
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2014 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΜΔΩΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Δ ΥΟΡΔΙ ΚΑΙ ΚΑΣΟΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ 

ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΟΦΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ  

 

ΜΔΛΔΣΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΔΔΙΟΤ  
ΓΘΑ ΣΖΜ ΑΠΑΦΟΚΖΖ ΔΖΛΟΤ ΡΔΗΤΛΜΖ (ΣΟΠΑ) 

 

ΠΡΟ:  

ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΔΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ 
 



 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ «Λελέςη Ποξρδιξοιρμξύ Σξμέχμ Παοξυήπ Τπηοεριώμ ρε Υξοείπ 
και Ιαςξίκξσπ από ςιπ Ιξιμχμικέπ Δπιυειοήρειπ ςηπ Πεοιξυήπ 
Παοέμβαρηπ» εμςάρρεςαι ρςα πλαίρια ςχμ Σξπικώμ υεδίχμ για 
ςημ Απαρυόληρη Δήμξσ Ρεθύμμηπ και απξςελεί μέοξπ ςχμ δοάρεχμ 
πξσ είμαι ποξγοαμμαςιρμέμεπ μα ποαγμαςξπξιηθξύμ.   

Σα Σξπικά υέδια για ςημ Απαρυόληρη ςξσ Δήμξσ Ρεθύμμξσ 
ποξβλέπξσμ ςημ εμρχμάςχρη ρςημ αγξοά εογαρίαπ 100 
χτελξύμεμχμ (αμέογχμ, μέχμ επιρςημόμχμ, αρταλιρμέμχμ ρςξμ 
ΟΓΑ), ςξ παοόμ μπξοεί μα απξςελέρει έμα εογαλείξ για κάθε 
άμθοχπξ – μέλξπ ςηπ Ρεθσμμιώςικηπ κξιμχμίαπ πξσ εμπμέεςαι από 
ςξσπ ρςόυξσπ ςηπ Ιξιμχμικήπ Οικξμξμίαπ και πξσ επιθσμεί μα 
δοαρςηοιξπξιηθεί ποξπ ασςήμ ςημ καςεύθσμρη.   

Για ςημ επίςεσνη ςξσ ρκξπξύ ςηπ, η μελέςη ασςή, επιυειοεί μα 
ρσμθέρει έμα ρύμξλξ πληοξτξοιώμ. Αουικά απξςσπώμει εμ 
ρσμςξμία ςιπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξύμ ρςξ ενχςεοικό πεοιβάλλξμ 
(ξικξμξμία ςηπ υώοαπ και ςηπ πεοιτέοειαπ), εμ ρσμευεία ςιπ 
ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξύμ ρςξ ερχςεοικό πεοιβάλλξμ 
(δημξγοατικά, τσρικά, ξικξμξμικά, κξιμχμικά υαοακςηοιρςικά 
ςξσ Δήμξσ Ρεθύμμηπ), ποξυχοά ρςημ αμαλσςική απξςύπχρη ςχμ 
στιρςάμεμχμ κξιμχμικώμ δξμώμ, έπειςα ρςημ ποχςξγεμή 
διεοεύμηρη ςχμ βαρικώμ κξιμχμικώμ αμαγκώμ και, με βάρη ςα 
απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμαπ, ποξςείμει μια ρειοά από ποχςξβξσλίεπ 
ρςξμ υώοξ ςηπ Ιξιμχμικήπ Οικξμξμίαπ.  

 

2. ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ διεοεύμηρη ςχμ κξιμχμικώμ αμαγκώμ ςηπ πεοιξυήπ παοέμβαρηπ 
έγιμε ρε δύξ ρςάδια: 

1. Πξιξςική Έοεσμα 

2. Πξρξςική Έοεσμα 

2.1. Ποιοτική Έρευμα 

Διενήυθηραμ Ποξρχπικέπ σμεμςεύνειπ ρε «ειδικξύπ», αμά ςξμέα 
εμδιατέοξμςξπ. Λε ςξμ όοξ «ειδικξί», εμμξξύμε αμθοώπξσπ πξσ 
λόγχ θέρηπ ή εμπειοίαπ είμαι ικαμξί μα μαπ βξηθήρξσμ μα 
εμβαθύμξσμε ρςξσπ ςξμείπ εμδιατέοξμςξπ και μα τέοξσμε ρςξ τχπ 
εσοήμαςα πξσ δεμ μπξοεί μα μαπ δώρει η πξρξςική έοεσμα.   

σγκεκοιμέμα, ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξι ακόλξσθεπ Ποξρχπικέπ 
σμεμςεύνειπ:  

 

ςέγαρη 

 Θεοά Ληςοόπξλη Ρεθύμμξσ και Ασλξπξςάμξσ 

 Δςαιοία Ιξιμξυοήρςχμ 

 Ποόεδοξπ σλλόγξσ Βεμζιμξπχλώμ 
Ρεθύμμξσ 

Τγεία 

 Διεύθσμρη Παθξλξγικήπ Ιλιμικήπ 
Μξρξκξμείξσ Ρεθύμμξσ  

 Διεύθσμρη Θαςοείξσ Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγύηπ  

 Διεύθσμρη Χσυιαςοικήπ Ιλιμικήπ 
Μξρξκξμείξσ Ρεθύμμξσ 



 

Διαςοξτή 
 Διαςοξτξλόγξπ 

 Θδιχςικό ξύπεο Λάοκες  

Έμδσρη / σπόδσρη 
 Θεοά Ληςοόπξλη Ρεθύμμξσ και Ασλξπξςάμξσ 

 Θδιχςικό καςάρςημα οξύυχμ  

Λεςατξοέπ 

 Δημξςικόπ ύμβξσλξπ (αομόδιξπ για 
κσκλξτξοιακά θέμαςα) 

 Διεύθσμρη ΙΣΔΚ   

Υοξμςίδα 
παιδιώμ/ηλικιχμέμχμ 

 Τπεύθσμξπ Μξμικξύ Ποξρώπξσ Δήμξσ 
Ρεθύμμξσ (αομόδιξπ ποξγοαμμάςχμ 
Υοξμςίδαπ Παιδιώμ και Ζλικιχμέμχμ) 

 Θδιχςικόπ Βοετξμηπιακόπ ςαθμόπ 

 Θδιχςική Δξμή Υοξμςίδαπ Ζλικιχμέμχμ 

Χσυαγχγία 
 Αμςιδήμαουξπ Πξλιςιρμξύ 

 Τπεύθσμξπ Λάοκεςιμγκ ΑΓΟΡ  

Δκπαίδεσρη 

 Ποόεδοξπ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ  

 Ιξιμχμικό Υοξμςιρςήοιξ Ιξυλίαπ 

 Ποόεδοξπ σλλόγξσ Γξμέχμ και Ιηδεμόμχμ 

 

2.2. Ποσοτική Έρευμα 

Γεμική μεθοδολογία: 

Πξρξςική έοεσμα με ςη μέθξδξ ςχμ ςηλετχμικώμ ποξρχπικώμ 
ρσμεμςεύνεχμ C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviews) 
βάρει δξμημέμξσ ηλεκςοξμικξύ εοχςημαςξλξγίξσ, η διάοκεια ςξσ 
ξπξίξσ ήςαμ πεοίπξσ 10-12 λεπςά.  

Προφίλ δείγματος: 

Σξ ποξτίλ δείγμαςξπ είμαι: Άμςοεπ & Γσμαίκεπ, ηλικίαπ άμχ ςχμ 25 
εςώμ, κάςξικξι ςξσ Δήμξσ Ρεθύμμηπ (αμςιποξρχπεσςικό δείγμα ςξσ 
πληθσρμξύ βάρει ςηπ απξγοατήπ ςξσ 2011 (ΔΚΣΑΣ) χπ ποξπ ςα 
μξικξκσοιά). 

Έκταση δείγματος: 

σμξλικά ποαγμαςξπξιήθηκαμ n=271 ςηλετχμικέπ ρσμεμςεύνειπ. 

Διάρκεια έρευμας: 

Ζ έοεσμα διενήυθη από 13 Θαμξσαοίξσ 2015 μέυοι και 14 
Θαμξσαοίξσ 2015, από 11 εοεσμηςέπ και 2 field supervisors.  

Δομή Δρωτηματολογίου: 

Σξ εοχςημαςξλόγιξ απξςελείςαι από 11 βαρικέπ εμόςηςεπ: 

Α. Δρωτήσεις φίλτρου (βαρικέπ εοχςήρειπ καςαλληλόςηςαπ 
εοχςώμεμξσ και παοακξλξύθηρη ςχμ quotas ρε τύλξ και 
ηλικία). 

Β. Γεμικές ερωτήσεις: πεοιλαμβάμει εοχςήρειπ για ςη δξμή ςξσ 
μξικξκσοιξύ δηλαδή καςαγοατή ςχμ αοιθμώμ αμήλικχμ και 
εμήλικχμ αςόμχμ, ηλικία αμήλικχμ αςόμχμ και πεοιγοατή ςηπ 
ξικξμξμικήπ ςξσπ καςάρςαρηπ. 



 

Γ. τέγαση: διεσοεύμηρη δσμαςόςηςαπ πληοχμήπ και 
ρσμςήοηρηπ ςξσ ρπιςιξύ πξσ διαμέμξσμ. 

Δ. ίτιση: διεοεύμηρη ςσυόμ αλλαγήπ διαςοξτικώμ ρσμηθειώμ 
γεμικά αλλά και ρςιπ βαρικέπ καςηγξοίεπ ςοξτίμχμ. 
Ιαςαγοατή εβδξμαδιαίξσ κόρςξσπ διαςοξτήπ ςξσ μξικξσοιξύ. 

Δ. Τγεία: καςαγοατή δημόριαπ ή ιδιχςικήπ αρτάλιρηπ και 
βαθμξύ ικαμξπξίηρηπ από ςξ δημόριξ ρύρςημα σγείαπ 

Σ. Υρομτίδα Βρεφώμ/Ηλικιωμέμωμ: για όρα μξικξκσοιά ιρυύει, 
διεοεύμηρη ρςάρεχμ απέμαμςι ρςη τοξμςίδα ή και ςη τύλανη 

Ε. Έμδυση / Τπόδηση: διεοεύμηρη ςσυόμ αλλαγήπ 
καςαμαλχςικώμ ρσμηθειώμ ρςξμ ςξμεά ςηπ έμδσρηπ και ςηπ 
σπόδηρηπ 

Ζ. Μεταφορές: καςαγοατή υοήρηπ μέρχμ για καθημεοιμέπ 
μεςακιμήρειπ και διεοεύμηρη ςσυόμ αλλαγήπ ρσμπεοιτξοάπ 
καςά ςη διάοκεια ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ. Ιαςαγοατή βαθμξύ 
ικαμξπξίηρηπ από ςα μέρα μαζικήπ μεςατξοάπ και ςξσπ 
πξδηλαςόδοξμξσπ 

Η. Δκπαίδευση: για όρα μξικξκσοιά ιρυύει, διεοεύμηρη ρςάρεχμ 
απέμαμςι ρςημ ενχρυξλική εκπαίδεσρη 

Θ.  Χυχαγωγία: διεσοεύμηρη ςσυόμ αλλαγήπ ςοόπξσ φσυαγχγίαπ 
και ελεύθεοξσ υοξμξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ και ςηπ 
άθληρηπ) καςά ςη διάοκεια ςηπ κοίρηπ και βαθμόπ 
ικαμξπξίηρηπ από ςα ποξρτεοόμεμα πξλςιρςικά δοώμεμα και 
ςιπ σπξδξμέπ ςξσ αθληςιρμξύ.  

Ι. Δημξγοατικά (επάγγελμα και μόοτχρη ςξσ εοχςώμεμξσ 
ή/και ςξσ κύοιξσ ειρξδημαςία) 

2.3. Άλλες πηγές 

Άλλεπ πηγέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη ρσλλξγή ςχμ 
ζηςξύμεμχμ ρςξιυείχμ είμαι: 

 Δημόριξι τξοείπ  

 Βιβλιξγοατία γύοχ από ςιπ Ιξιμχμικέπ Αμάγκεπ, ςη Υςώυεια 
και ςξμ Ιξιμχμικό Απξκλειρμό 

 ύλλξγξι, ξογαμώρειπ 

 Μξμικέπ διαςάνειπ    

 Δθμική ςαςιρςική Τπηοερία 

 Άλλεπ μελέςεπ ρςα πλαίρια ςχμ Σξπικώμ υεδίχμ για ςημ 
Απαρυόληρη Δήμξσ Ρεθύμμξσ (Λελέςη Αμάλσρηπ Σξπικήπ 
Αγξοάπ Δογαρίαπ)  

 Θμρςιςξύςξ Δογαρίαπ ΓΔΔ  

 Διάτξοα δημξριεσμέμα ρςξιυεία, αοθοξγοατία  

 Internet  

  



 

3. ΤΝΟΧΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

Ζ Δλλημική Οικξμξμία διαμύει μια πεοίξδξ βαθιάπ και 
παοαςεςαμέμηπ ύτερηπ. Ζ ξικξμξμία ςηπ Πεοιτέοειαπ Ιοήςηπ 
αμαπότεσκςα ρσμπαοαρύοεςαι ρε ασςή ςη δίμη, χρςόρξ, ξ 
ςξσοιρμόπ απξςελεί έμα ρημαμςικό αμςίβαοξ. Σξ 2013 είμαι μια 
υοξμιά όπξσ κάμξσμ ςημ εμτάμιρή ςξσπ κάπξια ποώςα ρημάδια 
ρςαθεοξπξίηρηπ ςηπ ξικξμξμίαπ. Ζ αμεογία, παοόλ’ ασςά, 
ενακξλξσθεί μα βοίρκεςαι ρε πξλύ αμηρσυηςικά επίπεδα. Δδώ 
ακοιβώπ βοίρκεςαι και η ρσμειρτξοά ςηπ Ιξιμχμικήπ Οικξμξμίαπ η 
ξπξία ποέπει και μπξοεί μα διαδοαμαςίρει πξλύ ξσριαρςικό οόλξ 
ρςη μείχρή ςηπ.  

Ο Δήμξπ Ρεθύμμξσ είμαι έμαπ ποξμξμιακόπ δήμξπ από άπξφη 
γεχγοατικώμ, τσρικώμ και πξλιςιρμικώμ υαοακςηοιρςικώμ. Ασςά 
ςα ρςξιυεία έυξσμ ρσμβάλλει διαυοξμικά ρςημ αμάπςσνη ςξσ 
ςξσοιρμξύ, ξ ξπξίξπ απξςελεί και ςξμ κύοιξ πσλώμα ςηπ ςξπικήπ 
ξικξμξμίαπ, εναρταλίζξμςαπ πξλύςιμεπ εμέρειπ οεσρςόςηςαπ και 
απαρυόληρηπ. Σα βαρικόςεοα ποξβλήμαςα ςηπ πεοιξυήπ 
παοέμβαρηπ είμαι η αμεογία (πλήςςει πεοιρρόςεοξ ςιπ γσμαίκεπ και 
ςξσπ μέξσπ) και η σπξαπαρυόληρη. ε ρσμδσαρμό με ςη μείχρη 
ςξσ εογαριακξύ κόρςξσπ – πξσ έυει γεμμήρει μια μέα ξμάδα 
αμθοώπχμ, ςχμ εογαζξμέμχμ αμέογχμ – και ςη μείχρη ςηπ 
ξικξμξμικήπ δοαρςηοιόςηςαπ ρςξ ρύμξλό ςηπ, ςξ βιξςικό επίπεδξ 
μειώμεςαι αιρθηςά, εμώ εμταμίζεςαι για ποώςη τξοά μεςά από 
πξλλά υοόμια ςξ ταιμόμεμξ ςηπ τςώυειαπ και ςξσ απξκλειρμξύ 
ρςξμ Δήμξ Ρεθύμμηπ.  

Παοάλληλα, ρςξμ Δήμξ Ρεθύμμηπ ςξ τσρικό πεοιβάλλξμ είμαι μη 
ξογαμχμέμξ, ξ ποχςξγεμήπ ςξμέαπ είμαι διαοθοχςικά αδύμαμξπ, 
ξι ξοειμέπ και απόκεμςοεπ πεοιξυέπ εμταμίζξσμ πληθσρμιακή 
απξδσμάμχρη, εμώ ξ ςξσοιρμόπ ενακξλξσθεί μα έυει μαζικό 
υαοακςήοα.   

Οι Ιξιμχμικέπ Δξμέπ ςξσ Δήμξσ Ρεθύμμηπ είμαι πξλσάοιθμεπ 
αμαλξγικά με ςξμ πληθσρμό ςξσ, χρςόρξ, ξι κξιμχμικέπ αμάγκεπ 
νεπεομξύμ ςιπ κξιμχμικέπ παοξυέπ.    

Αμςλώμςαπ από ςα δεδξμέμα ςηπ ποχςξγεμξύπ έοεσμαπ (Πξιξςική 
και Πξρξςική), γίμεςαι καςαμξηςό όςι ξι επιυειοημαςικέπ 
ποχςξβξσλίεπ ρςξμ υώοξ ςηπ Ιξιμχμικήπ Οικξμξμίαπ ποέπει μα 
ερςιαρςξύμ ρςημ κάλσφη ςχμ ενήπ αμαγκώμ: αμάγκη ποξριςήπ 
θέομαμρηπ και ρσμςήοηρηπ καςξικίαπ, αμάγκη ποόρβαρηπ ρε 
σφηλξύ επιπέδξσ σπηοερίεπ φσυξθεοαπείαπ, αμάγκη ποξριςήπ και 
πξιξςικήπ ςοξτήπ, αμάγκη ποξριςώμ σπηοεριώμ τοξμςίδαπ 
ηλικιχμέμχμ και παιδιώμ, αμάγκη ποξριςήπ ενχρυξλικήπ 
εκπαίδεσρηπ, αμάγκη πξιξςικήπ και πξρξςικήπ φσυαγχγίαπ ρςη 
βάρη ςξσ πξλιςιρμξύ.    

Ιλειδί για ςημ επιςσυία ξπξιαρδήπξςε από ςιπ παοαπάμχ 
ποχςξβξσλίεπ θα είμαι η ρσμεογαρία μεςανύ ςχμ κξιμχμικώμ 
επιυειοήρεχμ, η ρσμξυή ςχμ ξμάδχμ και η καιμξςξμία.  

Ποξςείμεςαι επίρηπ η δημιξσογία θεομξκξιςίδαπ κξιμχμικώμ 
επιυειοήρεχμ, εμώ καςαδεικμύξμςαι ξι αμάγκεπ πξσ υοήζξσμ 
πεοαιςέοχ διεοεύμηρηπ.  

 


