια οικιστικά 

κέντρα Πεταλίδι, Λογγά - Αγ. Ανδρέα και Κορώνη.  

Ανήκει στο σύστημα οδικού δακτυλίου της Πυλίας με δύο κύριες συνδέσεις:  

 Σύνδεση με τα αστικά συγκροτήματα Καλαμάτας-Μεσσήνης  

 Σύνδεση με την Φοινικούντα-Μεθώνη  

 

Η Κορώνη σχηματίζει έναν κύριο πόλο επί του οδικού άξονα και τα Βουνάρια τον 

δεύτερο. Ο οδικός άξονας μετά τη Ν. Κορώνη εισέρχεται στην ενδοχώρα. 

 

Αναλυτικότερα, η Δ.Ε. Κορώνης εξυπηρετείται από την 9η Επαρχιακή οδό 

«Ριζόμυλος - Κορώνη» στη διασταύρωση με την 4η Ε.Ο «Καλαμάτα - Ριζόμυλος - 

Πύλος» και της 13ης Επαρχιακής Οδού «Μεθώνη - Κορώνη» που είναι συνέχεια της 
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3ης Ε.Ο. «Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη» τις δημοτικές οδούς μήκους 35 περίπου 

χιλιομέτρων καθώς και πλήθος αγροτικών και δασικών οδών μήκους 150 και 20 

χιλιομέτρων αντίστοιχα.  

 

Ο κύριος οδικός άξονας της Δ.Ε. βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση οδοστρώματος ενώ 

χρήζει επισκευής ένα μέρος του, συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων. Στο σύνολο του, 

το οδικό δίκτυο παρουσιάζει μεγάλη κίνηση, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 

λόγω των πολλών επισκεπτών που συγκεντρώνουν οι παραλίες της περιοχής.  

Το εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε., είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο, βρίσκεται 

όμως σε καλή κατάσταση. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από 

τσιμεντόδρομους και χωματόδρομους. 

Οι χρονικές αποστάσεις είναι μικρές με μεγαλύτερη χρονοαπόσταση αυτή των 20 λεπτών 

της Τ.Κ. Καπλανίου, το οποίο είναι ορεινό. Επίσης παρατηρούμε ότι καλύπτεται από 

άσφαλτο όλο το οδικό δίκτυο που συνδέει τις Τ.Κ. με την έδρα της Δημοτικής ενότητας, την 

Κορώνη. 

 

Σημειώνεται, ότι έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ανάγκες διάνοιξης 

αγροτικών δρόμων, γεγονός που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επιβίωση του 

πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Είναι όμως απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς 

και ανακατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. 

Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα που δρομολογούνται να γίνουν στη Δημοτική Ενότητα 

Κορώνης είναι κατά 90% νέα χάραξη και πιθανόν απαλλοτριώσεις, του ορεινού άξονα Δ.Ε. 

Κορώνης, καθώς έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες. 

 

Υποδομές Προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης 

Το εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε., είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο και βρίσκεται 

σε καλή κατάσταση. Είναι απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς και 

ανακατασκευή διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

αποτελείται κυρίως από τσιμεντοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομους. Σε 

εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πήδασος – Μεθώνη. 

Οι χρονικές αποστάσεις από την έδρα του, τη Μεθώνη είναι μικρές, με μεγαλύτερη 

χρονοαπόσταση αυτή των Τ.Κ. Λαχανάδας και Ευαγγελισμού που φτάνει τα 20 

λεπτά.  

Επίσης παρατηρούμε ότι όλο το μήκος της οδικής σύνθεσης των Τ.Κ. με την έδρα, 

καλύπτεται από άσφαλτο. 

Υποδομές Προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα 
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Το οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παπαφλέσσα βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση. 

Το συνολικό μήκος του κύριου οδικού δικτύου που συνδέει τα δημοτικά 

διαμερίσματα μεταξύ τους είναι 20 χλμ χωρίς δυσκολία πρόσβασης τους χειμερινούς 

μήνες. Από αυτά τα 15 χλμ. ανήκουν στο επαρχιακό δίκτυο και τα 5χλμ. στο 

κοινοτικό δίκτυο.  

Ασφαλτοστρωμένα είναι τα 20 χλμ. Στην περιοχή της Δ.Ε. αναπτύσσονται αγροτικοί 

δρόμοι μήκους 200 χιλιομέτρων καθώς και δασικοί μήκους 20 χιλιομέτρων. 

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του δικτύου είναι σχετικά καλή είναι σκόπιμο να 

γίνουν εργασίες συντήρησης, διάνοιξης - διαπλάτυνσης αλλά και ασφαλτόστρωσης 

τουλάχιστον του κύριου οδικού δικτύου. 

Ένα από τα έργα που ήδη έχουν δρομολογηθεί και σύντομα αναμένεται να 

κατασκευαστούν είναι η αγροτική οδοποιία της Δ.Ε. Παπαφλέσσα. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τα έργα αγροτικής οδοποιίας στη Τ.Κ. Βλαχοπούλου 

που έχει ενταχθεί σε Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2014 

καθώς και το έργο αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακού, Μαργελίου, 

Παπαφλέσσα που έχει επίσης ολοκληρωθεί. 

Υποδομές Προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων 

Το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων είναι σε μέτρια κατάσταση. 

Το μήκος του οδικού δικτύου που συνδέει τις τοπικές κοινότητες με την πρώην έδρα 

του Δήμου Χιλιοχωρίων , τον Χανδρινό είναι : 

 Χανδρινού - Κρεμμύδια 4.200μ 

 Χανδρινού - Σουληνάρι 2.050μ 

  Χανδρινού - Μεσοπόταμος 4.200μ 

  Χανδρινού - Κουκκουνάρας 4.500μ 

 Χανδρινού – Στενωσιά 4.200μ 

 Χανδρινού - Πλατανόβρυση 3.100μ. 

Εντός της Δημοτικής Ενότητας διέρχεται τμήμα του δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου 

Μεσσήνης - Πύλου με μήκος 9.100μ. Καθώς και τμήμα της 38ης Επαρχιακής οδού 

Σουληνάρι - Κορυφάσιο μήκους 6.300μ. 

Στην περιοχή του Δήμου αναπτύσσονται αγροτικοί χωματόδρομοι καθώς και δασικοί 

χωματόδρομοι. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του δικτύου είναι σχετικά καλή 

είναι σκόπιμο να γίνουν εργασίες συντήρησης, διάνοιξης - διαπλάτυνσης αλλά και 

ασφαλτόστρωσης τουλάχιστον του κύριου οδικού δικτύου. 
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1.5.1.2 ΥΔΡΕΥΣΗ 

Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Κορώνης 

Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Κορώνης έχει συνολική έκταση 170.0 χλμ.  

Μεγάλο μέρος αυτού είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιάντου που χρήζουν 

αντικατάστασης, χάλυβα και PVC 3ης γενιάς. 

Η ηλικία των δικτύων της Δ.Ε. κυμαίνεται από 0 έως 50 χρόνια. Οι απώλειές τους 

κυμαίνονται έως 20%, στα παλιά τμήματα του δικτυού ύδρευσης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν τα έργα της ύδρευσης της Τ.Κ. Βασιλιτσίου που 

πρόκειται να δρομολογηθούν καθώς και η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης της Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς. 

Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης 

Οι συνθήκες ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης είναι γενικά 

ικανοποιητικές. Όλοι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης και υδρεύονται κυρίως 

από πηγές και γεωτρήσεις. Το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει το σύνολο των δημοτικών 

διαμερισμάτων της Δ.Ε. Μεθώνης. Επίσης, έχουν ανορυχθεί γεωτρήσεις για την 

ύδρευση κάποιων απομακρυσμένων οικισμών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε 

μεμονωμένες κατοικίες εκτός ορίων οικισμών έχουν ανορυχθεί ιδιωτικές γεωτρήσεις 

για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους σε νερό ύδρευσης. 

Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Μεθώνης αφορά περίπου 3.000 υδρόμετρα και το 

συνολικό μήκος των αγωγών ξεπερνάει τα 200.000 μέτρα. 

Το νερό προέρχεται από δώδεκα (12) γεωτρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές 

των τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Μεθώνης και από πηγές της Τ.Κ. Αμπελοκήπων, η 

οποία τροφοδοτεί τμήμα της Μεθώνης και τους οικισμούς Ευαγγελισμό, Καμάρια και 

Φοινίκη και της Τ.Κ. Λαχανάδας που τροφοδοτεί τους οικισμούς Λαχανάδα και 

Φοινικούντα.  

Τα δίκτυα των οικισμών στο μεγαλύτερο τμήμα τους είναι κατασκευασμένα από 

πολυαιθυλένιο. Υπάρχουν μικρά παλιά τμήματα, εντός των οικισμών της Μεθώνης 

και της Λαχανάδας, από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, τα οποία χρήζουν 

αντικατάστασης. 

Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Νέστορος 

Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Νέστορος έχει συνολική έκταση 45.0 χλμ., ενώ ένα 

μέρος του είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες και χρήζει αντικατάστασης 

από PVC. 

Το δίκτυο των Τ.Κ. που καλύπτεται από αμιαντοσωλήνες είναι παλιό ενώ το 

υπόλοιπο που καλύπτεται από PVC κυμαίνεται από 1-10 έτη ενώ η κάλυψη αυτών 

πλησιάζει το 100%. Οι απώλειες του δικτύου φτάνουν το 5%. 

Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Πύλου 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι αρμόδια για την ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Πύλου. Το 

νερό του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. προέρχεται κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις. Σε 

περιόδους αιχμής το σύστημα ενισχύεται από πέντε γεωτρήσεις. 
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Οι πελάτες της ύδρευσης ανέρχονται σε 5.500 ενώ το μήκος των αγωγών ύδρευσης 

φθάνει τα 145.000 μέτρα. Το νερό είναι κατάλληλο σαν πόσιμο και η ποιότητα του 

ελέγχεται τακτικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., ενώ  η ετήσια παροχή νερού από τη ΔΕΥΑΠ 

στους πελάτες της φθάνει τα 450.000. κυβικά μέτρα. 

Το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ περιλαμβάνει δυο κεντρικά δίκτυα που επεκτείνονται από 

πηγές Κουμπέ Χανδρινού έως Πύλο και από πηγές Αμπελοκήπων έως Τ.Κ. 

Μεσοχωρίου. Η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού των πηγών 

και των γεωτρήσεων που υδρεύουν το δίκτυο είναι εξαιρετικά καλή. Πρόκειται για 

νερό μέτριας σκληρότητας, με μικρές συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών, όπως 

π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία και βαρέα μέταλλα, πολύ χαμηλότερες από τα 

θεσμοθετημένα επίπεδα και με πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα. 

Η απολύμανση του νερού για προληπτικούς και μόνο λόγους, γίνεται συνεχώς με 

χλωρίωση στις γεωτρήσεις και στις δεξαμενές με αποτέλεσμα το νερό στο δίκτυο να 

μην παρουσιάζει μικροβιολογική επιβάρυνση. 

Εκτός από τον τακτικό έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο που διενεργεί 

η υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ γίνεται και τακτικός μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος 

από διαπιστευμένο εργαστήριο. 

Η βελτίωση του δικτυού ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ περιλαμβάνει σημαντικά έργα, όπως 

η επέκταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Πύλου και η αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων σε τοπικές κοινότητες, τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα 

του Ε.Σ.Π.Α. Συγκεκριμένα υπάρχουν μελέτες για την αντικατάσταση αγωγού 

ύδρευσης από Τ.Κ. Αμπελοκήπων έως  Κυνηγού, Μεσοχωρίου και Περιβολάκια. 

Επίσης αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Καλλιθέας. 

Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα 

Στον τομέα της ύδρευσης η υδροληψία γίνεται κυρίως από την πηγή «Παλαιό 

Λουτρό». Στο Τ.Κ. Μαργελίου υπάρχει μόνο επιφανειακή υδροληψία. 

Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 76,1 χλμ. Από αυτά τα 64,4χλμ. είναι από 

αμιαντοτσιμέντο και τα 11,7χλμ. από πλαστικό.  

Ο μέσος όρος ηλικίας του δικτύου στα Τ.Κ. Μανιακίου και Μαργελίου ξεπερνά τα 

τριάντα χρόνια. Ο μέσος όρος του δικτύου στα τοπικά διαμερίσματα Βλαχόπουλου, 

Μεταμόρφωσης και στο οικισμό Παπαφλέσσα δεν ξεπερνά τα 10 χρόνια.  

Δεν υπάρχει αποτύπωση του δικτύου και οι απώλειες του προσεγγίζουν το 10% ενώ η 

κάλυψη του φθάνει στα 60%. 

Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων 

Στον τομέα της ύδρευσης η υδροληψία γίνεται από διάφορες πηγές και γεωτρήσεις 

ανά Τοπική Κοινότητα. 
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Η Τ.Κ. Σουληναρίου υδρεύεται από τις πηγές και γεωτρήσεις, ενώ επίσης υπάρχει νέο 

δίκτυο ύδρευσης από πολυαιθυλένιο στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο. Η Τ.Κ. 

Μεσοποτάμου υδρεύεται από γεωτρήσεις και επίσης υπάρχει νέο δίκτυο ύδρευσης 

από πολυαιθυλένιο. 

Η Τ.Κ. Κρεμμυδίων υδρεύεται από γεωτρήσεις και τον σύνδεσμό ύδρευσης Τέλος 

Άγρας και επίσης υπάρχει νέο δίκτυο ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. 

Ο οικισμός Στενωσιάς Τ.Κ. Κουκουνάρας υδρεύεται από γεωτρήσεις και επίσης 

υπάρχει νέο δίκτυο ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.  

Η Τ.Κ. Κουκουνάρας υδρεύεται από γεώτρηση. Το εξωτερικό δίκτυο είναι από 

πολυαιθυλένιο και το εσωτερικό από PVC.  

Η Τ.Κ. Χανδρινού υδρεύεται από γεώτρηση. Το δίκτυο είναι από πολυαιθυλένιο και 

PVC, ενώ ο οικισμός Πλατανόβρυσης της Τ.Κ. Χανδρινού υδρεύεται από γεώτρηση 

με τμήματα δικτύου από διάφορα υλικά. 

Ήδη έχει υλοποιηθεί μελέτη για το έργο «Εκσυγχρονισμός, τηλεμετρία και 

αυτοματισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος», η οποία αφορά 

σύστημα τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου το οποίο καλύπτει όλο το Δήμο, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί μείωση διαρροών, συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος μέσω 

ποσοτικής/ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων. Αναζητείται 

πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α. για την υποβολή της. 

Αντικειμενικός σκοπός του έργου, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα 

Ελέγχου (ΚΣΕ), με βάση το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. 

Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου 

λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από 

όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για: 

 Εντοπισμό Διαρροών 

  Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων  

  Ισοζυγίου νερού 

  Κατανάλωση νερού, και 

  Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος 

Ήδη έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - 

Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» τα έργα εξωτερικό Υδραγωγείο Πύλου, το οποίο 

υλοποιείται και το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας που πρόκειται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2015. 

 

1.5.1.3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
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Ο Δήμος διαθέτει δίκτυα αποχέτευσης στην Πύλο, τη Μεθώνη και τη Φοινικούντα. 

Η Κορώνη, η Χώρα και οι Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς 

διαθέτουν παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί διαθέτουν 

αποχέτευση με στεγανούς βόθρους. 

Ο Δήμος διαθέτει σε λειτουργία 2 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων: 

 Ε.Ε.Λ. Πύλου, δυναμικότητας 14.000 κατοίκων 

 Ε.Ε.Λ. Μεθώνης, δυναμικότητας 7.500 κατοίκων 

Οι δυο εγκαταστάσεις λειτουργούν από τα μέσα του 2009. Υπό κατασκευή είναι το 

έργο «Αποχέτευση και Βιολογικός πρώην Δήμου Νέστορος» 

Στόχος είναι η κάλυψη τουλάχιστον των μεγάλων οικισμών του Δήμου με δίκτυα 

αποχέτευσης. 

Δημοτική Ενότητα Πύλου 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι αρμόδια για την αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων στα όρια 

της Δημοτικής Ενότητας Πύλου. Η πόλη της Πύλου διαθέτει σήμερα αξιόλογο δίκτυο 

ακαθάρτων, το οποίο αποτελείται από δίκτυο παντορροϊκό και βιολογικού 

καθαρισμού. Το παραπάνω δίκτυο καλύπτει σχεδόν το σύνολο της πόλης. Το μήκος 

του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 20.900 μέτρα ενώ η μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να εξυπηρετήσει 14.000 κατοίκους στην υπάρχουσα 

κατάσταση και με προοπτική μελλοντικά να εξυπηρετεί 21.000 κατοίκους. 

Το δίκτυο αποτελείται από κεντρικούς αγωγούς οι οποίοι μεταφέρουν τα λύματα σε 

αντλιοστάσια και από εκεί με καταθλιπτικούς αγωγούς καταλήγουν στη μονάδα 

επεξεργασίας του βιολογικού της Πύλου. Στο δίκτυο έχει συνδεθεί ένα σημαντικό 

μέρος της πόλης της Πύλου ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και το έργο σύνδεσης της 

Γιάλοβας. 

Έχει εγκριθεί η ένταξη της πράξης «Ολοκλήρωση δικτυού αποχέτευσης Πύλου», που 

αφορά την επέκταση του δικτύου ακαθάρτων σε όλη την περιοχή της Πύλου και της 

Γιάλοβας και υλοποιείται. 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Βιολογικός Πύλου) βρίσκεται στην 

Δ.Κ. Πύλου και ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές του 2009. 

Το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων καλύπτει την περιοχή της Πύλου και αποτελείται 

από το δίκτυο του παντορροϊκού συνολικού μήκους 10,000 m, το οποίο εκβάλλει στη 

θάλασσα. 

Στις άλλες τοπικές κοινότητες το δίκτυο όμβριων εκτίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 

κατά τόπους ανάγκες. 

Η Τ.Κ. Μεσοχωρίου διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης χωρίς μονάδα βιολογικού 
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καθαρισμού. Ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η υλοποίηση μελετών για 

εγκατάσταση compact συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού και αναμένεται η 

υλοποίηση των έργων. 

Δημοτική Ενότητα Νέστορος 

Στην Δ.Κ. Χώρας βρίσκεται υπό κατασκευή το δίκτυο αποχέτευσης και ο βιολογικός 

καθαρισμός Χώρας. Η Χώρα διαθέτει σήμερα παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης. 

Ήδη είναι στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής η Ε.Ε.Λ. της Χώρας, δυναμικότητας 

12.000 κατοίκων, στην περιοχή του Κορυφασίου νοτιοδυτικά της Χώρας. 

Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει τη Χώρα και τον οικισμό Ρωμανού. Ήδη έχουν 

κατασκευαστεί τα δίκτυα αποχέτευσης, συνολικού μήκους 21.200 μέτρα για τη Χώρα 

και 1.460 μέτρα για το Ρωμανού και οι αγωγοί μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. συνολικού 

μήκους 9.150 μέτρα. Αναμένονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των αντλιοστασίων 

μεταφοράς λυμάτων και η κατασκευή μικρών τμημάτων των δικτύων. 

Επίσης αναμένεται η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη»  του έργου «Αποπεράτωση Δικτύου Ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας – 

Τ.Κ. Ρωμανού Δ.Ε.  Νέστορος » καθώς και η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» του έργου Δικτύου Ακαθάρτων 

Αμπελόφυτο - Κορυφάσιο. 

Δημοτική Ενότητα Κορώνης 

Η Τ.Κ. Κορώνης διαθέτει παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης και η υπόλοιπη περιοχή 

στεγανούς βόθρους. Η κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης και 

βιολογικού καθαρισμού στην Κορώνη είναι έργο πνοής για την περιοχή. 

Ήδη έχει ενταχθεί στα εμπροσθοβαρή έργα του Νέου ΕΣΠΑ 2014- 2020 το έργο 

«ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)» 

Η Τ.Κ. Βασιλιτσίου διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης χωρίς μονάδα βιολογικού 

καθαρισμού. Ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η υλοποίηση μελετών για 

εγκατάσταση compact συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού και αναμένεται η 

υλοποίηση των έργων. 

Δημοτική Ενότητα Μεθώνης 

Η Δ.Ε. Μεθώνης διαθέτει οργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης, που καλύπτει το 60% 

περίπου του οικισμού της Μεθώνης και το 80% περίπου του οικισμού της 

Φοινικούντας. Τα υπόλοιπα τμήματα των δυο οικισμών, καθώς και οι υπόλοιποι 

οικισμοί της Δ.Ε. Μεθώνης διαθέτουν στεγανούς βόθρους. 

Το εσωτερικό δίκτυο της Μεθώνης ανέρχεται σε 6.700 μέτρα και καλύπτονται οι δυο 

κεντρικοί δρόμοι, η παραλιακή ζώνη και περιμετρικοί δρόμοι πλησίον των κεντρικών. 
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Το εσωτερικό δίκτυο της Φοινικούντας ανέρχεται σε 3.200 μέτρα. 

Το δίκτυο αποχέτευσης διαθέτει και το δίκτυο μεταφοράς λυμάτων με έξι κεντρικά 

αντλιοστάσια.  

Ο βιολογικός καθαρισμός της Μεθώνης, δυναμικότητας 7.500 κατοίκων, λειτουργεί 

από το Μάιο 2009.  

Το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Μεθώνης» είναι 

ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και αναμένεται η υλοποίηση των έργων εντός του 

2015. Το έργο αυτό θα καλύψει τον υπόλοιπο οικισμό της Μεθώνης, που διαθέτει 

ακόμη στεγανούς βόθρους, με δίκτυο συνολικού μήκους 6.000 μέτρων.  

Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα 

Στον τομέα της διάθεσης υγρών αποβλήτων σήμερα η Δ.Ε. Παπαφλέσσα 

εξυπηρετείται μέσω βόθρων στεγανών ή απορροφητικών (ανάλογα με την 

παλαιότητα των κτιρίων). Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατασκευαστεί και 

ατομικές μονάδες βιολογικών καθαρισμών. 

Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων 

Στον τομέα της διάθεσης υγρών αποβλήτων σήμερα η Δ.Ε. εξυπηρετείται μέσω 

βόθρων στεγανών ή απορροφητικών (ανάλογα με την παλαιότητα των κτιρίων). 

 

1.5.1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η αρχή σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που εκπονήθηκε το 2004 και 

τροποποιήθηκε το 2010. Σύμφωνα με τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. η Περιφέρεια χωρίζεται σε τρεις 

διαχειριστικές ενότητες σε καθεμία από τις οποίες λαμβάνει χώρα ολοκληρωμένη 

διαχείριση. Ο Νομός Μεσσηνίας ανήκει στη 2η Διαχειριστική Ενότητα μαζί με τους 

Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας. Για την επίτευξη των 

στόχων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. απαιτείται η ανάπτυξη σημαντικού μεγέθους τεχνικών 

υποδομών. Συγκεκριμένα στη 2η Διαχειριστική Ενότητα προβλέπεται το σταδιακό 

κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Επίσης, προβλέπεται ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και τρεις Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α.) (Δ. Πύλου – Νέστορος, Δ. Καλαμάτας, Δ. Γορτυνίας). Αναπτύσσονται 

στοχευμένα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή υλικών συσκευασίας / οργανικού 

κλάσματος των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων καθώς και δίκτυο Πράσινων 

Σημείων, το οποίο θα δέχεται ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα που δε συλλέγονται 

με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής. 

Οι 3 πρώην Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Πύλου-Νέστορος πρόκειται να αποκατασταθούν 

από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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Συγκεκριμένα οι εξής πρώην Χ.Α.Δ.Α. 

 Θέση Λειβαδάκια, Τ.Κ. Βασιλιτσίου Δ.Ε. Κορώνης 

 Θέση Γέφυρα Μανούσου, Δ.Κ. Χώρας Δ.Ε. Νέστορος 

 Θέση Άγιος Νικόλαος Δ.Κ. Πύλου Δ.Ε. Πύλου 

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος συμμετέχει στον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΕΣΔΙΣΑ/ΦΟΣΔΑ), μέσω του 

Δημάρχου του, ουσιαστικά και εποικοδομητικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, με 

επιστημονικά κριτήρια σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρόβλημα της 

διαχείρισης των σκουπιδιών της Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής γίνεται από υπηρεσίες του 

Δήμου Πύλου-Νέστορος, με απορριμματοφόρα οχήματα τα οποία μεταφέρουν και 

αποθέτουν τα απορρίμματα, στην περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δ.Ε. Πύλου όπου 

λειτουργεί δεματοποιητής. Μέσα στο 2015 αναμένεται να λειτουργήσει προ της 

διαδικασίας της δεματοποίησης το Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών), κάτι που αναμένεται να μειώσει κατά πολύ τον όγκο των προς 

δεματοποίηση απορριμμάτων, καθώς εγκρίθηκε ο σχετικός προϋπολογισμός του 

έργου από το λογαριασμό του Υπουργείου. 

Επίσης εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και 

απορριμματοφόρου αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών» στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015. 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί για το δήμο μείζον πρόβλημα και 

πρώτη του προτεραιότητα. 

 

1.5.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

1.5.2.1 ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ 

Στον τομέα της Υγείας οι κάτοικοι του Δήμου εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας 

(Κ.Υ.-Α.Ν.Μ Πύλου) καθώς και από τα κατά τόπους Περιφερειακά Ιατρεία. Για τα 

έκτακτα και σοβαρά περιστατικά ο Δήμος εξυπηρετείται από το Γενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο Καλαμάτας.  

Συγκεκριμένα, σήμερα λειτουργούν Περιφερειακά Ιατρεία στις Τοπικές Κοινότητες 

Π.Ι. Μεθώνης, Π.Ι. Καλλιθέας, Π.Ι. Χανδρινού, Π.Ι. Ίκλαινας, Π.Ι. Κορυφασίου, Π.Ι. 

Βλαχόπουλου, Π.Ι. Φοινικούντας. Οι λοιπές Τοπικές Κοινότητες ανάλογα με τις 

ανάγκες τους εξυπηρετούνται από γιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων. 

Στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης υπάγονται τα Περιφερειακά Ιατρεία: Π.Ι. Καπλανίου, 
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Π.Ι. Κορώνης και Π.Ι. Χαρακοπιού. Η Χώρα διαθέτει Περιφερειακό Ιατρείο το οποίο 

υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας. 

Για την εξυπηρέτηση των δημοτών στον τομέα της Πρόνοιας του Δήμου Πύλου – 

Νέστορος λειτουργούν Δομές Κοινωνικής Μέριμνας - Βοήθεια στο Σπίτι. 

Συγκεκριμένα ωφελούμενοι είναι άτομα από τη Δ.Ε Νέστορος και Δ.Ε. Παπαφλέσσα. 

Οι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας - Βοήθεια στο Σπίτι λειτούργησαν και 

λειτουργούν μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και από 

Εθνικούς Πόρους.  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου-Νέστορος, στα πλαίσια της υλοποίησης 

Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, συμμετέχει στο «Πρόγραμμα 

Προσυμπτωματικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας και την Ιατρική Κοινότητα, πραγματοποιούνται ημερίδες και λοιπά 

ενημερωτικά δρώμενα, αναφορικά με το πρόγραμμα και την πραγματοποίηση 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στον Δήμο Πύλου – Νέστορος. 

Στη Δ.Ε. Νέστορος λειτουργεί από το 2008 Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης 

Ηλικιωμένων, το οποίο αριθμεί πάνω από διακόσια μέλη από την Χώρα και την 

ευρύτερη περιοχή. Στόχος του κέντρου είναι η φροντίδα και ψυχαγωγία των 

ηλικιωμένων. 

Στον Δήμο Πύλου-Νέστορος έχει συσταθεί Γραφείο Εθελοντισμού, το οποίο έχει 

σκοπό να μεριμνά για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση, ενεργοποίηση στήριξη και 

συντονισμό αυτοτελών εθελοντικών οργανώσεων, μεμονωμένων εθελοντών, και να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για εθελοντικές δράσεις στο Δήμο. 

Τέλος, έχουν κατατεθεί μελέτες για την κατασκευή Βρεφονηπιακού - Παιδικού 

σταθμού. 

 

1.5.2.2 ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Στο Δήμο Πύλου - Νέστορος λειτουργούν δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι δομές εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στις Τοπικές Κοινότητες κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015. 

 

 

Πίνακας: Λειτουργούσες Σχολικές Μονάδες Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Τοπική Κοινότητα Σχολική Μονάδα 
Αριθμός 

Μαθητών 

Δημοτική Ενότητα                

Πύλου 

1
ο  

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 

(2/ΘΕΣΙΟ) 
38 

2
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ (2/ΘΕΣΙΟ) 32 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΥΛΟΥ (1/ΘΕΣΙΟ) 
0 
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1
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΥΛΟΥ (9/ΘΕΣΙΟ) 
203 

2
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 

(6/ΘΕΣΙΟ) 
118 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΥΛΟΥ (2/ΘΕΣΙΟ) 
24 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΥ 206 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 164 

Δημοτική Ενότητα           

Κορώνης 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 

(2/ΘΕΣΙΟ) 
24 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ 

ΚΟΡΩΝΗΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 
16 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΩΝΗΣ (6/ΘΕΣΙΟ) 
77 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. 

ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ (6/ΘΕΣΙΟ)  
88 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 95 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 72 

Δημοτική Ενότητα          

Μεθώνης 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 

(2/ΘΕΣΙΟ) 
27 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ (1/ΘΕΣΙΟ) 
9 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΘΩΝΗΣ (6/ΘΕΣΙΟ) 
113 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 
24 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 48 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 33 

Δημοτική Ενότητα         

Νέστορος 

1
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ (1/ΘΕΣΙΟ) 
20 

2
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. 

ΧΩΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 
22 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. 

ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 
25 

1
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ (6/ΘΕΣΙΟ) 
72 

2
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ (6/ΘΕΣΙΟ) 
71 
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Δημοτική Ενότητα 

Παπαφλέσσα 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ (1/ΘΕΣΙΟ) 
9 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

(3ΘΕΣΙΟ) 

33 

Δημοτική Ενότητα   

Χιλιοχωρίων 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ Δ.Ε. 

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ (2/ΘΕΣΙΟ) 
32 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 

Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ (3/ΘΕΣΙΟ) 
52 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Δ. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ 

Τ.Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ Δ.Ε. 

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ (2/ΘΕΣΙΟ) 

24 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 72 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 73 

Σύνολα 
Σχολικές 

μονάδες 
32 1916 

 

Πηγή:  Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας 

 

1.5.2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η πολιτική του πολιτισμού, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Πύλου-

Νέστορος, ο οποίος διαθέτει αρκετό αριθμό υποδομών - χώρων αφιερωμένων στον 

πολιτισμό, όπως: μουσεία,  ωδείο, βιβλιοθήκες κλπ. 

Στο Δήμο οι δράσεις πολιτισμού είναι κυρίως θρησκευτικές γιορτές, τοπικά 

πανηγύρια, μουσικές συναυλίες ή εκδηλώσεις που συνδέονται με ιστορικά γεγονότα, 

ήθη και έθιμα, οι οποίες οργανώνονται από τις δημοτικές αρχές σε συνεργασία με 

τους τοπικούς συλλόγους και τα Τοπικά Συμβούλια. 

Αναφορικά μερικές από αυτές τις εκδηλώσεις είναι τα Ναυαρίνεια, η επέτειος του 

Μανιακίου, τα Παπαφλέσσεια, τα Νεστόρεια, Φεστιβάλ Γαστρονομίας - 

Μεσογειακής Διατροφής, Ιστορικές Επέτειοι, Θρησκευτικές εορτές, 

Χριστουγεννιάτικες - Πρωτοχρονιάτικες – Πασχαλινές και Καρναβαλικές 

εκδηλώσεις.  

Ιδιαίτερα στη Τ.Κ. Μεθώνης γίνεται οργάνωση αναβίωση του εθίμου «Ο γάμος του 

Κουτρούλη» το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς με δράσεις όπως το «προγαμιαίο 

γλέντι», την έκθεση των προικιών και το στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού στον 

πεζόδρομο της αγοράς και με αποκορύφωμα την αναπαράσταση του «γάμου» το 

μεσημέρι της Καθαροδευτέρας στην πλατεία της παραλίας. 

Στη Δ.Κ. Χώρας αναβιώνει το έθιμο της «Κοκκάλας» που γίνεται την τελευταία 

Κυριακή της Αποκριάς και περιφέρεται σε όλη την πόλη. Το έθιμο της «Κοκκάλας» 

ανάγεται στην τουρκοκρατία και στα βιώματα του πληθυσμού από την πείνα και τις 

κακουχίες. 
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Στη Μεθώνη διοργανώνεται Φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής, Φεστιβάλ Μαθητικού 

Θεάτρου και Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. 

Στην Κορώνη διοργανώνεται Φεστιβάλ κλασικής μουσικής, Φεστιβάλ μουσικής τζαζ, 

καθώς και ο Παγκόσμιος Κολυμβητικός Διάπλους του Μεσσηνιακού Κόλπου στη 

διαδρομή Καλαμάτα-Κορώνη. 

Στην Πύλο διοργανώνεται Φεστιβάλ νέων συνθετών, Γιορτές του κρασιού, 

Οργάνωση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων σε πλατείες του Δήμου, Θεατρικές 

παραστάσεις-εκδηλώσεις και το Φεστιβάλ Νεολαίας , Οργάνωση εκδήλωσης «Η Ώρα 

της Γής», Παγκόσμια ημέρα της Βιοποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα της δασοπονίας, 

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, Ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, 

Παγκόσμια ημέρα βουνών, Προστασία Ορνιθοπανίδας και Χαμαιλέοντα, Προστασία 

Θαλάσσιας Χελώνας Caretta – Caretta, Εορτές και εκδηλώσεις που αφορούν τοπικά 

αγροτικά προϊόντα. 

Αξιοσημείωτη στον τομέα του πολιτισμού είναι και η δράση των πολιτιστικών, 

μορφωτικών, εξωραϊστικών κ.λπ. συλλόγων που εδρεύουν στις Τοπικές Κοινότητες ή 

στην Αθήνα. 

Επίσης σημαντική συμβολή έχει η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Πύλου 

(Δ.Φ.Ο.Π.)  που ιδρύθηκε το 1960 με στόχο να συμβάλει αποφασιστικά στη πρόοδο 

του τόπου, προσβλέποντας στη δημιουργία μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης στις 

ζωές των νέων και στοχεύοντας άμεσα να αποτελέσει μοχλό προβολής της περιοχής 

πέρα από τα γεωγραφικά όρια του νομού. Ωστόσο, σήμερα η Δ.Φ.Ο.Π αντιμετωπίζει 

σοβαρές ανάγκες που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της και τίθενται τροχοπέδη 

στη περαιτέρω ανάπτυξή της. Οι ανάγκες επικεντρώνονται στην έλλειψη 

συγκεκριμένων μουσικών οργάνων, υλικών συντήρησης, αξεσουάρ  και στο πιο 

επιτακτικό πρόβλημα της απόκτησης μιας ποιοτικής θερινής και χειμερινής στολής 

για όλα τα μέλη της ορχήστρας. 

 

1.5.2.4 ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

Ένα παγκόσμιας σημασίας επιστημονικό πείραμα υψηλής τεχνολογίας, το «Πείραμα 

Νέστωρ» πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα μας. Κοντά στο φρέαρ των Οινουσών, 

ανοιχτά της Πύλου, σε απόσταση 10 μιλίων περίπου από το βαθύτερο σημείο της 

Μεσογείου, κατασκευάζεται ένα από τα τρία τηλεσκόπια νετρίνων στον κόσμο.  

Δώδεκα αστερίες, διαμέτρου 32 μέτρων ο καθένας, σχηματίζοντας έναν κατακόρυφο 

πύργο ύψους 320 μέτρων, θα ποντιστούν στο βυθό, σε βάθος 4.000 μ.  

Σκοπός του τηλεσκοπίου είναι η ανίχνευση νετρίνων, ουδέτερων θεμελιωδών 

σωματιδίων υψηλής ενέργειας, που δίνουν πληροφορίες για αστρικούς γαλαξίες 

ορατούς και μη με τα φωτονικά τηλεσκόπια, για τις μαύρες τρύπες του διαστήματος 

καθώς και απαντήσεις σχετικές με την αρχή του σύμπαντος. 

Για τις ανάγκες του πειράματος έχει παραχωρηθεί από προηγούμενη δημοτική αρχή 

το Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου. 
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1.5.2.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος διαθέτει ένα σχετικά εκτεταμένο δίκτυο σύγχρονων και 

οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι σε θέση να καλύψει σχετικά τις 

ανάγκες σωματικής άσκησης και ψυχαγωγίας των κατοίκων, κάθε ηλικίας αυτού. 

Το δίκτυο αυτό, περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου (Πύλου, Χώρας, Μεθώνης, 

Κορώνης, Καλλιθέας, Στενωσιάς, Σουληναρίου, Βλαχόπουλου) καθώς και γήπεδα 

μπάσκετ και βόλεϊ. 

Στην Πύλο υπάρχει Κλειστό γυμναστήριο και Κλειστό γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και 

χάντμπολ το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης, της Πύλου και της ευρύτερης 

περιοχής. 

Στην Πύλο και στου Χανδρινού έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν γήπεδα 5x5. 

Επιπροσθέτως, στο Δήμο δραστηριοποιούνται Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία 

διαφόρων αντικειμένων. Αναλυτικότερα, ο Ν.Ο. Πύλου διατηρεί και ομάδες mini και 

προ-mini μπάσκετ, όπως επίσης και τμήματα βόλεϊ νεανίδων και κορασίδων που 

συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης 

Πελοποννήσου. 

Στη Μεθώνη και στην Πύλο λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Ταε-κβο-ντο και 

γίνεται προσπάθεια από τον Όμιλο Φιλάθλων Ταε-κβο-ντο Πύλου για λειτουργία 

τμήματος και στην Κορώνη. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Χώρας Ταε-κβο-ντο 

λειτουργεί τμήματα εκμάθησης Ταε-κβο-ντο στη Χώρα και στο Βλαχόπουλο. 

Από πλευράς ναυταθλητισμού στον Δήμο υφίσταται και λειτουργεί, ο Ναυτικός 

Αθλητικός Σύλλογος Πύλου ΝΕΣΤΩΡ με συμμετοχές σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης 

καθώς και στις κατηγορίες Optimist και Laser. 

Στην περιοχή του Δήμου οργανώνονται πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, υπό την αιγίδα 

του Δήμου ή των σωματείων της περιοχής, με μεγάλη επιτυχία. 

Μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού έχει υπογραφεί Σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση ταρτάν στο 

Δημοτικό Στάδιο Πύλου. 

Μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα - φωτισμού και βελτίωση του  

γηπέδου ποδοσφαίρου της  Τ.Κ. Σουληναρίου Χιλιοχωρίων. 

Μέσω του προγράμματος Leader  έχει ενταχθεί η κατασκευή γηπέδου τέννις στη Δ.Ε. 

Πύλου. 

Επίσης έχει γίνει μελέτη και έχει υποβληθεί αίτημα για τη κατασκευή γηπέδου 5x5 

μίνι ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Παπαφλέσσα. Μελέτες έχουν 

υποβληθεί και για τα γήπεδα Βλαχοπούλου, Καλλιθέας, Στενωσιάς. Προς υλοποίηση 

βρίσκεται το γήπεδο της  Δ.Ε. Κορώνης. 

 

1.5.2.6 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά 
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τον τουρισμό, με πλούσια φυσική ομορφιά και μακραίωνη ιστορία (φυσικό κάλλος, 

ξεχωριστές παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα). 

Κεντρικός άξονας για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Πύλου –Νέστορος 

είναι η ανάδειξη και καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου σε σημαντικό 

τουριστικό προορισμό, τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

αγορά. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και 

η πρόσβαση προς το Δήμο από χώρες και τουριστικές αγορές που έχουν ενδιαφέρον 

για την περιοχή. 

Για να πετύχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις ο Δήμος Πύλου –Νέστορος προωθεί 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως το φυσιολατρικό, το θρησκευτικό, τον 

αρχαιολογικό, τον πολιτιστικό, το συνεδριακό και τον αθλητικό, καθώς επίσης 

εστιάζει τις προσπάθειές του ώστε να βελτιωθούν και να ολοκληρωθούν οι υποδομές 

που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα με κάθε δυνατό μέσο οδικώς, 

αεροπορικώς, και από το λιμάνι.  

Επιπλέον, οι αφίξεις ημεδαπών τουριστών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

εμφανίζουν διαχρονικά αυξητικές τάσεις. Σε επίπεδο όμως Περιφερειακών Ενοτήτων, 

η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας παρουσιάζει φθίνουσα τάση στις αφίξεις 

ημεδαπών τουριστών αφού το 2002 κατείχε το 24,75% των συνολικών αφίξεων της 

Περιφέρειας, ενώ το 2010 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 19,46% (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2012). 

Ένας σημαντικός τομέας του τουρισμού που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

τοπικής κοινωνίας είναι ο τουρισμός κρουαζιέρας. Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής 

Τράπεζας, η κρουαζιέρα αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα με τους 

τουρίστες κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο να διπλασιάζονται την τελευταία 

δεκαετία και να ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια το 2011. Η Ελλάδα ελκύει κάθε χρόνο 

2 - 2,5 εκατομμύρια τουρίστες κρουαζιέρας.   

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος στην προσπάθειά του να συμβάλει στη στήριξη και 

ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας, θεωρεί απαραίτητο να λάβει συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Στόχος του θα είναι η καθιέρωση του λιμανιού της Πύλου σε σημαντικό προορισμό 

κρουαζιέρας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάδειξη των 

τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας. 

Επιπλέον, ο πρώτος ολοκληρωμένος, περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουριστικός 

προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα αποτελεί το Costa Navarino, το 

οποίο αναπτύσσεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια 

τοπία της Μεσογείου. Στο κέντρο της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο 

σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. 

Δημιουργούνται υποδομές που θα διαφυλάσσουν και θα προβάλλουν το φυσικό 

πλούτο και την αυθεντική φυσιογνωμία της περιοχής, με όραμα να καθιερωθεί η 

Μεσσηνία ως τουριστική περιοχή υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. 
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Τέλος, έχουν ήδη γίνει μελέτες και δρομολογείται η ίδρυση των δυο πρώτων στην 

Ελλάδα Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων («Καταδυτικά Πάρκα») στις 

θαλάσσιες περιοχές σπουδαίου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος:  

 Ενάλιο αρχαιολογικό χώρο της Μεθώνης, πλησίον της νήσου Σαπιέντζα στην άκρα 

Σπίθα, όπου βρίσκονται τα παγκόσμια γνωστά αρχαία ναυάγια με τους κίονες από 

το περιστύλιο του ναού του Ηρώδη και τις γλυπτές σαρκοφάγους της Τροίας και  

 Θαλάσσιο χώρο εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον Κόλπο 

του Ναυαρίνου, όπου από το 1978  είναι βυθισμένο το δεξαμενόπλοιο Irene 

Serenade, ένα από τα μεγαλύτερα επισκέψιμα ναυάγια του κόσμου. 

 

Τα δύο πάρκα έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν άμεσα, προσφέροντας στην 

περιοχή της Μεσσηνίας ουσιώδες συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεθνή τουριστική αγορά, 

καθώς και νέες θέσεις εργασίας, αφού γύρω από τα πάρκα θα αναπτυχθούν με βεβαιότητα 

καταδυτικά κέντρα και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

 

Ωστόσο, η σήμανση, η προβολή και γενικότερα η οργάνωση ως επισκέψιμων χώρων των 

ιστορικών, αρχαιολογικών χώρων, των μοναστηριών και των ασκηταρίων καθώς και των 

περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος είναι επιβεβλημένη και θα επιτρέψουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και θα 

συμβάλλουν στην εν γένει ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. 

 

 

 

1.6    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

1.6.1. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ο δήμος Πύλου - Νέστορος διατηρεί συνεργασίες με όμορους δήμους και άλλους 

φορείς, με στόχο την υλοποίηση έργων που δεν περιορίζονται στα όρια της έκτασής 

του. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Προγραμματική Σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πύλου-

Νέστορος. 

 Προγραμματική Σύμβαση  με τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. - Ε.Σ.Δ.Ι.Σ.Α.. 
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 Προγραμματική Σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου για την υλοποίηση του ενταγμένου 

στο Ε.Σ.Π.Α. έργων 

 Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους Δήμους Δυτικής 

Μάνης, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Καλαμάτας, Τριφυλίας και την Αναπτυξιακή 

Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την εφαρμογή του προγράμματος «Καταπολέμηση των 

κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

 Προγραμματική Σύμβαση με τους Δήμους Οιχαλίας και Τριφυλίας για την υποβολή 

πρότασης για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. της πράξης «Καταπολέμηση Πρόληψη Παιδικής 

Παχυσαρκίας» 

 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τους κάτωθι συμβαλλόμενους: 1) 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2) Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, 3)τους Δήμους Περιφέρειας Πελοποννήσου 4) της Ανώνυμης 

Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την Εφαρμογή του «ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 - ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014. 

 Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού για σύνταξη μελετών για την στερέωση του Κάστρου Κορώνης 

Επιπλέον, ο Δήμος Πύλου Νέστορος συμμετέχει στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις: 

 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παλαίπυλος», που έχει σκοπό την υλοποίηση της πράξης 

«Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών 

Ομάδων στη Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» 

 Υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη, που έχει σκοπό την υλοποίηση τοπικού 

σχεδίου απασχόλησης, προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά εργασίας. 

 

1.6.2. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων των Ο.Τ.Α., αποτελεί πρόσφορη υποδομή για την ανάπτυξη 

και περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ πόλεων και πολιτών, ενθαρρύνοντας την 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ενώ 

παράλληλα παρέχουν την ευκαιρία για γνωριμία του τρόπου ζωής των κατοίκων άλλων 

χωρών και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πύλου Νέστορος έχει αδελφοποιηθεί με τους Δήμους 

CHEFCHAOUEN (ΜΑΡΟΚΟ), TΗΣ POLLICA (CILENTO - ΙΤΑΛΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 

SORIA (ΙΣΠΑΝΙΑ) στα πλαίσια του άρθρου 220 του Ν. 3463/2006 και του 
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συνδέσμου των πόλεων που συνδέονται ως εμβληματικές κοινότητες για την 

Μεσογειακή Διατροφή ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας της 

UNESCO. 

Ακόμα από την εποχή των Καποδιστριακών Δήμων έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής 

αδελφοποιήσεις: 

 Ο καποδιστριακός Δήμος Κορώνης έχει αδελφοποιηθεί με το Μπρίντιζι Μοντάνια 

της Ιταλίας. 

 Ο καποδιστριακός Δήμος Μεθώνης έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Μεθώνης 

Πιερίας και την Κοινότητα Ουρούντα της Κύπρου. 

 Ο καποδιστριακός Δήμος Πύλου έχει αδελφοποιηθεί με το Δήμο Μήλου Κυκλάδων 

και την πόλη Saviliano της Ιταλίας, γενέτειρα του φιλέλληνα Σάνταροζα. 

 

1.6.3. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΚΟΡΩΝΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Μεσογειακής Διατροφής η Unesco με 

απόφασή της, στις 16 Νοεμβρίου 2010, την ενέταξε στον Αντιπροσωπευτικό 

Κατάλογο για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Ανθρωπότητας. 

 

Η Ελλάδα υποστήριξε ένθερμα και υπέβαλε σχετικό φάκελο υποψηφιότητας 

προκειμένου να ανακηρυχθεί η Κορώνη Εμβληματική Κοινότητα.  

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. 

Συνδυάζει αρμονικά το τρίπτυχο τοπικά προϊόντα διατροφής-παράδοση-ιστορία. 

Είναι μια περιοχή πλούσια σε αγροτικά προϊόντα, με κυρίαρχο το εξαιρετικής 

ποιότητας ελαιόλαδο και την κορωναίικη ελιά, η οποία φύεται σε όλο το Δήμο 

Πύλου-Νέστορος. Οι βρώσιμες ελιές, το κρασί, οι σταφίδες, η μεγάλη ποικιλία 

χορταρικών, βοτάνων και αρωματικών φυτών είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που 

παράγονται εδώ. Σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας αλλά και η 

πίστη στα ήθη και τα έθιμα και ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος στοιχειοθετούν 

την επιλογή της Κορώνης ως Εμβληματικής Κοινότητας της Ελλάδας.  

 

Στην υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού προγράμματος ο Δήμος Πύλου-Νέστορος 

είναι σε στενή και γόνιμη συνεργασία με το Μανιατάκειον Ίδρυμα. Η όλη 

προσπάθεια τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

 

 

1.6.4. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΟΥ -ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος, επιθυμώντας την ανάπτυξη συνεργασιών για την 

ανάδειξη της περιοχής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, έχει ήδη από το 2012 
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ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-

ΝΕΣΤΟΡΟΣ». 

Βασική αποστολή του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι η διάσωση της τοπικής 

ταυτότητας και η ανάδειξη της φυσικής και ανθρωπογενούς αξίας της περιοχής. Αυτή 

η αξία της περιοχής συντίθεται από 
 την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό, 

 τα προϊόντα, η γαστρονομία και οι τοπικά προσφερόμενες υπηρεσίες, 

  το φυσικό περιβάλλον, 

  τους ανθρώπους. 

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας πρέπει να πετύχει, ή τουλάχιστον να συνεισφέρει 

ουσιαστικά, 
 στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου ποιοτικού τουριστικού προϊόντος στον Δήμο, με 

αυτοδέσμευση των επαγγελματιών σε μια τοπική συμφωνία, η οποία θα λάβει 

νομική μορφή, 

  στη σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή της περιοχής, 

 στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, όπως: 

 η ύπαρξη της καλύτερης ποικιλίας ελιάς στον κόσμο (κορωνέικη), 

 η εκπροσώπηση της χώρας ως προς τη μεσογειακή διατροφή από την Κορώνη, 

με πρωτοβουλία της οποίας ενετάχθη η μεσογειακή διατροφή στον 

Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 

 η καθιέρωση της περιοχής ως Διεθνούς Τουριστικού Προορισμού, μετά τις 

υποδομές όπως το COSTA NAVARINO, 

  η πολύτιμη φύση, ιστορία και πολιτισμός της περιοχής (Γιάλοβα, κάστρα κ.λπ.) 

Η επιτυχία της σύστασης και έναρξης λειτουργίας του Τ.Σ.Π. θα ανοίξει τον δρόμο 

και για επόμενες σχετικές ενέργειες, όπως π.χ. η υιοθέτηση του Ελληνικού/ 

Μεσσηνιακού πρωινού στους χώρους κατάλυσης (πρωτοβουλία ΞΕΕ), η προσφορά 

τοπικών συνταγών και γαστρονομικών εδεσμάτων και η διάθεση επώνυμων τοπικών 

προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί κ.ά.) στους χώρους εστίασης, η άμεση και ουσιαστική 

συνεργασία μεταξύ των τομέων παραγωγής / μεταποίησης και υπηρεσιών / τουρισμού 

κ.ά. 

 

1.7    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του δήμου, καθώς 

περιλαμβάνει πλήθος περιοχών φυσικού κάλλους και ενδιαφέρουσα χλωρίδα και 

πανίδα. Το φαράγγι Βαϊνίτσι, ο καταρράκτης Καλαμάρη, το Νιόκαστρο, η νήσος 

Σφακτηρία καθώς και το όρος Μαγκλαβά είναι εν δυνάμει πόλοι προσέλκυσης 

επισκεπτών. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην επιστημονική έρευνα και την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας. 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα, η χρήση φυτοφαρμάκων και η ρύπανση από τα 

απόβλητα, δημιουργεί σημαντική απειλή για τη χλωρίδα – πανίδα της χερσαίας 

περιοχής αλλά και των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής.  Επίσης οι μαζικές 

διανοίξεις αγροτικών δρόμων, η επέκταση καλλιεργειών σε βάρος φυσικών 

οικοσυστημάτων, η οικιστική ανάπτυξη, οι πυρκαγιές και η απώλεια υγροτοπικών 

επιφανειών αποτελούν απειλές για την ορνιθοπανίδα, καθώς τμήμα της  περιοχής έχει 

χαρακτηριστεί ως «Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά». 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος  παρουσιάζει γήρανση του πληθυσμού  του, καθώς και 

τάση μείωσης υψηλότερη από το μέσο όρο της Πελοποννήσου. Το στοιχείο αυτό 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει πρόνοια για τις 

ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιών, που αποτελούν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, 

αλλά και τη δημιουργία κινήτρων για την παραμονή των νεότερων στο δήμο Πύλου – 

Νέστορος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και ο καθαρά αγροτικός 

γεωργικός  χαρακτήρας της οικονομίας τα προηγούμενα έτη, συντελούν στην μεγάλη 

ανάπτυξη της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο σημαντική υστέρηση 

παρουσιάζεται εξαιτίας της πολύ μικρής ανάπτυξης δικτύων για την προώθηση και 

πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων του δήμου, μερικά από τα οποία (ελιές, 

ελαιόλαδο κλπ) χαρακτηρίζονται ως τα ποιοτικότερα παγκοσμίως. 

Ο τουρισμός, κυρίως ο θερινός, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δυνητικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής του δήμου, αλλά έχει δυνατότητες περαιτέρω 

ανάπτυξης, στα πλαίσια προσφοράς εναλλακτικών- αγροτουριστικών 

δραστηριοτήτων. Συνεπώς θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν πρωτοβουλίες από το 

δήμο, για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού τουριστικής αξιοποίησης 

της περιοχής. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Σημαντικές ευκαιρίες προσφέρει η αρχιτεκτονική κληρονομιά και τα μνημεία της 

περιοχής, με την ανάδειξη των οποίων θα προωθούνταν η ανάπτυξη ολόκληρου του 

δήμου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Προσπελασιμότητα 
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Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του δικτύου είναι σχετικά καλή είναι σκόπιμο να 

γίνουν εργασίες συντήρησης, διάνοιξης - διαπλάτυνσης αλλά και ασφαλτόστρωσης 

τουλάχιστον του κύριου οδικού δικτύου. 

Είναι απαραίτητες σημειακές βελτιώσεις, καθώς και κατασκευή (ή ανακατασκευή) 

διαφόρων μικρών τεχνικών έργων. Είναι αναγκαίο να δρομολογηθούν βελτιώσεις, 

συντηρήσεις και επέκταση του δημοτικού οδικού δικτύου καθώς και διανοίξεις 

δασικών δρόμων.  

Ύδρευση 

Στους περισσότερους οικισμούς η ύδρευση πραγματοποιείται μέσω πηγών και 

γεωτρήσεων. Παρότι η ποιότητα του νερού είναι καλή, η κατασκευή δικτύων 

ύδρευσης και η αντικατάσταση τμημάτων του υφιστάμενου δικτύου αποτελούν 

προτεραιότητα για το δήμο. Ορισμένα από τα έργα δρομολογούνται ήδη, για άλλα 

(ύδρευση Πύλου) υπάρχουν έτοιμες μελέτες και αναζητείται χρηματοδότηση. 

Αποχέτευση 

Δίκτυα αποχέτευσης διαθέτουν μόνο τρεις οικισμοί (Πύλος, Μεθώνη, Φοινικούντα) Η   

Κορώνη, η Χώρα και οι Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς 

διαθέτουν παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί διαθέτουν 

αποχέτευση με στεγανούς βόθρους. Ο Δήμος διαθέτει σε λειτουργία 2 Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων, στη Πύλο και στη Μεθώνη. 

Στην κατασκευή και την επέκταση δικτύων αποχέτευσης και την κατασκευή ΜΕΛ 

είχε ήδη δοθεί βαρύτητα κατά την περίοδο 2011- 2014. Κάποια από τα έργα 

βρίσκονται σε εξέλιξη (Αποχέτευση περιοχής Πύλου και Γιάλοβας, Αποχέτευση 

Μεθώνης, compact Βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Βασιλιτσίου Κορώνης) ενώ 

στόχος είναι η κάλυψη τουλάχιστον των μεγάλων οικισμών του Δήμου με δίκτυα 

αποχέτευσης. 

Διαχείριση Απορριμμάτων 

Η διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής γίνεται από υπηρεσίες του 

Δήμου Πύλου-Νέστορος, με απορριμματοφόρα οχήματα τα οποία μεταφέρουν και 

αποθέτουν τα απορρίμματα, στην περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δ.Ε. Πύλου όπου 

λειτουργεί δεματοποιητής. κάτι που αναμένεται να μειώσει κατά πολύ τον όγκο των 

προς δεματοποίηση απορριμμάτων. 

Σε εξέλιξη είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων μέσω του 

οποίου αναμένεται μια οργανωμένη διάθεση των στερεών αποβλήτων του δήμου. 

Προγραμματίζεται η αποτελεσματικότερη οργάνωση της αποκομιδής μέσω του 

ελέγχου του στόλου των δημοτικών απορριμματοφόρων και της προμήθειας 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Επιπλέον, αναμένεται να λειτουργήσει προ της 

διαδικασίας της δεματοποίησης το Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών), καθώς έχει χρηματοδοτηθεί. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Στον τομέα του Αθλητισμού, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος διαθέτει ένα σχετικά 

εκτεταμένο δίκτυο σύγχρονων και οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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Διαπιστώνεται ωστόσο ανάγκη αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου, με συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων και με κατασκευή νέων, η 

αποκέντρωση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές του Δήμου, η 

ανάπτυξη του μαζικού- λαϊκού αθλητισμού καθώς και η σύνδεση του αθλητισμού σε 

τοπικό επίπεδο με άλλους χώρους άσκησης πολιτικής. 

Ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης εμφανίζονται στους τομείς του Πολιτισμού και 

Τουρισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τη 

προβολή του αγροτουριστικού προτύπου και της τοπικής παράδοσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

2.1   ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2.1.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
1. Γενικός Γραμματέας  
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας 
4.  Νομική Υπηρεσία 
5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 

6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 
7. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

 

2.1.2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, και 

Πληροφορικής, που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

2) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, που περιλαμβάνει 

ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Αγροτικής−Ζωικής παραγωγής και Αλιείας 

β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

γ) Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

3) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού &Νέας Γενιάς, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

β) Γραφείο Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

γ) Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

δ) Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 
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2.1.3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

1) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Τεχνικών Έργων 

β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών 

γ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

2) Τμήμα Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει τα 

παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Περιβάλλοντος 

β) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

γ) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

δ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου 

ε) Γραφείο καθημερινότητας και εποπτείας συνεργείων 

στ) Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων 

3) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Γραμματείας 

β) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων 

δ) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών 
 

 

2.1.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και 

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου που περιλαμβάνει τα παρακάτω 

γραφεία: 

α) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας 

β) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

του Δήμου 

2) Τμήμα Δημοτικής Κατάσταση, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 

3) Τμήμα Κ.Ε.Π. 

Β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

Διοικητικές Ενότητες: 

1) Τμήμα Ταμείου 

2) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων 

και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

β) Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

3) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 
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α) Γραφείο Εσόδων 

β) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας 

 

2.2    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα 

δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχα Τμήματα 

των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

2.2.1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ 

1. Γραφείο ΚΕΠ 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 
Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων 

2.2.2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ 

1. Γραφείο ΚΕΠ 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 
Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων 

2.2.3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

1. Γραφείο ΚΕΠ 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 
Καθαριότητας, Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων της Δημοτικής 
Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων της 
Δημοτικής Κοινότητας Χώρας. 

2.2.4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

1. Γραφείο ΚΕΠ 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 
Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων 

2.2.5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

1. Γραφείο ΚΕΠ 

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης υποδομών, 
Καθαριότητας και Διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων 
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2.3    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 

1. Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού  «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » 

2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου - Νέστορος (Κ.Ε.Δ.ΠΥ.ΝΕ.) 

3. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

4. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου 

 

2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ο νέος Δήμος έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, οργανωτικών και 

διοικητικών, τα οποία είτε προϋπήρχαν είτε έχουν προκύψει από την εφαρμογή του 

προγράμματος «Καλλικράτης», τα οποία όμως θα πρέπει να ιεραρχήσει και να 

επιλύσει αξιοποιώντας τις δυνατότητές του σε δυναμικό και υποδομή καθώς και τις 

ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου θεσμικού πλαισίου, ο Δήμος πρέπει να 

αξιοποιήσει πλήρως όλο το εργατικό δυναμικό του, προκειμένου να εξασφαλίσει την 

εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του αφού πλέον θεωρείται σχεδόν αδύνατος ο 

προγραμματισμός νέων προσλήψεων.  

Δεδομένου ότι υπάρχει εμφανής μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων και πόρων, ο 

Δήμος οφείλει να αναζητήσει μεθόδους αυτοχρηματοδότησης των δαπανών του και 

να φροντίσει για την αύξηση των εσόδων του με την αξιοποίηση της Δημοτικής 

Περιουσίας, την αλλαγή του μοντέλου εισπρακτικής πολιτικής καθώς και την 

είσπραξη των παλαιών οφειλών του Δήμου. 

Σημαντική χαρακτηρίζεται επίσης η προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και των 

χρονοβόρων διαδικασιών που ταλανίζουν το σύνολο του οργανισμού όπως και η 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη με την πλήρη αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών και την ενεργοποίηση/λειτουργία νέων υπηρεσιών (π.χ. 

Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη ή Τμήμα Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης). Κομβικής σημασίας ζήτημα για την βέλτιστη 

επιχειρησιακή λειτουργία και συνεργασία των υπηρεσιών αποτελεί η ολοκλήρωση 

της μεταστέγασης τους σε ενιαίους χώρους και η πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας 

αυτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
3.1    ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
 

3.1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ & 
ΑΠΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Βασικό εργαλείο του μοντέλου ανάλυσης είναι η ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, 

ευκαιριών, απειλών (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ή αλλιώς 
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SWOT). Η ανάλυση SWOT ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα 

μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό 

επίπεδο. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

διερευνά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, ώστε να ληφθούν οι 

απαραίτητες αποφάσεις σε σχέση με τους στόχους που θα θέσει η διοίκηση για την 

επίτευξή τους.  

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στον καθορισμό των αξόνων 

παρέμβασης, που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στην περιοχή 

μελέτης, έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξή της.  

Ακολουθεί πίνακας SWOT για μία συνολική αποτίμηση της κατάστασης: 

 

 

SWOT ANALYSIS 

Παρουσίαση πλεονεκτημάτων Δήμου 

Πύλου - Νέστορος 
Παρουσίαση αδυναμιών Δήμου Πύλου - 

Νέστορος 

 Σημαντικό φυσικό περιβάλλον με 

αξιόλογες  περιοχές φυσικού κάλλους 

και ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα 

(λιμνοθάλασσα Γιάλοβας, φαράγγι 

Βαϊνίτσι, καταρράκτης Καλαμάρη,  

νήσος Σφακτηρίας, όρος Μαγκλαβά). 

 Σημαντική αξία της περιοχής ως 

τουριστικός προορισμός ετήσιας 

διάρκειας.  

 Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά - 

πλούσια παράδοση με τοπικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια, 

και πλήθος πολιτιστικών πόρων.  

 Ιστορική αξία οικισμών, 

μεμονωμένων μνημείων και 

αρχαιολογικών χώρων. 

 Εγγύτητα με αστικά κέντρα 

(Καλαμάτα, Αθήνα, Πάτρα).  

 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ελιά, 

 Μεγάλο μήκος υφιστάμενου 

αγροτικού δικτύου που χρήζει 

συντήρησης - βελτίωσης. 

 Ανάγκη κατασκευής νέων σχολικών 

συγκροτημάτων για την 

αντιμετώπιση των αναγκών με την 

αύξηση του μαθητικού δυναμικού ή 

την ακαταλληλότητα υπαρχουσών 

υποδομών. 

 Ανάγκη παρεμβάσεων για τη 

βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό 

των υπαρχουσών πολιτιστικών 

υποδομών. 

 Απουσία οργανωμένων υπηρεσιακών 

δομών κατάρτισης-επιμόρφωσης. 

 Περιορισμένη χρήση νέων 

τεχνολογιών από τις περισσότερες 

υπηρεσίες του Δήμου. 

 Ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων  
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λάδι, κρασί).  

 Σταδιακή βελτίωση και ολοκλήρωση 

των βασικών υποδομών (ύδρευση - 

αποχέτευση - διαχείριση 

απορριμμάτων). 

 Τάση γήρανσης και μείωσης του 

πληθυσμού. 

 Ο τουρισμός έχει δυνατότητες 

περαιτέρω ανάπτυξης, στα πλαίσια 

προσφοράς εναλλακτικών- 

δραστηριοτήτων. 

Παρουσίαση ευκαιριών Δήμου Πύλου - 

Νέστορος 

Παρουσίαση απειλών Δήμου Πύλου - 

Νέστορος 

 Αναβάθμιση του Δήμου ως 

τουριστικού προορισμού μετά τη 

λειτουργία των καταδυτικών πάρκων.  

 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής 

Προστασίας χρηματοδοτεί την 

υλοποίηση ασκήσεων και άλλων 

δράσεων για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση καταστροφών. Ωστόσο 

δεν υπάρχουν ανάλογες προτάσεις για 

την περιοχή, ούτε σε επίπεδο Δήμου, 

ούτε σε επίπεδο Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 

 Η εξασφάλιση των αναγκαίων 

πιστώσεων, με σωστό 

προγραμματισμό, η αξιοποίηση 

ευρωπαϊκών / εθνικών 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

(ΕΣΠΑ κλπ.), η χρηστή διαχείριση 

των πόρων και η ρεαλιστική 

στοχοθεσία, μπορούν να ανατρέψουν 

τα δεδομένα και να μετατρέψουν τις 

παραπάνω απειλές σε ευκαιρίες και 

βέλτιστη απόδοση υπέρ της κοινωνίας 

συνολικά. 

 Ολοκλήρωση κατασκευής και 

λειτουργία εκκρεμών αθλητικών 

έργων 

 Ίδρυση Λαϊκής Αγορών μόνο τοπικών 

αγροτικών προϊόντων και βιολογικών. 

 Διοργάνωση εκθέσεων και ανάπτυξη 

 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από 

την έλλειψη χωροταξικού 

σχεδιασμού, περιβαλλοντικής 

προστασίας.  

 Διαχείριση υδατικών πόρων.  

 Χαμηλή ενσωμάτωση στο νέο 

θεσμικό πλαίσιο των λειτουργιών 

των συνενωμένων Δήμων.  

 Περαιτέρω γήρανση και μείωση του 

τοπικού πληθυσμού.  

 Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων 

στερεών αποβλήτων αποτελεί 

σημαντικότατη πρόκληση, η οποία 

περιλαμβάνει δράσεις τόσο 

προληπτικού χαρακτήρα (μείωση/ 

ελαχιστοποίηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων - διαχωρισμός 

ανακυκλώσιμων υλικών, κτλ.), όσο 

και κατασταλτικού χαρακτήρα 

(συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία 

και τελική διάθεση στερεών 

αποβλήτων). 

 Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης του 

ευρωπαϊκού κεκτημένου σε βασικούς 

τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας 

(κτηματολόγιο, διαχείριση 

απορριμμάτων ,διαχείριση υδατικών 

πόρων κλπ ).  

 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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δράσεων προώθησης και προβολής με 

στόχο την υποστήριξη της εξαγωγικής 

δραστηριότητας και την προώθηση 

των τοπικών αγροτικών προϊόντων 

καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις 

εξωτερικού και εσωτερικού. 

 Παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς με 

παγκόσμιο BRAND NAME 

 Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την 

επιμόρφωση επιχειρηματιών σε 

θέματα επιχειρηματικότητας, 

ποιότητας και καινοτομίας 

 Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού - 

Προώθηση Μεσογειακής διατροφής 

 Λειτουργία μαρίνας σκαφών 

αναψυχής 

 Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού 

κρουαζιέρας  

 Λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου 

Προώθησης της Απασχόλησης στο 

Δήμο 

 Οργάνωση υπηρεσιών - εισαγωγή 

προτυποποιημένων διαδικασιών 

 Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών (τηλεμετρία κλπ ) 

 

3.1.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Με κριτήριο την αλληλεπίδραση των αναγκών, δηλαδή κατά πόσον η ικανοποίηση 

κάθε ανάγκης μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποίηση των υπολοίπων, ιεραρχούνται 

οι αναπτυξιακές ανάγκες του Δήμου Πύλου - Νέστορος ως εξής: 
I. Έλεγχος και προστασία  του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

II. Αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε αγροτικές περιοχές (οδικό δίκτυο). 

 

III. Επιδίωξη ομοιογένειας στην άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. 
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IV. Δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος συνδυάζοντας τους πόρους 

της γεωργίας, του περιβάλλοντος των οικισμών και του χώρου.  

 

V. Ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων (απορρίμματα, 

βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ).  

 

VI. Στήριξη της επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και 

την σύνδεση με τον τουρισμό.  

 

VII. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και πόρων του φυσικού 

περιβάλλοντος (παραδόσεις, μνημεία, αρχιτεκτονική).  

 

VIII. Προβολή, διάθεση και μεταποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων -

προσανατολισμό στα βιολογικά και ποιοτικά προϊόντα.  

 

IX. Εσωτερική οργάνωση και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του νέου Δήμου.  

 

X. Δημιουργία ισχυρού κοινωνικού προσώπου του Δήμου με σχετικές υποδομές 

(αθλητισμού, υγείας, παιδείας,  πολιτισμού, εξυπηρέτησης του πολίτη) και 

προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας.  

 

XI. Λειτουργία των Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων («Καταδυτικά 

Πάρκα») στη Μεθώνη και στο Ναυαρίνο. 

 

 

3.2  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Το αναπτυξιακό όραμα για το Δήμο μας είναι να θέσει στο επίκεντρο τον άνθρωπο - 

το δημότη, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του - την αναβάθμιση των συνθηκών 

διαβίωσης. Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας το ανθρώπινο 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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δυναμικό του και τη διαρκή συνεργασία με τον πολίτη, όλους τους φορείς και τους 

Δήμους της Ευρώπης των Περιφερειών, στοχεύει στην δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που θα προσφέρει αίσθημα ασφάλειας, και κοινωνικής συνοχής. 

Με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε 

περιοχής θα αναπτύξει δράσεις που θα αναδείξουν το Δήμο σε ένα ζωντανό κύτταρο 

πολιτισμού. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων επενδύσεων και 

επισκεπτών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα δραστηριοποιηθεί τόσο στο Δημόσιο 

Τομέα (Υποδομές) όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα (Ιδιωτικές Επενδύσεις).  

Οι αναπτυξιακοί πυλώνες του Δήμου μας είναι τρεις και ιεραρχούνται ως εξής:  

1. στήριξη της γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής  

2. ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και της προώθησης του μοντέλου 

επιχειρηματία αγρότη  

3. προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών.  

 

Με έμφαση στη δημιουργία νέων υποδομών αλλά και την συντήρηση - βελτίωση των 

υπαρχουσών, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.α.), με σεβασμό προς το 

περιβάλλον, έχει ως μοναδικό στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής του δημότη, την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου και για την επίτευξη του παραπάνω οράματος 

ανάπτυξης, πραγματοποιείται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

εξειδικεύεται στους Γενικούς Στόχους που αναφέρονται σε: 
 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Ύπαιθρο  

 Ενίσχυση της Τοπικής Βιωσιμότητας και Ανταγωνιστικότητας του Δήμου 

 Στήριξη της Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου  

 Αναβάθμιση των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αρχής 

Αυτοί οι Στρατηγικοί Στόχοι εκφράζουν τις κύριες αναπτυξιακές επιδιώξεις του 

Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους Στόχους αυτούς, τους 

ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων, που περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από 

αυτούς, αλλά και τα Μέτρα-Δράσεις στις οποίες εξειδικεύεται κάθε ένας από τους πιο 

πάνω Άξονες θα διαμορφωθεί.  

 

3.3    ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν, γίνεται μια οργάνωση τεσσάρων βαθμίδων: Άξονες- 

Μέτρα- Στόχοι- Δράσεις. Για την ομαδοποίηση αυτή έχει ληφθεί υπόψη η δομή του 
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Νέου ΕΣΠΑ 2014- 2020 (ΣΕΣ) ώστε να είναι στη συνέχεια αποτελεσματικότερη η 

αντιστοίχιση των έργων του Δήμου με τις αντίστοιχες προσκλήσεις χρηματοδότησης. 
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Άξονες Προτεραιότητας Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020   

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  Αγροτική Ανάπτυξη 

Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη   

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση   

Μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα   

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Α
 

1.1 Παραγωγή και 

εξοικονόμηση ενέργειας 

2.1 Εκπαίδευση 3.1 Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα 

2.1 Αναβάθμιση της 

διοικητικής ικανότητας 

και των υπηρεσιών 

1.2 Οικιστικό περιβάλλον 2.1 Αθλητισμός  3.2 (Εναλλακτικός) τουρισμός- 

επισκεψιμότητα 

2.2 Αναβάθμιση της 

οικονομικής κατάστασης 

του Δήμου 

1.3 Μεταφορές – 

Κυκλοφορία – 

Συγκοινωνία – 

Στάθμευση  

 2.2 Υγεία 3.3 Απασχόληση 2.3 Ψηφιακός Δήμος 

1.4 Δίκτυα και Υποδομές 

Ύδρευσης/Αποχέτευσ

ης 

 

 

2.3 Πολιτισμός 3.4 Αγροτική ανάπτυξη   

1.5 Διαχείριση αποβλήτων-

απορριμμάτων  

2.4 Κοινωνική συνοχή   

1.6 Φύση και Βιοποικιλότητα    
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 Α.Π.1.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

1.1 Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας 

Σ
Τ

Ο
Χ

Ο
Ι 

- 
Δ

Ρ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
 

ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1.1.1.1 Ορθολογική διαχείριση ενέργειας 

1.1.1.2 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας 

ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.1.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων 

ΣΤΟΧΟΣ 1.1.3: 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

1.1.3.1 Σύμφωνο Δημάρχων  

1.1.3.2 Δράσεις ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης 

πολιτών 

1.2 Οικιστικό περιβάλλον 

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

1.2.1.1 Σχέδια πολεοδομικής και χωρικής οργάνωσης 

1.2.1.2 Οργάνωση - βελτίωση της αισθητικής των 

οικισμών 

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2:  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.2.2.1 Δημιουργία / Βελτίωση και ανάδειξη 

κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων και κτιρίων 

1.2.2.2 Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς 

1.3 Μεταφορές - Κυκλοφορία - Συγκοινωνία - Στάθμευση  

ΣΤΟΧΟΣ 1.3.1:  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1.3.1.1 Δημοτική οδοποιία: επέκταση-βελτίωση 

1.3.1.2 Αγροτική οδοποιία: επέκταση-βελτίωση 

ΣΤΟΧΟΣ 1.3.2:  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

1.3.2.1 Προώθηση των καθαρών μεταφορών 

1.3.2.2 Μετακινήσεις - συγκοινωνίες 

1.3.2.3 Εναλλακτικές μορφές μετακίνησης 

1.3.2.4 Διαχείριση κυκλοφορίας 

1.3.2.5 Διαχείριση στάθμευσης 

1.4     Δίκτυα και Υποδομές  Ύδρευσης  / Αποχέτευσης  

ΣΤΟΧΟΣ 1.4.1:  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

1.4.1.1 Διαχείριση των υδατικών πόρων - Κατασκευή 

και βελτίωση δικτύων ύδρευσης 

1.4.1.2 Αγροτικές υποδομές 

1.4.1.3 Διαχείριση των υδατικών πόρων - Κατασκευή 

και βελτίωση δικτύων άρδευσης 

ΣΤΟΧΟΣ 1.4.2: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

1.4.2.1 Κατασκευή και βελτίωση δικτύων συλλογής των 

αστικών λυμάτων 

1.5 Διαχείριση Αποβλήτων - Απορριμμάτων 

ΣΤΟΧΟΣ 1.5.1:  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1.5.1.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία 

αστικών στερεών /υγρών αποβλήτων 

1.5.1.2 Κατασκευή και βελτίωση υποδομών 

επεξεργασίας των αστικών λυμάτων 

ΣΤΟΧΟΣ 1.5.2: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1.5.2.1 Δράσεις ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης 

πολιτών 

1.6         Φύση και Βιοποικιλότητα 

ΣΤΟΧΟΣ 1.6.1:  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.6.1.1 Διαχείριση των οικοσυστημάτων - προστασία 

βιοποικιλότητας 
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 Α.Π.2.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.1 Εκπαίδευση 

Σ
Τ

Ο
Χ

Ο
Ι 

- 
Δ

Ρ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
 

ΣΤΟΧΟΣ 2.1.1:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2.1.1.1 Ανέγερση - αναβάθμιση σχολικών 

μονάδων 

ΣΤΟΧΟΣ 2.1.2:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2.1.2.1 Προγράμματα Δημιουργικής 

Απασχόλησης 

2.2 Αθλητισμός  

ΣΤΟΧΟΣ 2.2.1:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΘΛΗΣΗΣ 

2.2.1.1 Κατασκευή - συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

ΣΤΟΧΟΣ 2.2.2:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΘΛΗΣΗΣ 

2.2.2.1 Προγράμματα άθλησης – 

Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων  

2.3 Υγεία 

ΣΤΟΧΟΣ 2.3.1:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

2.3.1.1 Υποδομές υγείας 

ΣΤΟΧΟΣ 2.3.2:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΥΓΕΙΑΣ 

2.3.2.1 Προγράμματα υγείας 

2.4 Πολιτισμός 

ΣΤΟΧΟΣ 2.4.1:  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

2.4.1.1 Οργάνωση και Θεσμοθέτηση 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  

2.4.1.2 Πολιτιστικές υποδομές 

ΣΤΟΧΟΣ 2.4.2:  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

2.4.2.1 Διαδημοτικές συνεργασίες για 

πολιτιστική προβολή 

2.4.2.2 Δράσεις ενημέρωσης 

/ευαισθητοποίησης πολιτών 

2.5 Κοινωνική συνοχή 

ΣΤΟΧΟΣ 2.5.1:  

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

2.5.1.1 Προγράμματα κοινωνικής συνοχής 

 Κακοποιημένες γυναίκες 

 Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

 Κοινωνικό παντοπωλείο 

 Κοινωνικό ιατρείο 

2.5.1.2 Δράσεις ενημέρωσης 

/ευαισθητοποίησης πολιτών 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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 Α.Π.3.    ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

3.1 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
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ΣΤΟΧΟΣ 3.1.1:  

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1.1.1 Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας και 

Καλλιέργειας Επιχειρηματικής Σκέψης 

3.1.1.2 Πολιτιστική επιχειρηματικότητα  

ΣΤΟΧΟΣ 3.1.2:  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1.2.1 Προώθηση Περιοχής και 

πιστοποίηση, τυποποίηση και προώθηση 

τοπικών προϊόντων 

3.2  Εναλλακτικός τουρισμός- επισκεψιμότητα 

ΣΤΟΧΟΣ 3.2.1:  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-

ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 

3.2.1.1 Υποδομές προστασίας και δράσεις 

ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος 

(Κέντρα πληροφόρησης, μονοπάτια) 

3.2.1.2 Καταδυτικά πάρκα Μεθώνης και 

Ναυαρίνου 

3.3 Απασχόληση 

ΣΤΟΧΟΣ 3.3.1:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

3.3.1.1 Επαγγελματική κατάρτιση 

ΣΤΟΧΟΣ 3.3.2:  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

3.3.2.1 Ενίσχυση της απασχόλησης των 

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 

3.3.2.2 Κοινωνική εργασία 

3.4 Αγροτική ανάπτυξη  

ΣΤΟΧΟΣ 3.4.1:  

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.4.1.1 Οργάνωση και υποστήριξη ομάδων 

παραγωγών 

3.4.1.2 Νέοι αγρότες 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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 Α.Π.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.1 Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και των υπηρεσιών 
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ΣΤΟΧΟΣ 4.1.1:  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

4.1.1.1 Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού 

4.1.1.2 Ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου 

και των Νομικών προσώπων  

 Αναβάθμιση και πιστοποίηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών 

 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του 

Δήμου 

ΣΤΟΧΟΣ 4.1.2:  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

4.1.2.1 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 

των κτιριακών διοικητικών  υποδομών του 

Δήμου 

4.2 Αναβάθμιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

ΣΤΟΧΟΣ 4.2.1:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

4.2.1.1 Αξιοποίηση της υπάρχουσας  

περιουσιακής κατάστασης και επενδύσεις  

 Καταγραφή 

 Διαχείριση 

 Αξιοποίηση 

4.3 Ψηφιακός Δήμος 

ΣΤΟΧΟΣ 4.3.1:  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

4.3.1.1 Ψηφιακές υπηρεσίες 

 Οδηγός Πόλης 

 Ψηφιακή υποστήριξη στο Ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα  

 Ψηφιακό κοινωνικό μέρισμα 

 GIS 

 Παρατηρητήριο απασχόλησης 

ΑΔΑ: ΩΕΥΧΩ1Β-ΧΤ1
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