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2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 ΟΤΑ και Επιχειρησιακά προγράμματα 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαδικασία εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και 
λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων της δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του 
κεφαλαίου Ζ' του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), η υποχρέωση 
εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των 10.000 
κατοίκων. Επιπρόσθετα, με την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13.04.2007 
καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., 
ενώ με το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού», καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Λεπτομέρειες για το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής 
παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, αλλά περιλαμβάνει και τη δραστηριότητά τους ως πολιτικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού θεσμού. Προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα 
και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η κατάρτιση - στο εσωτερικό τους 
– ενός επιχειρησιακού σχεδίου.  Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εισάγει μόνιμες εσωτερικές 
διαδικασίες και συστήματα προγραμματισμού. Στόχος είναι η διαδικασία του 
προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των 

δράσεων του Ο.Τ.Α. με την βοήθεια δεικτών, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική 
λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο 
ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού 
κειμένου, αλλά και στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και 
αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό 
χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των 
θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο 
το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 
υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών 
στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 
μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον 
τρόπο το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και 

εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού 
και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
Τέλος, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές 
πηγές και δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα 
Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών 
των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σκοπός είναι 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου προς εκπλήρωση αυτού.   
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2.2 Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για 
πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 
πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους  Ο.Τ.Α. α βαθμού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 
που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως 
με: 

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 
δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, 
τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού  

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε 
η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 
18183/13-4-2007 

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/29.9.2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 
βαθμού». 

7. Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ 2970Β/04-11-2014) «Περιεχόμενο, 
δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 
2014-2019» 

8. Την υπ’ αρίθμ. 8586/31-3-2015 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 

2.3 Σκοπός & Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της Δημοτικής και 
της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που 
ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
ανάγκες του Δήμου και να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες σε επίπεδο εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος και έτσι να προκύψει επιχειρησιακή, υπηρεσιακή και διοικητική 
βελτίωση. Τα αναμενόμενα οφέλη που θα επιφέρει η κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για το Δήμο Κύμης Αλιβερίου αφορούν: 

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας  
 στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου  
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 στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του 
 στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων 
 στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός του 
 στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, 
 στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων, 
 στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, 
 στο συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την 

προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α., 
 στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
 την προαγωγή του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. 
 στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας 

κοινωνικού ελέγχου. 

 

Στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος είναι: 
 Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας με σκοπό τη 
διατήρηση και βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και τη δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης. 

 Να συμπεριλάβει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, ως 
Οργανισμού, και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες. 

 Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την βελτίωση των υπηρεσιών 
του Δήμου στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού. 

 Να συμπεριλάβει ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στις υποδομές της 
πόλης και των οικισμών, οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση του δομημένου 
οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τη συγκοινωνία, την καθαριότητα, την 
αποχέτευση, την ύδρευση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 Να αξιοποιήσει με πιο παραγωγικό τρόπο τους υλικούς και άυλους πόρους που 
διαθέτει ο Δήμος που τον περιβάλλουν και να προσελκύσει περισσότερους. 

 Να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με 
γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη. 

 Να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του μέλλοντος με 
προγραμματισμό και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα προβλήματα που 
απασχολούν τους δημότες και όχι με αποσπασματικά μέτρα. 

 Να αναπτύξει συνέργιες με στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων. 

 Να συμπεριλάβει ενέργειες και παρεμβάσεις, που θα ενισχύσουν τη θέση του 
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ή ακόμη και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί διαδικασία προγραμματισμού και επόμενα 
δεν αντιμετωπίζεται ως μια μελέτη, αλλά ως ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί 
από όλες τις διοικητικές ενότητες και τη διοίκηση του Δήμου. 

 

2.4  Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 
αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
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α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Αποτελεί 
πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι 
πρόγραμμα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των 
θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το 
φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 
υποθέσεων.  

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 
Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση 
και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής 
αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα 
δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου 
και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού 
προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή 
αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 
προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των 
Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης 
είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε 
ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον 
επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 
υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία 
σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

- Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών 
Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

- Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 
Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 
τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει 
μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της 
αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης 
της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, 
εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων 
του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 
συμμετοχής. 
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Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και 
συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι 
ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι 
του. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του 
Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών 
επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 

 

2.5 Βήματα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 
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2.6 Βασικές ενότητες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.   

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».  

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».  

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική 
οικονομία και απασχόληση».  

Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες 
υπηρεσίες.  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Καθορισμός Στρατηγικής 

Στρατηγικός Στόχος 

Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων 

Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση των δράσεων 

Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των 
δράσεων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού και απαιτεί να 
είναι στοχευμένο, συνοπτικό/σύντομο, κωδικοποιημένο και κατά το δυνατόν 
μηχανογραφημένο.  

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος χρησιμοποίησε έντυπα τα οποία έχει προτείνει η ΕΕΤΑΑ 
μέσω του οδηγού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ώστε να 
αποτυπώσει και να παρουσιάσει συνθετικά τις εκροές του κάθε βήματος. Σε κάθε βήμα 
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχούν συγκεκριμένα τυποποιημένα 
έντυπα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πέραν των κειμένων 
και του σχολιασμού.  Τα έντυπα αυτά τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικά 
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φύλλα ή αρχεία κειμένου), γεγονός που επιτρέπει αφενός τη στοχευμένη και περιεκτική 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάγνωση, το στρατηγικό  και τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό, αφετέρου την επικαιροποίηση των στοιχείων και δεδομένων.  

Τα Έντυπα του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τα εξής: 

Έντυπο ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Έντυπο ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Έντυπο ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Έντυπο ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έντυπο ΕΠ-05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Έντυπο ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

2.7 Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Η εκπόνηση του παρόντος σχεδίου στηρίχθηκε βέβαια και στην επικοινωνία με διάφορους 
φορείς, όπως με στελέχη του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. 

Σκοπός της επικοινωνίας με τους ανωτέρω, ήταν η συλλογή και στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων (πληθυσμιακών, οικονομικών κλπ.), ώστε να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που καλύπτεται διοικητικά από τον 
Δήμο Κύμης Αλιβερίου. 

Ακόμα, πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν οι εξής: 

 Ελληνική Στατιστική Αρχή (http://www.statistics.gr/ ) 

 http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00086.pdf  -  πραγματικός 
πληθυσμός 1991 

 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604 – 
πραγματικός πληθυσμός 2001 

 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
database/custom_database?user_param=A0101 

 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=12&la=2   

 http://www.ypeka.gr/ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 

 http://geodata.gov.gr/geodata/ 

 http://www.oikoskopio.gr 

 http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=7&lat=4577066.9315&lon=2641978.87084&lay
ers=potamoi_eper_gr&layeropacity=100&baselayer=google&baselayeropacity=100   

 Επιμελητήρια  

 

http://www.statistics.gr/
http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00086.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=12&la=2
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR
http://geodata.gov.gr/geodata/
http://www.oikoskopio.gr/
http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=7&lat=4577066.9315&lon=2641978.87084&layers=potamoi_eper_gr&layeropacity=100&baselayer=google&baselayeropacity=100
http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=7&lat=4577066.9315&lon=2641978.87084&layers=potamoi_eper_gr&layeropacity=100&baselayer=google&baselayeropacity=100
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2.8 Οργάνωση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου λόγω έλλειψης προσωπικού το γραφείο Προγραμματισμού 
δεν είναι στελεχωμένο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού προγράμματος. Την ευθύνη σύνταξης του επιχειρησιακού έχει αναλάβει η 
Εκτελεστική Επιτροπή με την βοήθεια των ειδικών συνεργατών του Δημάρχου και των 
προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

2.9 Διαδικασίες διαβούλευσης 

Η δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η συνεχής επικοινωνία με τους 
πολίτες του Δήμου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού. Για το 
σκοπό αυτό προβλέφθηκαν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες να καθιστούν ουσιαστική τη 
συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη συνέχεια κατά την 
υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος. 

Με ανακοίνωση/πρόσκληση ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου προσκάλεσε τους Προέδρους των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τους Φορείς για την υποβολή των προτάσεων τους, 
ανά τομέα δράσης προκειμένου ο Δήμος να καταλήξει στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό.  

Οι διαδικασίες διαβούλευσης μετά τη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνοψίζονται ως εξής: 

- Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το ΔΣ. 

- Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

- Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας 

- Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση 

- Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των 
αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής. 
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3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

3.1.1 Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.   

3.1.1.1 Ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε 
με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κύμης, 
Δυστίων, Ταμυνέων, Κονιστρών και Αυλώνος.  Ο νέος Δήμος αποτελείται πλέον από τη 
Δημοτική Ενότητα Κύμης, τη Δημοτική Ενότητα Δυστίων, τη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων, τη 
Δημοτική Ενότητα  Κονιστρών και τη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος. Ο Δήμος Κύμης – 
Αλιβερίου, συντίθεται από   45 Τοπικές Κοινότητες, 2 Δημοτικές Κοινότητες και 111 
οικισμούς.  

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 804,99 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 28.437 κάτοικοι 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ.  

Έδρα του Δήμου είναι το Αλιβέρι και ιστορική έδρα η Κύμη.  

Στα βορειοδυτικά, ο Δήμος συνορεύει με το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, δυτικά με το Δήμο 
Ερέτριας και νότια με το Δήμο Καρύστου. 
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Η διοικητική σύνθεση του Δήμου, από τις επιμέρους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες  είναι 
η ακόλουθη: 

 
Επίπεδο 

διοικητικής 
διαίρεσης 

Γεωγραφικός 
κωδικός 

Καλλικράτη 
Περιγραφή  

4 29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ (Έδρα: Χαλκίς,η) 

5 2906 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Έδρα: Αλιβέριον,το, Ιστορική έδρα: 
Κύμη,η) 

6 290602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 

7 29060202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 

8 2906020201 Άγιος Γεώργιος,ο 

7 29060201 Τοπική Κοινότητα Αυλωναρίου 

8 2906020101 Αυλωνάριον,το 

8 2906020102 Δάφνη,η 

8 2906020103 Ελαία,η 

8 2906020104 Λοφίσκος,ο 

8 2906020105 Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών,η 

8 2906020106 Χάνια,τα 

7 29060203 Τοπική Κοινότητα Αχλαδερής 

8 2906020302 Αχλαδερή,η 

8 2906020303 Κάλαμος,ο 

8 2906020304 Κορασίδα,η 

8 2906020305 Περιβόλια,τα 

8 2906020301 Συκέαι,αι 

7 29060204 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 

8 2906020401 Νεοχώριον,το 

7 29060205 Τοπική Κοινότητα Οκτωνιάς 

8 2906020502 Άγιος Μερκούριος,ο 

8 2906020503 Μουρτερή,η 

8 2906020501 Οκτωνιά,η 

7 29060206 Τοπική Κοινότητα Ορίου 

8 2906020602 Μυρτέα,η 

8 2906020601 Όριον,το 

7 29060207 Τοπική Κοινότητα Πυργίου 

8 2906020701 Πυργίον,το 

7 29060208 Τοπική Κοινότητα Ωρολογίου 

8 2906020802 Αγία Θέκλα,η 

8 2906020803 Πρινάκιον,το 

8 2906020801 Ωρολόγιον,το 

6 290603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ 

7 29060302 Τοπική Κοινότητα Αργυρού 

8 2906030202 Άγιος Δημήτριος,ο 

8 2906030201 Αργυρόν,το 

8 2906030203 Μπούφαλον,το 

7 29060303 Τοπική Κοινότητα Βέλους 

8 2906030301 Βέλος,το 

7 29060304 Τοπική Κοινότητα Δύστου 

8 2906030401 Δύστος,η 
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8 2906030402 Κουτουμουλάς,ο 

7 29060305 Τοπική Κοινότητα Ζαράκων 

8 2906030501 Ζάρακες,οι 

8 2906030502 Παραλία Ζαράκων,η 

7 29060306 Τοπική Κοινότητα Κοσκίνων 

8 2906030602 Αλώνια,τα 

8 2906030601 Κόσκινα,τα 

7 29060301 Τοπική Κοινότητα Κριεζών 

8 2906030102 Δροσιά,η 

8 2906030101 Κριεζά,τα 

7 29060307 Τοπική Κοινότητα Λεπούρων 

8 2906030701 Λέπουρα,τα 

7 29060308 Τοπική Κοινότητα Πετριών 

8 2906030802 Άγιοι Απόστολοι,οι 

8 2906030803 Κλιμάκι,το 

8 2906030804 Λιάναμμο,η 

8 2906030801 Πετριαί,αι 

6 290604 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 

7 29060402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 

8 2906040201 Άγιος Βλάσιος,ο 

8 2906040202 Λόκας,ο 

7 29060403 Τοπική Κοινότητα Άνω Κουρουνίου 

8 2906040301 Άνω Κουρούνιον,το 

7 29060404 Τοπική Κοινότητα Βρύσης 

8 2906040401 Βρύση,η 

8 2906040402 Γάια,τα 

8 2906040403 Επισκοπή,η 

8 2906040404 Νεοχώριον,το 

7 29060405 Τοπική Κοινότητα Καδίου 

8 2906040502 Γιάννηδες,οι 

8 2906040501 Κάδιον,το 

7 29060406 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κουρουνίου 

8 2906040601 Κάτω Κουρούνιον,το 

7 29060407 Τοπική Κοινότητα Κήπων 

8 2906040701 Κήποι,οι 

8 2906040702 Κοκκινοεκκλησιές,οι 

8 2906040703 Σπηλιαί,αι 

7 29060401 Τοπική Κοινότητα Κονιστρών 

8 2906040102 Διρρεύματα,τα 

8 2906040101 Κονίστραι,αι 

7 29060408 Τοπική Κοινότητα Κρεμαστού 

8 2906040801 Κρεμαστός,ο 

7 29060409 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 

8 2906040901 Μακρυχώριον,το 

7 29060410 Τοπική Κοινότητα Μανικίων 

8 2906041001 Μανίκια,τα 

7 29060411 Τοπική Κοινότητα Μονοδρύου 

8 2906041102 Κοίλιον,το 

8 2906041101 Μονόδρυον,το 
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6 290605 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ 

7 29060501 Δημοτική Κοινότητα Κύμης 

8 2906050102 Αγία Μαρίνα,η 

8 2906050101 Κύμη,η 

8 2906050103 Μισόκαμπος,ο 

8 2906050104 Μονή Σωτήρος,η 

8 2906050105 Παραλία Κύμης,η 

8 2906050106 Πετισούνας,ο 

8 2906050107 Πρασούδα,η (νησίς) 

8 2906050108 Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης,η 

8 2906050109 Χηλή,η 

7 29060502 Τοπική Κοινότητα Ανδρωνιάνων 

8 2906050201 Ανδρωνιάνοι,οι 

8 2906050202 Δένδρα,τα 

7 29060503 Τοπική Κοινότητα Άνω Ποταμιάς 

8 2906050301 Άνω Ποταμιά,η 

7 29060504 Τοπική Κοινότητα Βιτάλων 

8 2906050401 Βίταλα,τα 

8 2906050402 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Βιτάλων) 

8 2906050403 Χαροκόπος,ο 

7 29060505 Τοπική Κοινότητα Ενορίας 

8 2906050501 Ενορία,η 

7 29060506 Τοπική Κοινότητα Καλημεριάνων 

8 2906050602 Γραμματικιάνοι,οι 

8 2906050601 Καλημεριάνοι,οι 

8 2906050603 Μεντούλης,ο 

7 29060507 Τοπική Κοινότητα Μαλετιάνων 

8 2906050702 Καζάρμα,η 

8 2906050701 Μαλετιάνοι,οι 

7 29060508 Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Διρφύων 

8 2906050802 Άγιοι Απόστολοι,οι 

8 2906050803 Κούτουρλα,τα 

8 2906050801 Μετόχιον,το 

8 2906050804 Παραλία Μετοχίου,η 

7 29060509 Τοπική Κοινότητα Οξυλίθου 

8 2906050902 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Οξυλίθου) 

8 2906050903 Κληματάριον,το 

8 2906050904 Μεσονήσι,το 

8 2906050905 Μονή Μάντζαρη,η 

8 2906050901 Οξύλιθος,ο 

8 2906050906 Παραλία,η 

7 29060510 Τοπική Κοινότητα Πλατάνας 

8 2906051001 Πλατάνα,η 

7 29060511 Τοπική Κοινότητα Πύργου 

8 2906051102 Καλλιανοί,οι 

8 2906051101 Πύργος,ο 

7 29060512 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 

8 2906051201 Ταξιάρχαι,οι 

6 290601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ 
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7 29060101 Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου 

8 2906010101 Αλιβέριον,το 

8 2906010102 Ανθούπολη,η 

8 2906010103 Κατακαλός,ο 

8 2906010104 Λάτας,ο 

8 2906010105 Μηλάκι,το 

7 29060102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 

8 2906010201 Άγιος Ιωάννης,ο 

8 2906010202 Ακτή Νηρέως,η 

7 29060103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά 

8 2906010301 Άγιος Λουκάς,ο 

8 2906010302 Παραμερίται,οι 

8 2906010303 Πρινιάς,ο 

7 29060104 Τοπική Κοινότητα Γαβαλά 

8 2906010401 Γαβαλάς,ο 

7 29060105 Τοπική Κοινότητα Θαρουνίων 

8 2906010501 Θαρούνια,τα 

7 29060106 Τοπική Κοινότητα Παρθενίου 

8 2906010602 Παναγία,η 

8 2906010601 Παρθένιον,το 

7 29060107 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 

8 2906010702 Παναγίτσα Πούντα,η 

8 2906010701 Πράσινον,το 

7 29060108 Τοπική Κοινότητα Τραχηλίου 

8 2906010801 Τραχήλιον,το 

 

Υπόμνημα : 

Επίπεδο Διοικητική Διαίρεσης Περιγραφή 

4 Περιφέρεια 

5 Δήμος 

6 Δημοτική Ενότητα 

7 Τοπική Κοινότητα 

8 Οικισμός 
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3.1.1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο 
Δήμος 

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και έχει έδρα το Αλιβέρι με Ιστορική έδρα την Κύμη. 

Ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός καθώς μεγάλη έκτασή του 
καταλαμβάνει ο ορεινός όγκος της Δίρφυος. Με υψόμετρο έως και 1.362,40 μ. έχει ακτές 
στο Αιγαίο και τον Ευβοϊκό. Η έκταση του Δήμου είναι 804.983 στρέμματα. Περιλαμβάνει 
111 οικισμούς. 

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου με απεικόνιση ισοϋψών : 

 

 

 

Υπόμνημα Ισοϋψείς : 
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Η περιοχή είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορική παράδοση και με οικονομικές δυνατότητες 
οι οποίες, όποτε μπόρεσαν να αναπτυχθούν, είχαν ως αποτέλεσμα την οικιστική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των οικισμών, χωριών και πόλεων του Δήμου. 

Ο πλούτος της φύσης στην περιοχή εκδηλώνεται με την ύπαρξη μεγάλης βιοποικιλότητας, 
με εξαιρετική ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και μεγάλο αριθμό βιοτόπων και σημαντικών 
φυσικών τοπίων. 

Ο Δήμος Κύμης–Αλιβερίου αποτελεί έναν από τους επτά Δήμους που μαζί με τη Σκύρο  
δημιουργήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» το 
2011.  
 
Σύμφωνα με το site www.investingreece.gov.gr  στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 
αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:   2010 2012 

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ (€) 16.582,00 € 13.900,00 € 

ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) 1,5 1,6 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΑΚΑΘΑΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ):   2010 2012 

% ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 5,8 5,4 

%  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 32,7 25,8 

 % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 61,5 68,8 

  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (Στοιχεία 2010) : % 

ΖΩΝΗ   Β 

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις 15 

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις 25 

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις 35 

  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:   Πλήθος  

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1  

Αερολιμένας Σκύρου (Στρατιωτικό - Εσωτερικού) 
 

 

ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 11  

1. Χαλκίδας 
2. Αγιόκαμπος 
2. Άγιος Γεώργιος 
3. Αιδηψός 
4. Μαρμάρι 
5. Νέα Στύρα 

6. Κύμης 
7. Αλιβερίου 

8. Καρύστου 
9. Πευκίου 
10. Σκύρου 
11. Ωρεών 
12. Ερέτριας 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Περιγραφή ή Τίτλος)   

1. Χαλκίδα – Λέπουρα 
2. Λέπουρα – Κάρυστος 
3. Λέπουρα – Κύμη 
4. Κύμη - Μετόχι 

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος) ΝΑΙ  

Αθήνα -  Οινόη - Χαλκίδα  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1  

Σταθμός Χαλκίδας  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος):   

Στη θέση Σκληρό της περιοχής Ψαχνών Ευβοίας βρίσκεται στεγασμένο το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χαλκίδας, το μοναδικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
ευρύτερη περιοχή.  

Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας λειτουργεί στην σημερινή του θέση από το 1986. Σε αυτό το διάστημα το 
Ίδρυμα αναπτύχθηκε και σήμερα αριθμεί επτά τμήματα μεγάλης δυναμικότητας, ένα εκ των 
οποίων είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα (Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών). Το Τ.Ε.Ι. 
αριθμεί περισσότερους από 10.000 χιλιάδες ενεργούς σπουδαστές. (http://www.teihal.gr). Τα 
Τμήματα του Ιδρύματος είναι: 

1. Τμήμα Αυτοματισμού 

2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

3. Τμήμα Διοίκησης Συστ. Εφοδιασμού 

4. Τμήμα Ηλεκτρολογίας 

5. Τμήμα Λογιστικής 

6. Τμήμα Μηχανολογίας 

7. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών 

8. Κ. Ξένων γλωσσών & Φ. Αγωγής 

9. Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών 

 

 

http://www.teihal.gr/
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Στην Κύμη βρίσκεται και η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος) 1  

Βιοτεχνικό Πάρκο Χαλκίδας (ΒΙΟ.ΠΑ Χαλκίδας). Υπό κατασκευή από το 1994.  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:  Πλήθος  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5  

1. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας (Σε φάση κατασκευής βρίσκεται νέο) 

2. Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου 

3. Γενικό Νοσοκομείο Κύμης 

4. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Εύβοιας  (Βαθύ Αυλίδας) 

5. Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες - 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (Ν. Αρτάκη)         

 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7  

1. Κέντρο Υγείας Ιστιαίας 

2. Κέντρο Υγείας Αλιβερίου 

3. Κέντρο Υγείας Αιδηψού 

4. Κέντρο Υγείας Μαντουδίου 

5. Κέντρο Υγείας Ψαχνών 

6. Κέντρο Υγείας Καρύστου 

7. Κέντρο Υγείας  Κύμης 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:  Πλήθος  

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  16.958  
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3.1.1.3 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Κύμης Αλιβερίου 

 

Πίνακας 1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

                  

Έκταση 
(τ.χμ.):  

  
804,98             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 34.306 2001 33.527 2011 -     

Μόνιμος Πληθυσμός: 

  1991 31.520 2001 30.717 2011 28.437 
 Το 2011 αφορά 
Μόνιμο Πληθυσμό   

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 42,62 2001 41,65 2011 35,33  

(η πυκνότητα 
υπολογισμένη 
βάσει του μόνιμου 
πληθυσμού 2011). 

  

Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού (2011): 

Άνδρες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

14.323 534 1.261 1.406 2.730 2.850 1.851 2.595 1.096 

Γυναίκες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

14.114 591 1.244 1.100 2.302 2.803 3.734 5.512 2.370 

Σύνολο Πληθυσμού : 

Γενικό  
Σύνολο 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

28.437 1.125 2.505 2.506 5.032 5.653 3.734 5.512 2.370 

Δημογραφικοί δείκτες (2011) : 

Δείκτης Γήρανσης 2,171 

Δείκτης Εξάρτησης 0,906 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,972 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

α/α Ονομασία 

1. Αυλώνος 

2. Διστύων 

3. Κονιστρών 

4. Κύμης 

5. Ταμιναίων 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο  Δήμος Κύμης Αλιβερίου εμφανίζει πτωτική τάση του πληθυσμού του τα τελευταία 25 χρόνια έχοντας 
μεγάλο δείκτη γήρανσης, πάνω από τον μέσο όρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ο δείκτης 
αντικατάστασης είναι μικρός, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την μελλοντική 
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αύξηση του πληθυσμού μακροπρόθεσμα. Η Απογραφή του 2011 κατέγραψε 28.437 κατοίκους στο Δήμο 
Κύμης - Αλιβερίου, εκ των οποίων οι 14.323 είναι άντρες και οι 14.114 γυναίκες 
 

Διαχρονική εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού Δήμου από το έτος 1879 έως και το 2011 
 

 
 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 

  

                  

Έκταση 
(τ.χμ.):  

  
143,406             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 5.640 2001 5.335 2011 4.498 
 Το 2011 αφορά 
Μόνιμο Πληθυσμό  

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 39,29 2001 37,202 2011 31,365 

 (η πυκνότητα 
υπολογισμένη 
βάσει του μόνιμου 
πληθυσμού 2011).  

  

Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού (2011): 

Άνδρες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

2.256 69 182 242 415 409 302 452 185 

Γυναίκες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

2.242 78 176 168 316 465 287 536 216 

Σύνολο Πληθυσμού : 
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Γενικό  
Σύνολο 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

4.498 147 358 410 731 874 589 988 401 

Δημογραφικοί δείκτες (2011) : 

Δείκτης Γήρανσης 2,75 

Δείκτης Εξάρτησης 0,985 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,857 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 

 

H Δημοτική Ενότητα Αυλώνος  παρουσίασε μικρή πληθυσμιακή μείωση το 2001, συγκριτικά με την απογραφή 
του 1991. Εντυπωσιακός είναι  ο μεγάλος δείκτης γήρανσης (2,75) που παρουσιάζει η Δημοτική Ενότητα 
Αυλώνος συγκριτικά με τους αντίστοιχους δείκτες της Περιφερειακής ενότητας και της Περιφέρειας στο 
σύνολό της. Επίσης, η πυκνότητα του πληθυσμού φαίνεται μικρή σε σχέση με την συγκριτικά μικρή έκταση 
της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος. 
 
Δημοτική Ενότητα Αυλώνος: Απογραφή Πληθυσμού/ Διαχρονική Εξέλιξη από το έτος 1879 έως και το 2011 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣΤΙΩΝ 

  

                  

Έκταση 
(τ.χμ.):  

  
162,431             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 5.074 2001 5.579 2011 4.818 
  Το 2011 αφορά 
Μόνιμο Πληθυσμό  

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 31,238 2001 34,347 2011 29,662 

 (η πυκνότητα 
υπολογισμένη 
βάσει του μόνιμου 
πληθυσμού 2011).   

  

Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού (2011): 

Άνδρες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

2.496 96 220 229 506 529 294 437 185 

Γυναίκες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

2.322 101 212 182 388 459 309 455 216 

Σύνολο Πληθυσμού : 

Γενικό  
Σύνολο 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

4.818 197 432 411 894 988 603 892 401 

 

Δείκτης Γήρανσης 2,056 

Δείκτης Εξάρτησης 0,864 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,043 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣΤΙΩΝ 

 

Η Δημοτική Ενότητα Δυστίων παρουσίασε μικρή πληθυσμιακή αύξηση κατά τις δύο απογραφές 1991 και 2001 
αλλά η απογραφή του 2011 δείχνει σημαντική πτώση του πληθυσμού. Με ελάχιστα μεγαλύτερο πληθυσμό 
από την Δ.Ε. Αυλώνος, εμφανίζει σχετικά μεγάλο δείκτη γήρανσης, ενώ ο δείκτης αντικατάστασής της είναι 
λίγο μικρότερος συγκριτικά με τον μέσο όρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 
 
Δημοτική Ενότητα Δυστίων: Απογραφή Πληθυσμού/ Διαχρονική Εξέλιξη από το έτος 1879 έως και το 2011 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 

  

                  

Έκταση 
(τ.χμ.):  

  127,559 
            

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 4.204 2001 4.077 2011 3.023 
  Το 2011 αφορά 
Μόνιμο Πληθυσμό  

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 32,957 2001 31,296 2011 23,699 

 (η πυκνότητα 
υπολογισμένη 
βάσει του μόνιμου 
πληθυσμού 2011).    

  

Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού (2011): 

Άνδρες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

1.515 57 124 129 252 275 184 316 178 

Γυναίκες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

1.508 69 117 104 221 263 201 369 164 

Σύνολο Πληθυσμού : 

Γενικό  
Σύνολο 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

3.023 126 241 233 473 538 385 685 342 

 

Δείκτης Γήρανσης 2,798 

Δείκτης Εξάρτησης 1,104 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,953 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 

 

Η Δημοτική Ενότητα Κονίστρων κατέχει συγκριτικά με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου τον 
μικρότερο πληθυσμό. Εντυπωσιακός είναι και ο υψηλός δείκτης γήρανσής της, υψηλότερος του Δήμου, ο 
οποίος ανεβάζει σε υψηλά επίπεδα και τον δείκτη γήρανσης όλου του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
πληθυσμός ηλικίας 65-79 είναι ο περισσότερος όπως φαίνεται από την ανωτέρω ηλικιακή κατανομή. 
 
 

Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας Κονίστρων από το έτος 1879 έως και το 2011 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΗΣ 

  

                  

Έκταση 
(τ.χμ.):  

  
167,616             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 9.684 2001 8.772 2011 7.112 
  Το 2011 αφορά 
Μόνιμο Πληθυσμό  

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 57,775 2001 52,334 2011 42,430 

  (η πυκνότητα 
υπολογισμένη 
βάσει του μόνιμου 
πληθυσμού 2011).    

  

Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού (2011): 

Άνδρες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

3.560 129 297 370 673 671 488 688 244 

Γυναίκες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

3.552 144 290 264 567 656 518 783 330 

Σύνολο Πληθυσμού : 

Γενικό  
Σύνολο 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

7.112 273 587 634 1.240 1.327 1.006 1.471 574 

 

Δείκτης Γήρανσης 2,378 

Δείκτης Εξάρτησης 0,963 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,855 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΗΣ 

 

Η Δημοτική Ενότητα Κύμης παρουσίασε πληθυσμιακή μείωση κατά τις τρεις απογραφές (1991, 2001, 2011). Η 
Δημοτική Ενότητα, με πυκνότητα πληθυσμού περίπου 42 κατοίκους/τετ. χιλιόμετρο εμφανίζεται ως μια 
περιοχή πυκνοκατοικημένη σε σχέση με τις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου, που 
χαρακτηρίζεται ως πεδινή και αγροτική στην πλειοψηφία των Τοπικών της  Κοινοτήτων. Τα ποσοστά του 
γηρασμένου πληθυσμού άνω των 65 είναι υψηλότερα στη Δημοτική Ενότητα Κύμης από το μέσο όρο της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, γεγονός που υποδηλώνει πληθυσμιακή ανομοιογένεια ως προς την 
ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού. Πολύ μικρός επίσης είναι και ο δείκτης αντικατάστασης γεγονός που 
δεικνύει πολύ μικρό ρυθμό ανανέωσης του πληθυσμού. 

Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας Κύμης από το έτος 1879 έως και το 2011 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου  

Δήμος Κύμης Αλιβερίου | ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 30 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ 

  

                  

Έκταση 
(τ.χμ.):  

  
203,971             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 9.704 2001 9.764 2011 8.986 
  Το 2011 αφορά 
Μόνιμο Πληθυσμό  

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 47,575 2001 47,870 2011 44,112 

   (η πυκνότητα 
υπολογισμένη 
βάσει του μόνιμου 
πληθυσμού 2011).   

  

Ηλικιακή κατανομή Μόνιμου πληθυσμού (2011): 

Άνδρες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

4.496 183 438 436 884 966 583 702 304 

Γυναίκες 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

4.490 199 449 382 810 960 568 774 348 

Σύνολο Πληθυσμού : 

Γενικό  
Σύνολο 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

8.986 382 887 818 1.694 1.926 1.151 1.476 652 

 

Δείκτης Γήρανσης 1,677 

Δείκτης Εξάρτησης 0,797 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,103 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

H Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων παρουσίασε μικρή πληθυσμιακή άνοδο το 2001, συγκριτικά με την απογραφή 
του 1991 αλλά ταυτόχρονα επήλθε σημαντική μείωση του πληθυσμού το 2011. Έχει περίπου την ίδια 
πληθυσμιακή πυκνότητα με την Δ.Ε. Κύμης. Η Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων εμφανίζει τον μικρότερο δείκτη 
γήρανσης από όλες τις άλλες Δημοτικές ενότητες. Ο δείκτης αντικατάστασης κυμαίνεται στα επίπεδα του 
δείκτη αντικατάστασης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων από το έτος 1879 έως και το 2011 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου εμφανίζουν πληθυσμιακή πτώση το 2011. Οι 
πληθυσμιακές πυκνότητες είναι ποικίλες και η διαφορά του εύρους των τιμών τους σημαντική, κατά περίπτωση.  
Όλες οι Δημοτικές Ενότητες δεν ανανεώνουν τον πληθυσμό τους ηλικιακά, εμφανίζοντας δείκτες γήρανσης 
μεγαλύτερους της μονάδος και αντικατάστασης μικρότερους της μονάδας. 

  

 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 2011 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - 
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ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ  

1,344 1,618  2,171 2,751 2,056 2,798 2,378 1,677 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

0,669 0,733  0,906 0,985 0,864 1,104 0,963 0,797 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1,220 1,166  0,972 0,857 1,043 0,953 0,855 1,103 

 
Σύγκριση πληθυσμών Δημοτικών Ενοτήτων και Δήμου από το έτος 1879 έως το 2011  

 
Η κατάταξη των Δημοτικών Ενοτήτων έχει ως ακολούθως (ΕΣΥΕ 2001): 
 

Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός (Απογραφή 2011) 

Δ. Ε. Αυλώνος  4.498 

Δ.Ε. Δυστίων 4.818 

Δ.Ε. Κονιστρών 3.023 

Δ.Ε. Κύμης 7.112 
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Δ.Ε. Ταμυναίων 8.986 

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου καλύπτει το 13,5% του συνολικού πληθυσμού του 
Νομού Ευβοίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Δημοτική Ενότητα Κονιστρών εμφανίζει το μικρότερο πληθυσμό. 
 

Οι δείκτες γήρανσης υποδηλώνουν ότι στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος και Κονιστρών ο πληθυσμός των 
ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας. 

Η Δημοτική Ενότητα Κύμης και η Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο  πληθυσμό σε σχέση 
με τον πληθυσμό των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλώνος, Δυστίων και Κονιστρών, γεγονός που αποτυπώνεται καις τις 
πληθυσμιακές πυκνότητες . 

Ο Δήμος Κύμη-Αλιβερίου, σε σύγκριση με τους δείκτες της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και γενικότερα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζει σημαντικά ποσοστά γερασμένου πληθυσμού.  Στον δείκτη εξάρτησης 
ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου παρουσιάζει περίπου ίδια τιμή με αυτές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Χώρας συνολικά. Η διαφορά εστιάζεται στο δείκτη αντικατάστασης, όπου ο 
συνολικός δείκτης του Καλλικρατικού Δήμου είναι αρκετά μικρότερος από τους αντίστοιχους της Περιφερειακής 
Ενότητας, της Περιφέρειας και της Χώρας. 

Η μεγάλη αυτή διαφορά στον δείκτη γήρανσης γίνεται εμφανέστερη όταν υπάρξει σύγκριση του Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου με τον αντίστοιχο δείκτη της Χώρας. Ο Δήμος βρίσκεται στο 2,171 δείκτη γήρανσης, αισθητά 
αυξημένος, ενώ η Χώρα στο 1,344. 

Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει έναν γερασμένο πληθυσμό του Δήμου και μεγάλο ποσοστό εξαρτώμενων ατόμων 
από τον παραγωγικής ηλικίας πληθυσμό. Αντίθετα ο δείκτης αντικατάστασης, είναι σαφώς χαμηλότερος αυτών 
της Χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι η ανανέωση των γενεών είναι περιορισμένη, μειώνεται ο παράγοντας του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία με προφανείς συνέπειες στην ανάπτυξη και ενδεχομένως 
στον κίνδυνο ερημοποίησης μακροπρόθεσμα. 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ XΩΡΑΣ 10.816.286 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 547.390 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 210.815 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.437 

Συνοπτικά Στοιχεία Απογραφής 2011 για τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου  

 
Μόνιμος πληθυσμός : 28.437 

De facto πληθυσμός : 28.291 

Νόμιμος πληθυσμός : 34.284 
Αριθμός κατοικιών : 22.631 
 

Ανάλυση στοιχείων μόνιμου πληθυσμού 
 
Φύλο 

Άρρενες : 14.323 
Θήλεις : 14.114 
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Ομάδες ηλικιών 

0-9  ετών : 2.301 

10-19 ετών : 2.553 

20-29 ετών : 2.937 

30-39 ετών : 3.377 

40-49 ετών : 3.723 

50-59 ετών : 3.787 

60-69 ετών : 3.624 

70+ ετών : 6.135 

Μέση ηλικία : 46,5 
 
Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμοι : 9.447 

Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση : 15.737 

Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης : 2.621 

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης : 632 
 
Νοικοκυριά - πυρηνικές οικογένειες 

Αριθμός νοικοκυριών : 11.067 

Μέσο μέγεθος νοικοκυριού : 2,53 

Αριθμός πυρηνικών οικογενειών : 8.422 
 
Υπηκοότητα 

Ελληνική : 26.201 

Άλλη : 2.236 
 
Ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν) 

Πρωτοβάθμια : 8.056 

Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια : 11.372 

Τριτοβάθμια : 3.219 

Λοιπά : 4.383 
 
Κατάσταση ασχολίας 

Απασχολούμενοι : 7.722 

Ζητούσαν Εργασία : 1.710 

Μαθητές/Σπουδαστές : 3.984 

Συνταξιούχοι : 8.741 

Οικιακά : 4.333 

Λοιπά : 1.947 
 
Απασχολούμενοι κατά τομέα  οικονομικής δραστηριότητας 
Πρωτογενής : 974 
Δευτερογενής : 2.305 

Τριτογενής : 4.443 
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3.1.2 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».  

 

Πίνακας 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης 

  
Ονομασία   Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης 

στοιχείων 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Δάση, Βοσκότοποι 

 

Βιότοποι 

1. Υγρότοπος ρύακα 
Μουρτερής                                        

75 στρ. 
 

ΣΧΟΟΑΠ  

2. Προστατευόμενη περιοχή 
ρεμάτων Μουρτερής 
Μανικιώτικο. 

8.972 στρ. ΣΧΟΟΑΠ  201 

3. Όρη Δίρφυς, Σκοτεινή, 
Ορτάρι, Ξεροβούνι, 
Μαυροβούνι και περιοχή 
Κύμης 

63.139,84 ha      

Πεδιάδες 

1. Κάμπος Αλιβερίου       

2. Κάμπος Δύστου    

3.  Κάμπος Οξυλίθου       

Λίμνες 
(περιλαμβάνονται 

και λίμνες από 

1.  Λίμνη Δύστου ≈ 4.700 στρ. www.agro.in.gr  

2.     
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

φράγματα) 

  
Ονομασία Πλήθος Πηγή άντλησης 

στοιχείων 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Ακατοίκητα Νησιά 1. Πρασούδα       

2.  Καμήλα (Πετριές)       

  Ονομασία Ποσοστό 
Κάλυψης % 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Ορεινοί Όγκοι 

1. Οκτωνιάς       

2. Όρος Κοτύλαια – Πασσιώτικο    

3. Τσιρλονέρι - Ορτάρι    

       

  
Ονομασία   χλμ Πηγή άντλησης 

στοιχείων 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Ακτές 

1.Ακτογραμμή προς τον Ευβοϊκό 
Κόλπο 

47,3 
    

2.Ακτογραμμή  προς το Αιγαίο 79,2     

  
  

    

Δ.Ε. Αυλώνος : Μουρτερή, Αγ. Μερκούριος, Κορασίδα, Κάλαμος 
Δ.Ε. Δυστίων : Αγ. Απόστολοι, Ζάρακες, Αγ. Δημήτριος, Πόρτο Μπούφαλο 
Δ.Ε. Κονιστρών : Ø 
Δ.Ε. Κύμης : Μετοχίου, Αγ. Μαρίνα, Κύμης, Πλατάνα 
Δ.Ε. Ταμυναίων :Πούντα, Κάραβος, Μεσονήσι, Ακτή Νηρεώς 

Ποτάμια 1.Μανικιάτης  25    

 2. Χόνδρος    

 3. Νηλέας    

Ορυκτοί Πόροι-
Μεταλλεία 

Ορυκτοί Πόροι (ονομασία) Ορυχεία -Μεταλλεία - Λατομεία 

1. 3. 7 Λατομεία Μαρμάρων στη Δ.Ε. Διστύων  

2. 4. 10 Λατομεία Μαρμάρων στη Δ.Ε. Ταμυναίων 

    2 Λατομεία Αδρανών στη Δ.Ε. Ταμυναίων 

Περιοχές Natura 
(SPA – ΖΕΠ) 

Ονομασία κωδικός Έκταση (ha) 

 «Όρη Κεντρικής Εύβοιας – Παράκτια ζώνη και 
νησίδες» 

GR2420011  39.308,13 

«Λίμνη Δύστος» GR2420008 2.636,11 

Καταφύγια Άγριας 
Ζωής 

Ονομασία Κωδικός ΚΑΖ ΦΕΚ 

Τσιρλονέρι-Ορτάρι (Κύμης-Βιτάλου) Κ342 499//88 

Καδδίτικο-Πασσιώτικο-Μανιακάτικο Βουνό 
(Καδδίου-Αγ. Βλασσίου-Μανικιών) 

Κ630 689/24-5-79 

Ορεινός Όγκος (Αχλαδερής-Οκτωνίας-Αυλωναρίου) Κ360 499/19-7-88 

Αργυρό-Προφ. Ηλίας-Παναγιά Κ390 683/24-5-76 

  

Προβλήματα 
Ρύπανσης 

Δημοτική 
Ενότητα 

Περιγραφή 

Περιοχή «Στάχτες» 
στο Μυλάκι 

Ταμυναίων Προβλήματα ρύπανσης από την απόθεση στάχτης από την ΔΕΗ στην 
Περιοχή Μυλάκι  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.   
3.   

4.   

  

Υποδομές 
εξυπηρέτησης 

δικτύων (ΔΕΥΑΚΑ) 
Μονάδες Μέτρησης 

Ύδρευση 
Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ) Μέση ετήσια 

κατανάλωση (m3) 
Γεωτρήσεις 
Ύδρευσης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

26.636 260 χλμ  - 62 10/2014 

Αφαλατώσεις 
(πλήθος) 

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής  

1 στον Άγιο 
Δημήτριο 
Αργυρού 

10/2014 

Διυλιστήρια 
Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής  

ø 10/2014  

Φράγματα - 
Λιμνοδεξαμενές 

Ονομασία Ημερομηνία Καταγραφής 

83 Δεξαμενές Νερού, 34 πηγές 10/2014 

Υδατοφόρα 
Οχήματα (πλήθος) 

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής   
 -  

Αποχέτευση 
Δίκτυο (χλμ) Ημερομηνία Καταγραφής   

  χλμ  

ΒΙΟΚΑ 

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής   

2 + 1 (υπό 
λειτουργία) 

2015  

Οχήματα 
Μεταφοράς 

Λυμάτων (πλήθος) 

0 Βυτιοφόρο - Αποφρακτικό - 

Άρδευση 

Γεωτρήσεις 
Άρδευσης 

Ημερομηνία Καταγραφής   
 

1  2015 

Διαχείριση Ομβρίων 
Δίκτυο (χλμ) Ημερομηνία Καταγραφής     

χλμ      

            

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) 

α/α Τίτλος 

1. Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ολοκληρώνει σχέδιο για την 
Διαχείριση της Ενέργειας και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας. 

2.   

3.   

  

Καθαριότητα 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Όγκος 
Απορριμμάτων  

Τόνοι/ημέρα 
Ημερομηνία 
καταγραφής Μήκος Δικτύου 

χλμ 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

≈ 115,00  2014 410 2014 

Απορριμματοφόρα 
(συμβατικά) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Απορριμματοφόρ
α (ανακύκλωσης) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

18  2014 1 2014 

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)  

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Οχήματα 
(πλύσιμο κάδων) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

ø 2014 ø 2014 

Κάδοι (συμβατικοί) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής Κάδοι 

(ανακύκλωσης) 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

1.800 μεγάλοι 
& 1488 μικροί 

2014 100 2014 

Οχήματα - Σκούπες 
πλήθος 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

  

ø 2014 

Όγκος Ογκωδών 
Αντικειμένων  

Κυβικά μέτρα 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Οχήματα 
Συλλογής 
Ογκωδών 

Αντικειμένων 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

50,00/εβδομ. 2014 
3 φορτηγά 

3 ημιφορτηγά 
2014 

            

Πολιτική 
Προστασία 

Πλήθος Περιγραφή 

Υποδομές - 
Εξοπλισμός 

4  Πυροσβεστικά Οχήματα 

1  Υδροφόρο όχημα 

Δράσεις - Ενέργειες 
- Προγράμματα 

 -  - 

    

  

Δημοτική Συγκοινωνία 

Οχήματα (πλήθος) χλμ 
Αριθμός 
Γραμμών 

Συχνότητα 
Δρομολογίων 

  
  

1 
180,60 9 Από τις 06:30 έως 

τις 15:30 
  

            

Υποδομές Μεταφορών 

Υποδομές             

Σιδηρόδρομοι 

Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών Ονομασία Επιβατικών Σταθμών 

Δεν υπάρχουν  

  

  

Εθνικές Οδοί 

Ονομασία   Χλμ Δικτύου   

1. Χαλκίδα - Λέπουρα  -   

 -  

Επαρχιακές Οδοί 1. Λέπουρα – Κύμη  - Παραλία Κύμης -   
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2. Λέπουρα – Ζάρκα (όρια Δήμου) - Κάρυστος   

3. Αυλωνάρι – Οκτωνιά   -   

4. Κύμη – Χωνευτικόν & Κύμη – Μονή Σωτήρος -   

5. Αλιβέρι – Άγιος Λουκάς - Τραχήλι     

Ποδηλατόδρομοι 
1. Δεν υπάρχουν -    

2.     

Αερολιμένες 
Ονομασία       

-     

Αστικές Μεταφορές 
(ΚΤΕΛ) 

Πλήθος 
Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων 

Χλμ Δικτύου / 
εβδομάδα   

20 1 έως 6 ανά εβδομάδα 10.828   

        

 

Πολεοδομική Πληροφορία 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

  στρ. 
% κάλυψης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 25.356,96 3,15 % 22/4/2015 

Οικοδομήσιμοι χώροι 
24.149,49 3,00 % 22/4/2015 

Κοινόχρηστοι χώροι 
804,98 0,10 % 22/4/2015 

Κοινωφελείς χώροι 
402,98 0,05 % 22/4/2015 

        

        

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

  
στρ. % κάλυψης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Χώροι κυκλοφορίας - - - 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 160,10 0,02 - 

Χώροι αστικού πρασίνου - - - 

Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, 
αγροτικά πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες 

κλπ 54.497,35 - 

- 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, 
Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και 

Αθλητισμού 120,74 0,015 

 
 
- 

Ενεργειακά Πάρκα 
- - 12 αιολικά πάρκα 

εντός Δ.Ε. Δυστίων 
(περιπου 8%) 

          

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
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Δημοτική Ενότητα Περιγραφή 

Κύμης Κύμη τμήμα του Οικισμού 

Ταμυναίων  Οικισμός "Άγιος Ιωάννης " 

    

    

          

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τμήμα Πολεοδομίας 1. Έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών. 

2. Έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών. 

Τμήμα Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης 

1. Εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων. 

2. Εξασφάλιση της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων 
υλικών. 

3. Εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. 

Τμήμα Τεχνικής 
Υπηρεσίας – 

Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

1. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών  

2. Επιβλέπει την εκτέλεση έργων και μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής  

3. Διαθέτει γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών έργων και σηματοδότησης 

4. Διαθέτει γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων 

5. Διαθέτει γραφείο Συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων 

6. Διαθέτει γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

7.  

8.  

9.  

10.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α Ø 

1.  

2.  

3.  

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 
Περιβάλλον 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη οριοθέτησης βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων 

 Ανάγκη για ορθή περιβαλλοντική 
πρακτική στις καλλιέργειες (χρήση 
λιπασμάτων, χημικά, υπεράντληση 
υδάτων κ.α.)  

 Ανάγκη οριοθέτησης συγκεκριμένων 
περιοχών για την εγκατάσταση ΑΠΕ και 
κυρίως ανεμογεννητριών  

 Ανάγκη ελέγχου και περιορισμού 
βιομηχανικής ρύπανσης και 
επικινδυνότητας κυρίως στην περιοχή 
του Αλιβερίου 

 Ανάγκη αποκατάστασης μεταλλείων και 
υπόγειων ορυχείων 

 Ανάγκη προστασία της ακτογραμμής σε 
περιοχές του Δήμου 

 Ανάγκη σύγχρονης διαχείρισης 
οικοτόπων, υγροτόπων, ακτών και 
ορεινών όγκων 

 Ανάγκη Προστασίας θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 

 Ανάγκη προστασίας δασικού πλούτου 

 Ανάγκη αποκατάστασης περιοχών που  
υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από 
τις πυρκαγιές, αφού η αποτέφρωση των 
δασικών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων έφτασε συνολικά τα 164.000 
στρέμματα   

 Ανάγκη υδατικού εμπλουτισμού της 
λίμνης Δύστου. 

 Ανάγκη προστασίας υδατικών 
αποθεμάτων από υπεράντληση λόγω 
βιομηχανικής δραστηριότητας 

 Προβλήματα υφαλμύρωσης στις 
γεωτρήσεις που είναι κοντά σε 
παραθαλάσσιες περιοχές. 

 Ορθολογική διαχείριση του νερού και 
συνεχής έλεγχος της ποιότητάς του. 

 Ανάγκη εφαρμογής  μέτρων ρυθμιστικού 
χαρακτήρα:  

1. Καταγραφή και οριοθέτηση 
περιοχών  

2. Καθορισμός των επιτρεπόμενων 
χρήσεων  

 Λειτουργία Μυλωνοπούλειου 
«Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Κύμης»   

 Δημιουργία Σημείου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις 
«Στάχτες» περιοχή Μυλάκι 
Αλιβερίου  

 Αξιοποίηση και η ανάδειξη 
περιοχών ειδικής προστασίας ( 
λίμνης Δύστου, Νηλέας, 
Μανικιάτης, Κολέθρα, Καράρα 
Βράχια κ.α.) 

 Δημιουργία διαδρομών, 
περιπατητικών μονοπατιών, θέσεων 
θέας, αθλητικών δραστηριοτήτων 
για την ανάδειξη φυσικών τοπίων  

 Δημιουργία υποδομών και 
μηχανισμών αντιμετώπισης 
κινδύνων από φυσικά αίτια 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
την προστασία του περιβάλλοντος 
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3. Καθορισμός κανονισμού 
λειτουργίας και ίδρυση φορέα 
διαχείρισης  

 Ανάγκη εφαρμογής  μέτρων 
παρεμβατικού χαρακτήρα:  

4. Υλοποίηση των έργων προστασίας 
: αντιπλημμυρικά έργα 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, 
αποφυγής μόλυνσης των υδάτων 
με τη λειτουργία βιολογικών 
καθαρισμών, καθαρισμού 
παραλιών και ρεμάτων.  

5. Συντήρηση και ο έλεγχος 
λειτουργίας τους.  

 Υλοποίηση έργων ανάδειξης. 

 Ανάγκη υιοθέτησης καλών 
περιβαλλοντικών πρακτικών 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 «Υποβάθμιση» περιοχής Αλιβερίου λόγω 
έντονης ενεργειακής και βιομηχανικής 
δραστηριότητας (ΔΕΗ, βαριά βιομηχανία, 
κλπ.),  

 Οι ελλιπείς υποδομές το ασαφές 
νομοθετικό πλαίσιο και οι 
αποσπασματικές ενέργειες για την 
προστασία του περιβάλλοντος 

  Αξιοποίηση νέου ΣΕΣ την 
διεκδίκηση έργων στον τομέα του 
Περιβάλλοντος. 

 Αξιοποίηση του προγράμματος CLLD 
Leader στις δράσεις των διαδρομών, 
θέσεων θέας κτλ 
 

Τομέας Διαχείριση 
Απορριμμάτων -

Αποβλήτων 
Καθαριότητα 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Έλλειψη προσωπικού  

 Έλλειψη ΣΜΑ, ΧΥΤΥ και ολοκληρωμένης 
επεξεργασίας απορριμμάτων 

 Ανάγκη βελτίωσης συνθηκών εργασίας 

 Ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού 
απορριμματοφόρων οχημάτων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού  

 Έλλειψη κάδων (συμβατικών και 
ανακύκλωσης)  

 Ανάγκη αποτελεσματικής συνολικής 
διαχείρισης απορριμμάτων 

 Ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων 
εφαρμογών αποκομιδής απορριμμάτων 

 Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για 
την δημιουργία 2 Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

 Μείωση των απορριμμάτων στην 
πηγή (κομματοποίηση, 
ανακύκλωση) 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση 
απορριμμάτων 

 Επέκταση δραστηριοτήτων και 
προγραμμάτων ανακύκλωσης 

 Συνεργασία με τους πολίτες και 
συμμετοχή τους, μέσα από 
Κανονισμό Καθαριότητας κοινής 
αποδοχής 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Οι περιορισμένες οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου 

 Εξέταση του ενδεχομένου 
χωροθέτησης μονάδας 
κομποστοποίησης, μονάδας 
μηχανικής διαλογής και ΧΥΤΥ.  

 Μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων και Ολοκληρωμένη 
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διαχείριση (Διαλογή στην πηγή, 
ΧΥΤΥ κ.α.). 

Τομέας 3 
Υποδομές-Δίκτυα - 

Τεχνικά Έργα-
Ενέργεια 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη άμεσης ολοκλήρωση του Διαμήκη 
άξονα της Εύβοιας και των άξονα 
Χαλκίδα  - Λέπουρα – Κύμη. 

 Το προβληματικό εσωτερικό οδικό 
δίκτυο, χωρίς παρεμβάσεις κατά την 
τελευταία 30ετία, καθώς και το 
προβληματικό δίκτυο  ενδοδημοτικών 
αλλά και υπερτοπικών μεταφορών 

 Ανάγκη διάνοιξης νέων δρόμων και 
επέκτασης οδικού δικτύου 

 Υλοποίηση έργων ασφαλείας σήμανσης 
προστατευτικών σε όλο το δίκτυο. 

 Διαμόρφωση ασφαλών κόμβων 
πρόσβασης στα λιμάνια και τις πόλεις με 
παράλληλη διαχείριση της κυκλοφορίας. 

 Ανάγκη αποκατάστασης οδικού 
παραλιακού μετώπου Πλατάνας – Κύμης 

 Την αξιοποίηση του λιμένα της Κύμης σαν 
Ανατολική πύλη εισόδου της Εύβοιας και 
εξόδου προς τα νησιά του Βορείου και 
Κεντρικού Αιγαίου όπως προβλέπεται 
από το αναθεωρούμενο Χωροταξικό 
σχεδιασμό 

 Χρήση των ηλεκτρονικών πινάκων με 
συνεχή ροή ενημέρωσης για τα 
δρομολόγια τα αξιοθέατα και τις 
δυνατότητες κάθε περιοχής ή πινακίδες 
με QR κώδικα με έμφαση τα αξιοθέατα, 
την πολιτιστική κληρονομιά, στην 
ξενοδοχειακή υποδομή και την εστίαση. 

 Ανάγκη αξιοποίησης και ορθολογικής 
διαχείρισης υδάτινων πόρων 

 Ανάγκη επέκτασης και αναβάθμισης 
υποδομών και δικτύων (ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, ομβρίων, κλπ.) 

 Ανάγκη αναβάθμισης λειτουργίας 
ΔΕΥΑΚΑ 

 Ανάγκη διασφάλισης δημόσιας υγείας σε 
θέματα πόσιμου νερού 

 Ανάγκη επέκτασης ή ορθής λειτουργίας 
των  ΒΙΟ.ΚΑ στο Δήμο.     

 Ανάγκη διευκόλυνσης προσβασιμότητας, 
μέσω αναβάθμισης και επέκτασης 
οδικών μεταφορών 

 Η ολοκλήρωση και αξιοποίηση του 
φράγματος Μανικίων 

 Η χρηματοδότηση του διαμήκη 
άξονα της Εύβοιας και ιδιαίτερα το 
τμήμα Χαλκίδα – Λέπουρα – Κύμη 
και το τμήμα Χαλκίδα – Κάρυστος. 

 Η εκμετάλλευση πόρων του νέου 
ΣΕΣ καθώς και του συμφώνου των 
Δημάρχων για έργα Εξοικονόμησης 
Ενέργειας και εγκατάστασης ΑΠΕ. 

 Η σημαντική τεχνογνωσία 
αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων και 
οργάνωσης του Δήμου  
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 Ανάγκη Ενεργειακής αυτάρκειας μέσω 
της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και 
την τοποθέτησης ΑΠΕ με στόχο την 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 
και την μείωση κόστους λειτουργίας του 
Δήμου 

Ανάγκη αναβάθμισης δικτύων επικοινωνίας 
και επέκτασης ευρυζωνικών υποδομών για 
την εξυπηρέτηση του πολίτη 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Οι ελλιπείς υποδομές κυρίως στον τομέα 
της αποχέτευσης. 

 Η δυσκολία στην οδική πρόσβαση 
περιοχών του Δήμου. 

 Οι περιορισμένες οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου 

 

 Η ένταξη του Άξονα Σχηματάρι–
Κύμη στα διευρωπαϊκά δίκτυα 

 Αξιοποίηση ΣΕΣ για διεκδίκηση 
έργων στον τομέα υποδομών και 
δικτύων 

 

Τομέας 4 
Χωροταξία-Αστική 

Ανάπτυξη 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ολοκλήρωση των υπό εκπόνηση ΓΠΣ 
Αλιβερίου και ΣΧΟΑΑΠ Αυλώνος,  
Δυστύων και Κονιστρών. 

 Η έλλειψη σαφούς πολιτικής για την 
παραθεριστική κατοικία, την αξιοποίηση 
των ακτών και των ορεινών όγκων και 
των σχετικών υποδομών 

 Η έλλειψη σαφούς Αρχιτεκτονικού- 
Πολεοδομικού- Οικιστικού Στίγματος 
στην οικιστική ανάπτυξη των 
περισσοτέρων οικισμών και χωριών 

 Ανάγκη προσδιορισμού χρήσεων γης, 
εφαρμογής ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠΠ και 
κτηματολογίου 

 Ανάγκη αναπλάσεων δημόσιων χώρων 
κοινής χρήσης και αισθητικής 
αναβάθμισης των πλατειών και πόλεων. 

 Ανάγκη  κυκλοφοριακών και 
συγκοινωνιακών ρυθμίσεων  

 Ανάγκη αύξησης του αστικού πρασίνου 

 

 Η ολοκλήρωση των υπό εκπόνηση 
ΓΠΣ Αλιβερίου και ΣΧΟΑΑΠ 
Αυλώνος,  Δυστύων και Κονιστρών. 

 Εκπόνηση απαραίτητων 
πολεοδομικών μελετών 

 Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης 

 Αναπλάσεις οικισμών: 

1. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 
Κριεζά 

2. Ανάπλαση παραδοσιακού 
οικισμού Αυλωναρίου 

3. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 
Κονιστρών 

4. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 
Αγίου Λουκά 

χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΣΑΑ 

 Υπογείωση των καλωδίων του 
δικτύου της ΔΕΗ στα αστικά κέντρα 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Οι περιορισμένες οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου  

 Απουσία διαμορφωμένης  κοινής 
αντίληψης στο σύνολο των κατοίκων και 
των φορέων για την ανάπτυξη της 
περιοχής, σε συνδυασμό με 
αντικρουόμενα συμφέροντα 
επαγγελματικών, επιχειρηματικών αλλά 

 Αξιοποίηση ΣΕΣ και CLLD Leader για 
διεκδίκηση έργων στον τομέα 
αναπλάσεων 

 Αξιοποίηση υφιστάμενων 
προγραμμάτων για παρεμβάσεις σε 
κάθε Τοπική Κοινότητα. 
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και πολιτικών προτεραιοτήτων.  

 Υστέρηση Αρχιτεκτονικού και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, ελλιπής ανάκτηση  σειράς 
σημαντικών χαρακτηρισμένων κτιρίων, 
σειρά από ημιτελή κτίρια με πολυετή 
στασιμότητα, παραλιακά μέτωπα χωρίς 
παρεμβάσεις αξιοποίησης, άναρχη και 
προβληματική κατάσταση καταστημάτων, 
πινακίδων, σημάνσεων υποβάθμιση της 
σημασίας σημαντικών έργων πρασίνου, 
υποβάθμιση της σημασίας και ανυπαρξία 
έργων ανάδειξης των εισόδων των 
πόλεων.  

Τομέας 5 
Ενέργεια 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη οριοθέτησης δραστηριοτήτων 
(εκπόνηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ) 

 Ανάγκη διασφάλισης ισόρροπης 
ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος 

 Ελλιπής σχεδιασμός για την ανάδειξη του 
Αλιβερίου σε Ολοκληρωμένο Ενεργειακό 
Κέντρο 

 Αξιοποίηση αιολικού ενεργειακού 
δυναμικού 

 Προώθηση ενεργειακού Κέντρου 
στην Εύβοια για το συντονισμό και 
ενεργοποίηση σημαντικών 
επενδύσεων στον ενεργειακό 
τομέα. 

 Δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου 

 Δημιουργία πρότυπου Πράσινου 
Ενεργειακού Κέντρου και 
προσπάθεια χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών και οικολογικά αποδεκτών 
πηγών ενέργειας από το σύνολο 
των Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών της 
Περιοχής 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Κοινωνικές αντιδράσεις 

 Περιβαλλοντικοί περιορισμοί  

 Σημασία ενεργειακού τομέα για τη 
χώρα 

 Αξιοποίηση επενδύσεων στον τομέα 
της ενέργειας 

 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
υποδομών ενέργειας  φιλικότερων 
προς το περιβάλλον (ενδεικτικά: 
λειτουργία  Εργοστασίου ΔΕΗ στο 
Αλιβέρι με φυσικό αέριο) 

 Αξιοποίηση χρηματοδότησης από το 
ΠΕΠ, το Σύμφωνο των Δημάρχων, 
την Αυτοπαραγωγή Ενέργειας (net 
metering), δράσεις του ΚΑΠΕ για 
ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια 
και εγκαταστάσεις του Δήμου. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Στην περιοχή του Δήμου παρατηρείται η ανάγκη για αναβαθμισμένη διαχείριση του πλούσιου φυσικού και 
οικιστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα παρατηρείται έντονη ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
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αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας στο σύνολο των φυσικών πόρων, σε 
συνδυασμό με δράσεις αποκατάστασης, αναβάθμισης, ανάπλασης και διαχείρισης. Σημαντική κρίνεται και η 
ολοκλήρωση των υφιστάμενων ενεργειών και πρωτοβουλιών για σύγχρονη περιβαλλοντική διαχείριση ενώ 
πρωταρχικός στόχος παραμένει και η αποκατάσταση περιοχών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και 
του 2012.  

Στο Δήμο παρατηρούνται δύο προφίλ: περιοχές σημαντικού φυσικού κάλους σε 4 από τις 5 Δημοτικές 
Ενότητες και η βιομηχανική έντονη πίεση από υφίσταται στην περιοχή του Αλιβερίου. Η διατήρηση και 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κρίνεται μείζονος σημασίας για το Δήμο. Ειδικά για την περιοχή του 
Αλιβερίου, η έντονη βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα από τη μια προωθεί την εθνική οικονομία 
από την άλλη όμως δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβάθμιση συνολικά της περιοχής.   

Είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Δήμο η αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και 
ομβρίων, αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικών καθαρισμών, επέκτασης αρδευτικών δικτύων, κλπ. 
Σημαντική είναι και η ανάγκη αξιοποίησης, αποκατάστασης και ορθολογικής διαχείρισης πηγών ύδρευσης,  σε 
συνδυασμό με τις αναγκαίες υποδομές. Επισημαίνεται η υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού στον τομέα 
ύδρευσης-αποχέτευσης. Εκτός από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία θα αναβαθμιστεί 
σημαντικά θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση πόρων (νερού και ενέργειας). 

Στο Δήμο, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης απορριμμάτων 
και ανακύκλωσης,  σε συνδυασμό με προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού καθαριότητας (μηχανολογικού, 
στόλου, κάδων, κλπ.), όπου κρίνεται αναγκαίο. Επισημαίνεται η υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού στον τομέα 
της καθαριότητας καθώς και η έλλειψη εξοπλισμού (λόγω γήρατος, βλαβών) ο οποίος είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αντικατασταθεί λόγω οικονομικών προβλημάτων.  

Σε θέματα οδικών μεταφορών και προσβασιμότητας, απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση του οδικού 
δικτύου, επαρχιακού-ενδοδημοτικού και υπερτοπικού αλλά και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 
μεταφορών. Το δευτερεύον ευρωπαϊκό δίκτυο στην Εύβοιας (Διαμήκης άξονας) θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
άμεσα, ενώ ο άξονας Χαλκίδα – Αυλωνάρι – Κύμη θα πρέπει να χαρακτηριστεί πρωτεύον δίκτυο και να 
κατασκευαστεί άμεσα έτσι ώστε το Λιμάνι της Κύμης να μπορέσει να γίνει πραγματικά πύλη προς το Αιγαίο. 

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται και η αναγκαιότητα αναβάθμισης και επέκτασης υποδομών και δικτύων 
επικοινωνίας για την άμεση και ποιοτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. Ήδη ολοκληρώνεται σημαντικό 
έργο οπτικών ινών σε ορεινές/αγροτικές περιοχές (λευκές περιοχές), το οποίο όταν τεθεί σε λειτουργία θα 
εξομαλύνει σημαντικά την ανισότητα στην πρόσβαση της σύγχρονης τεχνολογίας.  

Στον τομέα της ενέργειας προβάλλεται ως επιβεβλημένη η ισόρροπη ανάπτυξη η οποία θα ευνοεί την 
αξιοποίηση επενδύσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση του αιολικού ενεργειακού 
δυναμικού και την ανάδειξη του Δήμου σε Πρότυπο Ενεργειακό Κέντρο Εθνικής και Διεθνούς εμβέλειας, τόσο 
στο συμβατικό τομέα όσο και σε θέματα πράσινης ενέργειας.  

Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα για την ολοκλήρωση ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Κτηματολογίου, τη δημιουργία 
αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, φιλικού προς τον κάτοικο, με αναπλάσεις πλατειών, παιδικών 
χαρών, αναβάθμιση της καθαριότητας αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία σαφούς Αρχιτεκτονικού- 
Πολεοδομικού- Οικιστικού Στίγματος που θα υποστηρίξει και ευνοήσει την οικιστική ανάπτυξη των 
περισσοτέρων χωριών και αστικών κέντρων, ως μόνιμη και ως παραθεριστική κατοικία. 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Αναβάθμιση, Επέκταση και Ολοκλήρωση των Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας 
Λυμάτων, Όμβριων 

2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
Ανακύκλωσης 

3. Αποκατάσταση και περιβαλλοντική διαχείριση των μεταλλευτικών και άλλων παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων 

4. Ολοκλήρωση του Οδικού δικτύου 

5. Σύγχρονη διαχείριση οικοτόπων, υγροτόπων και ανάδειξη σημαντικών περιβαλλοντικά περιοχών  
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6. Ολοκλήρωση Χωροταξικού- Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ Αλιβερίου, ΣΧΟΑΠΠ Αυλώνος, Δυστίων, 
Κονιστρών) 

7. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων  στο σύνολο των τοπικών 
κοινοτήτων 

8. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας και Ανάδειξης Ακτών 

9. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας και Ανάδειξης Ορεινών 
Όγκων και περιοχών φυσικού κάλους. 

10. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

11. Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και επικοινωνιών υπερτοπικού 
χαρακτήρα 

12. Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων και Διακοινοτικών 
Μεταφορών – Βελτίωση Προσβασιμότητας 

13. Αναβάθμιση των Δικτύων Επικοινωνίας 

14. Ενίσχυση υποδομών ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σύνολο του Δήμου 
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3.1.3 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».  

 

Πίνακας 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

  

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Δημοτικές Ενότητες 

  
ΟΤΑ Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων Δ.Ε. Κονιστρών 

Δ.Ε.         
Κύμης 

Δ.Ε.  
Ταμυναίων 

  

Υγεία - Πρόνοια 

Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος) 

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 

8 

Περιφερειακά 
Ιατρεία 
Αυλωναρίου, 
Νεοχωρίου, 
Οκτωνιάς 

Περιφερειακό 
Ιατρείο Κριεζών 

Περιφερειακά 
Ιατρεία 
Βρύσης, 
Κονιστρών, 
Μακρυχωρίου 

 Κέντρο 
Υγείας 
Αλιβερίου 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών - - - - - - 

Δευτεροβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 1 - - - - 

Κέντρο 
Υγείας 

Αλιβερίου 

Τριτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 

1  - - 
Νοσοκομεί

ο Κύμης 
- 

Δημόσια Υγεία - 
Αγωγή Υγείας - - - - - - 

Επωφελούμενοι - - - - - - 

              

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) 

ΚΑΠΗ (πλήθος 
δομών) 

7 1 1 1 2 2 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός αιτήσεων 
που 

ικανοποιήθηκαν 

- - - - - - 

Κέντρα 
Δημιουργικής 
Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ)  

- - - - - - 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

  

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Δημοτικές Ενότητες 

  
ΟΤΑ Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων Δ.Ε. Κονιστρών 

Δ.Ε.         
Κύμης 

Δ.Ε.  
Ταμυναίων 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

- - - - - - 

 ΚΔΑΠ - ΜΕΑ - - - - - - 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

- - - - - - 

Βρεφονηπιακοί - 
Παιδικοί Σταθμοί 

3 - - 
1 

Βρεφονηπιακό
ς 

1 
Βρεφονηπι

ακός 

1 
Βρεφονηπι

ακός 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

- - - - - - 

ΚΗΦΗ  -  -  -   -   -  - 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

- - - - - - 

Δομές Ανοιχτής 
Φροντίδας 

- - - - - - 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

- - - - - - 

Δομές Ψυχικής 
Υγείας 

- - - - - - 

Αιτήσεις - - - - - - 

Εντάξεις - - - - - - 

Δομές 
Υποστήριξης ΑμεΑ 

- - - - - - 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

  

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Δημοτικές Ενότητες 

  
ΟΤΑ Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων Δ.Ε. Κονιστρών 

Δ.Ε.         
Κύμης 

Δ.Ε.  
Ταμυναίων 

Αιτήσεις - - - - - - 

Αριθμός ατόμων 
που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

- - - - - - 

Κινητές Μονάδες - - - - - - 

Λοιπές Υπηρεσίες 
Πρόνοιας 

- - - - - - 

  - - - - - - 

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες) 

 

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας 

"Βοήθεια στο Σπίτι"  

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 

Νηπιαγωγεία 26 3 6 2 6 9 

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

22 4 7 1 4 6 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

12 2 1 3 2 4 

ΕΠΑ.Σ. 
1 - - - - 1 

Σ.Ε.Κ. Αλιβερίου 1 - - - - 1 

Κέντρα 
Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 
- - - - - - 

Σχολές Γονέων - -  -  -  -  - 

Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας 

1 - - - - 1 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 1 -  -  -  1  - 

Μουσικές Σχολές 1 - -  - - 1 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

  

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Δημοτικές Ενότητες 

  
ΟΤΑ Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων Δ.Ε. Κονιστρών 

Δ.Ε.         
Κύμης 

Δ.Ε.  
Ταμυναίων 

Κέντρα Εικαστικών 
Τεχνών 

- - - - - - 

       

Λοιπές Υποδομές 
Εκπαίδευσης 

- - - - - - 

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες  

Πληθυσμός 

ΑμεΑ - - - - - - 

Άστεγοι - - - - - - 

ΡΟΜΑ - - - - - - 

Μετανάστες - - - - - - 

              

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες  

Υποδομές - Χώροι – Δομές 

Πλήθος 

Αρχαιολογικοί 
Χώροι 

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Μουσεία ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Μνημεία 
Σύγχρονου 

Πολιτισμού 

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Πολιτιστικά 
Κέντρα 0 0 

0 0 0 0 

Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες 

0 0 0 0 0 0 

Φιλαρμονική 0 0 0 0 0 0 

Θέατρα 1 0 0 0 0 1 

Δημοτικοί 
Κινηματογράφων 0 0 

0 0 0 0 

Σχολές Χορού ..… ..… ..… ..… ..… ..… 

Εργαστήρι Τέχνης ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Ωδεία …… ….. ….. ….. ….. ….. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

  

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Δημοτικές Ενότητες 

  
ΟΤΑ Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων Δ.Ε. Κονιστρών 

Δ.Ε.         
Κύμης 

Δ.Ε.  
Ταμυναίων 

Λοιπές 
Πολιτιστικές 

Υποδομές   

    

              

              

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

  Ονομασία 

Εκδηλώσεις ………………… 

Φεστιβάλ ………………… 

Καρναβάλι …………………  

    

    

Σύλλογοι 

Πλήθος 

……….. 

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων 

1.             
2.             
3.             

 

Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

Αθλητικοί Χώροι 

  Πλήθος 

Γήπεδα 35 + 2(υπό κατασκευή)  

Κλειστά 
Γυμναστήρια 

 
2 (Κλειστό γυμναστήριο Κύμης και Αλιβερίου υπό κατασκευή) 
  

       Κολυμβητήρια Ø 

Εθνικά Στάδια Ø 

Αθλητικά Κέντρα Ø 

Λοιποί αθλητικοί 
Χώροι 

Ø 

Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία 

1. ……….. 

2. ………… 
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3. ………… 

4.  

5.  

Δεν παρατίθενται το σύνολο των στοιχείων καθώς η λίστα είναι εξαντλητική 

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες 

  

              

              

  

  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτοτελές 
Γραφείο 

Κοινωνικής 
Προστασίας 

1. Σχεδιασμός / Συντονισμός / Παρακολούθηση Κοινωνικών Πολιτικών 

2. Εποπτεία και Έλεγχος σε παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδρύματα παιδικής 
προστασίας, φιλανθρωπικά σωματεία κ.α. 

3. Εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών 

4. Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας 

5. Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας των φύλων 

6. Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας 

Αυτοτελές 
Γραφείο 
Παιδείας 

Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

1. Χειρισμός θεμάτων Παιδείας και δια βίου Μάθησης 

2. Χειρισμός θεμάτων σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) : 

 Η λειτουργία αθλητικών κέντρων 

 Η λειτουργία γυμναστηρίων 

 Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού 

 Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 
75 παρ 1 περιπτ δ΄): 

 Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας. 

 Η δημιουργία και λειτουργία: 

 κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες 

 δημοτικού ιατρείου 

 προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά 

 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και 
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας 

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 
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δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την 
υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και 
της Κοινότητας. 

 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας 

 Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: 

 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

 βρεφοκομείων 

 ορφανοτροφείων 

 

 κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας 

 ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων 

 γηροκομείων 

 Βοήθεια στο Σπίτι 

 Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας 

 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

 Κέντρων για ΑΜΕΑ 

 ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες 

 αναψυχής ατόμων με αναπηρία 

 Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

 Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 
παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών 
βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) : 

  Η λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης 

  Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

  Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κύμης – 
Αλιβερίου» 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Εφαρμογή πολιτικών, για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή 
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται, σε τοπικό 
επίπεδο με τη δημιουργία, λειτουργία και διαφύλαξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, 
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, 
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, ωδείου, 
σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραμμάτων 

Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
δρώμενων 

Προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

Εκπόνηση προγραμμάτων Προώθησης και Διάδοσης Καλλιτεχνικής Παιδείας και η λειτουργία 
Καλλιτεχνικών και Εργαστηρίων 

Λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων και Κινηματογραφικής Λέσχης 

Εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικών πολιτιστικών χώρων 

Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού 

Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών Βιβλιοπωλείων και Βιβλιοκαφέ 
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Λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.   

2.   

3.   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1 ΠΦΥ 
Δημόσια Υγεία 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη παροχής αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών 

 Ανάγκη δημιουργίας τομέα ΕΚΑΒ 
στο Αλιβέρι. 

 Αύξηση ατόμων των ομάδων 
πληθυσμού που θα χρειαστεί να 
κάνουν ευρεία χρήση των 
υπηρεσιών εν μέσω οικονομικής 
κρίσης 

 Ανάγκη αναβάθμισης λειτουργίας 
Νοσοκομείου Κύμης 

 Ανάγκη αναβάθμισης Κέντρου 
Υγείας Αλιβερίου σε Νοσοκομείο 

 Δυνατότητα υλοποίησης 
προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής 
υγείας και δημόσιας υγείας 

 Δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο που ορίζει η 
μεταρρύθμιση του Προγράμματος 
Καλλικράτης 

 Αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κύμης 
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 
κατοίκων και των επισκεπτών όλου του 
Δήμου αλλά και της Σκύρου 

 Ανάπτυξη δικτύου Δημοτικών Ιατρείων 
με δυνατότητα χρήσης της 
τηλεματικής  

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Λειτουργία δικτύων ΠΦΥ χωρίς 
αποσαφηνισμένο οριστικό πλαίσιο  
συντονισμού 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 

 Αξιοποίηση συνεργασιών στον τομέα 
της υγείας (Δομές ΠΦΥ-Ινστιτούτο 
Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και 
Έρευνας του καρκίνου "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ''-Γενικό 
Νοσοκομείο Κύμης) 

Τομέας 2 Κοινωνική 
Μέριμνα 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και δημιουργία 
νέων βρεφονηπιακών σταθμών 

 Ανάγκη παροχής υπηρεσιών 
πρόνοιας και υποστήριξης της 
καθημερινότητας του πολίτη, του 
ηλικιωμένου και της οικογένειας 

 Ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης 
των ΑΜΕΑ και των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού  

 Ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ειδικών ομάδων στόχου  

 Λειτουργία ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Αθλητισμού Δήμου Κύμης – Αλιβερίου  

 Δυνατότητα σχεδιασμού και 
υλοποίησης ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων συμβουλευτικής, 
υποστήριξης και κοινωνικής μέριμνας 

 Προγράμματα προληπτικής Ιατρικής 
προαγωγής υγείας και ενημέρωσης 
των πολιτών 

 Πρόγραμμα ΤΕΒΑ για τους απόρους 
με ενίσχυσή τους σε βασικά υλικά 
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 Ελλείψεις στο προσωπικό 

 Ανάγκη δημιουργίας δομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας. 

υλικής συνδρομής. 

 Επέκταση των ΚΑΠΗ  
 Διεύρυνση του προγράμματος 

“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και ανάπτυξη 
δικτύου υπηρεσιών εθελοντών, για 
την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών καταστάσεων όλο το 
24ωρο. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 

 Κεντρική πολιτική για τον 
περιορισμό των προσλήψεων 

 Αξιοποίηση συνεργασιών με ΜΚΟ και 
άλλους φορείς 

 Υποστήριξη και Επέκταση του 
Εθελοντικού Κινήματος και της 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Νέο πρόγραμμα για τα «Κέντρα 
Κοινότητας»  

 Αξιοποίηση ΣΕΣ  για διεκδίκηση 
έργων   

Τομέας 3 Πολιτισμός 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη συντήρησης και ανάδειξης 
ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

 Ανάγκη προώθησης δημιουργίας 
επέκτασης και αναβάθμισης 
πολιτιστικών υποδομών 
σύγχρονου πολιτισμού και 
ανταλλαγών 

 Ανάγκη ενίσχυσης της σύγχρονης 
πολιτιστικής δημιουργίας 

 Ανάγκη εκσυγχρονισμού όλων των 
παραδοσιακών εκδηλώσεων του 
Δήμου 

 Σημαντική δραστηριοποίηση του 
Δήμου και των ΝΠ του 

 Πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό 
απόθεμα 

 Δημιουργία μουσείων για την 
ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος. 

 Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών 

 Αξιοποίηση των αρχαιολογικών, 
ιστορικών και θρησκευτικών 
μνημείων και η σύνδεσή τους σε 
δίκτυο επισκέψιμων χώρων   

 Ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού 
για  παιδιά και νέους 

 Σημαντική δραστηριοποίηση 
συλλόγων και σωματείων  

 Σημαντικός αριθμός πολιτιστικών 
τοπικών δραστηριοτήτων  

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Περιορισμένοι Οικονομικοί Πόροι 
 Αξιοποίηση και προβολή του 

αρχιτεκτονικού, ιστορικού και 
λαογραφικού πλούτου της περιοχής 

 Αξιοποίηση της σημαντικής 
δραστηριοποίησης αθλητικών 
συλλόγων και σωματείων 

Τομέας 4 Αθλητισμός  Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
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 Αναβάθμιση του κλειστού 
Γυμναστηρίου Κύμης ώστε να 
πληροί προδιαγραφές κατηγορίας 
μπάσκετ Α1. 

 Ανάγκη ολοκλήρωσης ημιτελών 
αθλητικών εγκαταστάσεων  

 Ανάγκη αναβάθμισης και 
επέκτασης υποδομών αθλητισμού 

 Δημιουργία Δημοτικών 
Γυμναστηρίων & Κολυμβητηρίου 

 

 Σημαντικός αριθμός αθλητικών 
τοπικών δραστηριοτήτων 

 Συμμετοχή αθλητικών σωματείων 
του Δήμου σε αγώνες εθνικής 
εμβέλειας.  

 Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων 
καταπολέμησης των ναρκωτικών και 
άλλων ψυχοτρόπων ουσιών 

  Ίδρυση ανοικτών κέντρων για νέους 
με ενημερωτικό ψυχαγωγικό 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

 Σημαντικός αριθμός αθλητικών 
φορέων που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή 

 Δράσεις για την άθληση και 
ψυχαγωγία των παιδιών και των 
νέων και την ανάπτυξη του μαζικού 
αθλητισμού  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών 
προγραμμάτων αθλητισμού 

 Ενίσχυση ειδικών μορφών 
αθλητισμού 

 Δημιουργία Ακαδημιών 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
 Αξιοποίηση δράσεων εθελοντισμού 
 Αξιοποίηση της σημαντικής 

δραστηριοποίησης αθλητικών 
συλλόγων και σωματείων  

Τομέας 5 Εκπαίδευση 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη συντήρησης, αναβάθμισης 
και επέκτασης των σχολικών 
υποδομών  

 Ανάγκη ανάδειξης  και προώθησης  
της γνώσης της τοπικής ιστορίας και 
του ιστορικού αποτυπώματος της 
περιοχής, στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και την δια βίου 
μάθηση 

 Ανάγκη προώθησης 
προγραμμάτων  ανακύκλωσης και 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

 Λειτουργία ΝΠΔΔ Παιδείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου 
Κύμης - Αλιβερίου 

 Αξιοποίηση των σχολικών υποδομών 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 

 Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία 

 Λειτουργία Κέντρων Νεότητας 

 Λειτουργία του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης 

 Αξιοποίηση συνεργασιών με 
ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, 
Πληροφόρησης και Έρευνας του 
καρκίνου "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'' 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
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 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
 Αξιοποίηση  της δραστηριοποίησης 

των Τοπικών Συμβουλίων Νέων  
 Αξιοποίηση δράσεων εθελοντισμού 
 Αξιοποίηση ΠΕΠ για εύρεση 

χρηματοδότησης έργων.  

Τομέας 6 Ισότητα  

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη βελτίωσης των δομών 
υποστήριξης της ένταξης των 
γυναικών στην εργασία και τα 
κοινά δρώμενα, (σε συνδυασμό με 
την επέκταση του ολοήμερου 
σχολείου και δομών φροντίδας 
ηλικιωμένων και εξαρτημένων 
ατόμων)  

 Ανάγκη υποστήριξης της ομαλής 
ένταξης στην εργασία και τη 
κοινωνία νέων μητέρων από 
ευπαθείς ομάδες καθώς και των 
μονογονεϊκών οικογενειών, 

 Δημιουργία ειδικών σχολείων 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
για την ενσωμάτωση των 
μεταναστών 

 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

   Κενές οργανικές θέσεις  
 Νέο πρόγραμμα για τα «Κέντρα 

Κοινότητας» 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Κύμης -Αλιβερίου εμφανίζει την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης και αναβάθμισης κοινωνικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας, υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπηρεσιών πρόνοιας, 
κυρίως σε επίπεδο οικισμού. Κρίσιμης σημασίας είναι η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου σε 
Νοσοκομείο λόγω της ανάδειξής του σε Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Κέντρο. 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος  εμφανίζει την ανάγκη κοινωνικής ενσωμάτωσης συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, με έμφαση στα ΑΜΕΑ και στους ΡΟΜΑ, ενώ σημαντική κρίνεται και η προώθηση 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα διασφάλισης της 
κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και κρισιμότητας κρίνεται και η συντονισμένη 
αξιοποίηση παρεμβάσεων και δικτύων κοινωνικού εθελοντισμού που καλούνται να υποστηρίξουν ή να 
συμπληρώσουν το έργο του Δήμου. Σημαντική είναι και η βοήθεια του προγράμματος των ΤΕΒΑ που 
χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και ενισχύει σε σταθερή βάση του απόρους του Δήμου παρέχοντας υλική 
συνδρομή (τρόφιμα, είδη καθαρισμού κτλ) και αφορά 1.047 δικαιούχους/δημότες μας. Βοήθεια στον 
συντονισμό, την καταγραφή δημοτών που έχουν ανάγκη την κοινωνική μέριμνα αναμένεται να 
αποτελέσουν και τα «Κέντρα Κοινότητας». 

Στο επίπεδο του πολιτισμού, ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό του 
απόθεμα και να ενισχύσει τη δικτύωση και τη δραστηριοποίηση τοπικών φορέων. Η ανάδειξη της ιστορίας 
της περιοχής και η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο, σε 
συνδυασμό με την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των τοπικών εκδηλώσεων. Στον τομέα αυτό η 
αξιοποίηση και η υποστήριξη της σημαντικής δραστηριότητας συλλόγων και φορέων είναι προστιθέμενης 
αξίας. Ακόμη, είναι αναγκαίο να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν οι υποδομές σύγχρονου πολιτισμού του 
Δήμου αλλά και χώρων αναψυχής προς όφελος του πολίτη. 
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Στο επίπεδο του αθλητισμού σημαντική είναι η συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών 
(μικρής και μεγάλης κλίμακας) και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων αθλητικών προγραμμάτων  
και προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, αξιοποιώντας την εμπειρία του Δήμου σε διοργάνωση 
Πανελλήνιων Δραστηριοτήτων Νεολαίας. Η δημιουργία Ακαδημιών αθλημάτων  και η ενίσχυση ειδικών 
μορφών αθλητισμού είναι σημαντικές. Προτεραιότητα πλέον αποτελεί η αναβάθμιση του κλειστού 
Γυμναστηρίου Κύμης, μετά την άνοδο του Γυμναστικού Συλλόγου Κύμης στην Α1 κατηγορία. 

Επιτακτική κρίνεται επίσης η ανάγκη επέκτασης, συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων και 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Σημαντικός περιορισμός υφίσταται στην διάθεση κονδυλίων από 
ΚΑΠ (ΣΑΤΑ Σχολείων) γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του Δήμου. Παρόλα αυτά η προτεραιότητα 
παραμένει ως  άμεση. Παράλληλα, σημαντική είναι η ανάγκη προώθησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 
ανακύκλωσης, προώθησης  της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού αποτυπώματος της 
περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Η σύνδεση της έρευνας με την τοπική 
οικονομία είναι σημαντική ενώ η ενίσχυση της νεολαίας αποτελεί επίσης προτεραιότητα του Δήμου, τόσο 
με την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά όσο και με την υποστήριξη στοχευμένων δράσεων για την 
ενδυνάμωση της. 
Τέλος, σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο, 
μέσα από στοχευμένα ενεργητικά προγράμματα, να αξιοποιήσει υφιστάμενες υποδομές, 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και παρεμβάσεις φορέων για το σχεδιασμό και υλοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τη 
διασφάλιση της ανωτέρω αρχής. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Αναβάθμιση υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης στους πολίτες του Δήμου 

2. Αναβάθμιση υποδομών παροχής δευτεροβάθμιας υγείας στους πολίτες του Δήμου 

3. Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του ηλικιωμένου και 
της οικογένειας 

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων π.χ. Κάρτες σίτισης, ΤΕΒΑ (Υλική βοήθεια προς τους απόρους),Δημιουργία Δομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας, Συμμετοχή στα «Κέντρα Κοινότητας». 

5. Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ 

6. Συμβουλευτική υποστήριξη και προστασία των ανηλίκων, των νέων και της οικογένειας 

7. Ενίσχυση της νεολαίας  

8. Αξιοποίηση,  βελτίωση και επέκταση των σχολικών υποδομών 

9. Προώθηση  ειδικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

10. Ενίσχυσης της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης-Αξιοποίηση της δυναμικής της Σχολής 
Εμποροπλοιάρχων 

11. Ενίσχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο και το 
Ινστιτούτο Γεωργίου Παπανικολάου 

12. Προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού αποτυπώματος της περιοχής, στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση 

13. Δημιουργία  πολιτιστικού υποβάθρου και επώνυμων πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαδρομών 

14. Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας 

15. Ενίσχυση του Αθλητισμού 

16. Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά, της προώθησης της απασχόλησης των δυο φύλων και της 
πρόσβασης  σε ίσες ευκαιρίες. 

17. Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της Κοινωνικής Δικτύωσης   



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου  

Δήμος Κύμης Αλιβερίου | ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 61 

 

3.1.4 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». 

 

 Πίνακας 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονομικώ
ς μη ενεργοί                        Σύνολο         

Απασχολούμενοι     Άνεργοι 

Σύνολο 
Πρωτογενής 

Τομέας          
NACE A-B 

Δευτερογενής 
Τομέας       

NACE C-F 

Τριτογενής 
Τομέας        

NACE G-Q 

Δε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονομικής 
δραστηριότητ

ας 

Σύνολο                

Από 
αυτούς 

Νέοι 
Άνεργοι 

……… ……… ………. …………. ………….. …………. ………… ………… ………… 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  Μονάδες Μέτρησης 

  
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων 
Δ.Ε. 

Κονιστρών 
Δ.Ε.         

Κύμης 
Δ.Ε.  Ταμυναίων 

Αγροτική/Κτηνοτροφική 
Δραστηριότητα 

 
Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ. 

……….. ………….. ………………… ………… ……….. …………….. 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
(………) 

Επιχειρήσεις Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

…… ……….. …….. ………. ……. ………. 

Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια   
Αλιευτικά Σκάφη 

………… …………. ………. ……….. ……….. …………. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Επιμελητήριο 
Εύβοιας 
(20…….)  

Ιχθυόσκαλες 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
(………..) 

Επιχειρήσεις Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων 
Δ.Ε. 

Κονιστρών 
Δ.Ε.         

Κύμης 
Δ.Ε.  Ταμυναίων 

Δραστηριότητες 
Μεταποίησης/Παραγωγής 

Επιμελητήριο 
Εύβοιας (20…..) 

Επιχειρήσεις (Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες) 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ναυπηγεία Πλοίων 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων 
Δ.Ε. 

Κονιστρών 
Δ.Ε.         

Κύμης 
Δ.Ε.  Ταμυναίων 

Δραστηριότητες 
Τουρισμού/Υπηρεσίες 

 ΕΛ.ΣΤΑΤ. ……… 
  
  
  
  
  

Ξενοδοχεία/Καταλύματα  5***** (κλίνες) 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα  4**** (κλίνες) 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα  3*** (κλίνες) 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2**(κλίνες) 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες) 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τουριστικά κάμπινγκ 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

  
Μονάδες Αγροτουρισμού 

…….. …….. …….. …….. ……… ………. 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων 
Δ.Ε. 

Κονιστρών 
Δ.Ε.         

Κύμης 
Δ.Ε.  Ταμυναίων 

Επιμελητήριο 
Εύβοιας (2011) 

Εμπορικές Επιχειρήσεις  

- - - - - - 

  
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ) 

- - - - - - 

  

Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών)  

Δεν 
υφίστανται - - - - - 

  

Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος)  

Δεν 
υφίστανται - - - - - 

 investingreece.
gov.gr (2011) 

Μαρίνες 

Δεν 
υφίστανται - - - - - 

 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων 
Δ.Ε. 

Κονιστρών 
Δ.Ε.         

Κύμης 
Δ.Ε.  Ταμυναίων 

Παραγωγή Ενέργειας  
investingreece.
gov.gr (2011) 

Θερμική Παραγωγή  

Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος) 

  Δεν 
υφίστανται - - - -  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου  

Δήμος Κύμης Αλιβερίου | ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 64 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος) 

  Δεν 
υφίστανται - - - - 1 + 2 εφεδρικές 

Σύνολο (Πλήθος) 

  Δεν 
υφίστανται - - - - - 

 investingreece.
gov.gr (2011) 

Υδροηλεκτρική  

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) 

 Δεν 
υφίστανται - - - - - 

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) 

 Δεν 
υφίστανται - - - - - 

Σύνολο (Πλήθος) 

 Δεν 
υφίστανται - - - - - 

  

Αιολική (Άδειες παραγωγής Μάρτιος 2015) 

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος) 

 Δεν 
υφίστανται - - - - - 

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος) 

 Δεν 
υφίστανται 4 12 - - 2 

Σύνολο (Πλήθος) 

 Δεν 
υφίστανται - - - - - 
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

Ηλιακή  

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος) 

Δεν 
υφίστανται 

- - - - - 

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος) 

Δεν 
υφίστανται 

- - - - - 

Σύνολο (Πλήθος) 

Δεν 
υφίστανται 

- - - - - 

  

Άλλη ΑΠΕ 

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) 

Δεν 
υφίστανται 

- - - - - 

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) 

Δεν 
υφίστανται 

- - - - - 

Σύνολο (Πλήθος) 

Δεν 
υφίστανται 

- - - - - 

 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο Δ.Ε.  Aυλώνος Δ.Ε. Δυστίων 
Δ.Ε. 

Κονιστρών 
Δ.Ε.         

Κύμης 
Δ.Ε.  Ταμυναίων 

Βιομηχανικές Μονάδες   Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος) 
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW 

  - - - - - - 

  Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW 

  - - - - - - 

  

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος) 

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW 

- - - - - - 

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW 

- - - - - - 

  Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος) 

  1 - - - - 1 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  

  

  

  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

1.  Ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας 
στην περιοχή του Δήµου, 

2. Υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας 
και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

3. Προστασία του καταναλωτή. 

4. Προώθηση της απασχόλησης 

5. Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. 

Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων και 

Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων 

1. Έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

2. Χορήγηση αδειών Εμπορικών και γενικών Επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

3. Θέματα Λαϊκών Αγορών και εμποροπανηγύρεων. 

4. Διαφημίσεις και λοιπές εμπορικές δραστηριότητες. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

          

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας Αγροτική & Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
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Κτηνοτροφική 
Παραγωγή-Αλιεία  Ανάγκη οργάνωσης και 

ανάπτυξης πρωτογενούς 
παραγωγής με συστημικό τρόπο 

 Ανάγκη αναβάθμισης και 
επέκτασης αγροτικής οδοποιίας 

 Ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης 
υδατικών πόρων για άρδευση 

 Ενοποίηση των ιδιοκτησιών με 
αναδασμούς όπου απαιτείται για 
την καλύτερη αξιοποίηση της 
γεωργικής γης   

 Αξιοποίηση των εκτάσεων που 
έχουν εγκαταληφθεί 

 προστασία του περιβάλλοντος 
(Νιτρορύπανση)  

 Η ολοκλήρωση και αξιοποίηση 
του φράγματος Μανικίων για 
άρδευση 

 Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών 
πόρων και η δυνατότητα 
διαμόρφωσης πολιτικών 
ανάπτυξης του πρωτογενούς 
τομέα και της μεταποίησης 
προϊόντων του. 

 Η στοχευμένη αξιοποίηση του 
πλούτου της περιοχής σε 
αρωματικά φυτά, σύκα, κλπ. 
Ιδιαίτερα προϊόντων Π.Ο.Π. 

 Δημιουργία Πιλοτικού Κέντρου 
Υποστήριξης Αγροτικών 
Επιχειρήσεων και πιλοτικής 
Κατάρτισης Αγροτών στην 
ολοκληρωμένη και βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία στην 
προστασία του περιβάλλοντος και 
την ενημέρωση τους όσο αφορά 
τον πρωτογενή τομέα 

 Ενθάρρυνση επενδυτικών 
πρωτοβουλιών για την βελτίωση 
της υποδομής (σφαγεία, ψυκτικοί 
χώροι, αποθήκες, συσκευαστήρια), 
της τυποποίησης και του ποιοτικού 
ελέγχου των αγροτικών προϊόντων 

 Χωροθέτηση των 
ιχθυοκαλλιεργειών και την 
υλοποίηση έργων υποδομής για 
την ανάπτυξη της 
ιχθυοκαλλιέργειας και των 
ιχθυογεννητικών σταθμών 
Δημιουργία κτηνοτροφικών 
πάρκων 

 Ολοκλήρωση και κατασκευή νέων 
αλιευτικών καταφυγίων όπως αυτό 
της Πετριών 

 Εκσυγχρονισμός των αλιευτικών 
καταφυγίων που υπάρχουν με την 
κατασκευή σύγχρονων υποδομών 
(αποθηκευτικοί χώροι κτλ). 

 Η αξιοποίηση της γεωγραφικής 
θέσης και της έκτασης του Δήμου 

 Η χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 
της αναβάθμισης του λιμένος 
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Κύμης για την υποστήριξη του 
ελλιμενισμού αλιευτικών 
σκαφών, της στάθμευσης και 
συντήρησης σκαφών. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Η έλλειψη σταθερής πολιτικής 
παραγωγής, συσκευασίας ή 
μεταποίησης και προώθησης 
των τοπικών προϊόντων 
πρωτογενούς τομέα 

 Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
των Δημοτικών Ενοτήτων 
Κονιστρών, Δυστίων και 
Αυλώνος 

 Κενές οργανικές θέσεις  

 Ενίσχυση των τοπικών αγορών 

 Δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου 
τοπικών αγροτικών προϊόντων 

Τομέας Βιομηχανία 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη οριοθέτησης 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων   

 Ανάγκη δημιουργίας και 
λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου 
(ΒΙΟΠΑ) Αλιβερίου με σκοπό την 
οργανωμένη ανάπτυξη 

 Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών 
πόρων κατάλληλων για 
βιομηχανική χρήση 

 Λειτουργία μεγάλου πλήθους 
επιχειρήσεων στο δευτερογενή 
τομέα στην ευρύτερη περιοχή του 
Αλιβερίου 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Άναρχη εγκατάσταση πλήθους 
βιομηχανιών 

 Μη επέκταση του λιμένος 
Αλιβερίου 

 Ανταγωνιστικές χρήσεις 

 Οικονομικά συμφέροντα σε 
εθνικό επίπεδο που 
υπαγορεύουν τη γρήγορη 
βιομηχανική αξιοποίηση της 
περιοχής 

 Ανάδειξη Αλιβερίου σε Εθνικό και 
Διεθνές Ενεργειακό και 
Βιομηχανικό Κέντρο 

 Αξιοποίηση και αναβάθμιση 
εμπορευματικού λιμένος 
Αλιβερίου (Κάραβος) & Κύμης 

 Άμεση υλοποίηση των 
παρακάμψεων Χαλκίδας - 
Αλιβερίου 

Τομέας Τουρισμός 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη βελτίωσης υποδομών 
τομέα Τουρισμού 

 Ανάγκη ανάδειξης 
Επιχειρηματικών Ευκαιριών και 
Δραστηριοτήτων του 
Τριτογενούς τομέα 
υποστηρίζοντας, τον ειδικό 
Τουρισμό και την παραθεριστική 
Κατοικία, με διευθέτηση  και 
αξιοποίηση τόσο των 
παραλιακών μετώπων όσο και 

 Ποικιλομορφία φυσικού 
περιβάλλοντος 

 Αξιοποίηση τοπίων και περιοχών 
σημαντικού φυσικού κάλους και 
ανάπτυξη περιπατητικών 
μονοπατιών 

 Το όρος Κοτύλαια και οι 
υπόλοιποι ορεινοί όγκοι, που 
αποτελούν σημαντικό 
εναλλακτικό προορισμό  
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των ορεινών όγκων.  

 Ανάγκη συστηματικής και 
σταθερής προβολής της 
περιοχής 

 Ανάγκη καθιέρωσης επωνυμίας 
της περιοχής 

 Η βιομηχανική περιοχή 
Αλιβερίου που δρα 
ανταγωνιστικά με δράσεις 
τουρισμού στην περιοχή 

  Ανάγκη δημιουργίας σημείου/ων 
ενημέρωσης των τουριστικών 
προορισμών του Δήμου 

 Το μεγάλο μήκος ακτών του 
Δήμου και το συγκριτικό 
πλεονέκτημα των ακτών του 
Αιγαίου 

 Το σημαντικό απόθεμα ιστορικών 
μνημείων  

 Καταγραφή και ανάδειξη 
θρησκευτικών μνημείων και 
μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς (μεσαιωνικοί πύργοι, 
παραδοσιακά κτίσματα, 
μοναστήρια, εκκλησίες 
αρχαιολογικοί χώροι, νερόμυλοι, 
ανεμόμυλοι κτλ) 

 Δημιουργία υποδομών για τον 
ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών 
στα λιμάνια Πετριών Καράβου κτλ 

 Η αξιοποίηση της γεωγραφικής 
θέσης και της έκτασης του Δήμου 

 Η δυνατότητα συμμετοχής του 
Δήμου σε εθνικές και διεθνείς 
τουριστικές εκδηλώσεις και 
δρώμενα 

 Κατασκευή έργων υποδομής στις 
παραλίες και η βελτίωση παραλιών 
μετά από σχετικές μελέτες 
ακτομηχανικής (π.χ. αμμοπαγίδες) 
σε περιοχές όπου η ανθρώπινη 
παρέμβαση (ακατάλληλοι μώλοι, 
δρόμοι κτλ) κατέστρεψαν τις 
προυπάρχουσες 

 Η αγροτουριστική ανάπτυξη των 
Δημοτικών Ενοτήτων Κονιστρών, 
Δυστίων και Αυλώνος 

 Η λειτουργία του Ινστιτούτου 
Γεωργίου Παπανικολάου 

 Αξιοποίηση και αναβάθμιση 
λιμένος Κύμης ως λιμένα εθνικής 
εμβέλειας- Η χρηματοδότηση από 
εθνικά και ευρωπαικά 
προγράμματα της αναβάθμισης 
του λιμένος Κύμης για την 
υποστήριξη του ελλιμενισμού 
τουριστικών  σκαφών, 
επιβατικών πλοίων και 
κρουαζιερόπλοιων και την 
εξυπηρέτηση των επιβατών 
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 Η χρηματοδότηση έργων 
αγροτικής οδοποιίας και 
αναπλάσεων από το CLLD Leader    

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Η έλλειψη σαφούς πολιτικής για 
την παραθεριστική κατοικία, την 
αξιοποίηση των ακτών και των 
ορεινών όγκων και των 
σχετικών υποδομών 

 Η έλλειψη ολοκληρωμένης 
τουριστικής προβολής του 
Δήμου 

 Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
των Δημοτικών Ενοτήτων 
Κονιστρών, Δυστίων και 
Αυλώνος 

 Ο ενεργειακός και βιομηχανικός 
προσανατολισμός της περιοχής 
του Αλιβερίου 

 Η έντονη βιομηχανική 
δραστηριότητα του Αλιβερίου 
και οι ανταγωνιστικές χρήσεις 

 Η υφιστάμενη οικονομική κρίση 

 Η δυνατότητα συστηματικής 
προσέγγισης και ανάπτυξης 
ειδικών μορφών τουρισμού: 

 Αθλητικός-Φυσιολατρικός 
Τουρισμός (Όλο το χρόνο)  

 Οικολογικός τουρισμός (Όλο το 
χρόνο)  

 Αγροτουρισμός (Όλο το χρόνο)  

 Πολιτιστικός Τουρισμός (Όλο το 
χρόνο)  

 Παραθεριστικός Τουρισμός 
δεύτερης κατοικίας (Όλο το 
χρόνο)  

 Θρησκευτικός Τουρισμός (Όλο το 
χρόνο) 

 Συνεδριακός - Επιστημονικός 
Τουρισμός (Όλο το χρόνο) 

 Η δυνατότητα διαμόρφωσης 
όρων ελκυστικής παραθεριστικής 
κατοικίας και βιώσιμου- 
αειφόρου τουρισμού. 
Εναλλακτικές τουριστικές 
δραστηριότητες,  

 Η λειτουργία του Μουσείου 
Γεωργίου Παπανικολάου 

Τομέας 3 
Επιχειρηματικότητα 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη βελτίωσης υποδομών 
τριτογενούς τομέα 

 Δημιουργία γραφείου 
ενημέρωσης υποψήφιων 
επενδυτών και χαρτογράφησης 
των επενδυτικών 
ευκαιριών/δυνατοτήτων του 
Δήμου 

 Ανάγκη  οριοθέτησης και ομαλής 
προσαρμογής ανταγωνιστικών 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων  

 Ανάγκη συντονισμού και 
υποστήριξης Δικτύων 
Προώθησης, Επέκτασης και 
Διασύνδεσης Επιχειρηματικών 

 Λειτουργία της Σχολής 
Εμποροπλοιάρχων στην Κύμη ως 
σύγχρονου κέντρου ναυτικής 
εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης και εξ’ 
αποστάσεως ασύγχρονης 
εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές 
εφαρμογές και προσομοιώσεις, 

 Διασύνδεση της λειτουργίας της 
Σχολής  με την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη 

 Προώθηση προγραμμάτων 
νεανικής επιχειρηματικότητας 

 Αξιοποίηση και αναβάθμιση 
λιμένος Κύμης ως λιμένα εθνικής 
εμβέλειας 
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Δραστηριοτήτων 
 Δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. 

 Ολοκλήρωση χωροταξικού 
σχεδιασμού, ξεκάθαρες χρήσεις 
γης. 

 Συνεργασία με παραγωγικούς 
φορείς για την ανάληψη κοινών 
δράσεων που σχετίζονται με την 
τοπική οικονομία   

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
των Δημοτικών Ενοτήτων 
Κονιστρών, Δυστίων και 
Αυλώνος 

 Αδυναμία συντονισμού τοπικής 
και εθνικής πολιτικής για την 
επιχειρηματικότητα 

 Η υφιστάμενη οικονομική κρίση  

 Η διαμόρφωση τάσεων 
επιστροφής των κατοίκων ή 
προσέλκυσης νέων μονίμων 
κατοίκων, λόγω της  
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
κρίσης 

 Η συγκυρία της οικονομικής 
κρίσης που επιτρέπει την 
διεκδίκηση έστω και 
περιορισμένων πόρων και της 
επιτάχυνσης των διαδικασιών 
εφαρμογής υλοποιήσιμων 
σχεδίων που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση,  
ιδιαίτερα στην επαρχία  

Τομέας 4 Απασχόληση 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη διαμόρφωσης 
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης 
για την απασχόληση 

 Κλείσιμο των επιχειρήσεων 
λόγω της κρίσης και μείωση των 
θέσεων εργασίας 

 Ανάγκη διαμόρφωσης 
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
Κοινωνικής Εργασίας, 
Απασχόλησης και 
Αυτοαπασχόλησης 

 Συνεργασία με την Περιφέρεια 
για την υλοποίηση ΤΟΠΣΑ 

 Συνεργασία με παραγωγικούς 
φορείς για την ανάληψη κοινών 
δράσεων που σχετίζονται με την 
τοπική οικονομία 

 Ανάπτυξη δημοτικού WIFI σε όλο 
το Δήμο με έμφαση στις 
τουριστικές περιοχές 

 Δημιουργία τράπεζας μελετών 
έργων του Δήμου για την 
αξιοποίηση των Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Χρηματοδότηση 
Προγραμμάτων 

 Συνεχής επιμόρφωση όλου του 
προσωπικού 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Αδυναμία συντονισμού δράσεων 
του ΟΑΕΔ με ανάγκες τοπικής 
αγοράς εργασίας.  

 Η υφιστάμενη οικονομική κρίση  

 Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων 
για το σχεδιασμό τοπικών 
προγραμμάτων απασχόλησης με 
βάσει τις ανάγκες ανάπτυξης 
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υποδομών και έργων μικρής 
κλίμακας 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η σημασία της παραγωγής ενέργειας για την έξοδο από τη κρίση της χώρας, αποτελεί μια μοναδική 
ευκαιρία για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής για πολλές επερχόμενες γενεές, 
δεδομένης της επιλογής του Αλιβερίου ως του μεγαλύτερου Ενεργειακού Κέντρου του Νοτίου 
Συστήματος, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεπώς η 
διαμόρφωση σταθερής πολιτικής και η υποστήριξη της υλοποίησης της από το Δήμο αποτελεί τη 
μεγαλύτερη ίσως προτεραιότητα. 
Το Ενεργειακό Κέντρο με το συμπληρωματικό έργο του διευρωπαϊκού άξονα Σχηματαρίου- Κύμης και 
την ολοκλήρωση του Λιμένα Κύμης, δημιουργούν συνθήκες δυναμικής εξωστρέφειας της τοπικής 
επιχειρηματικότητας. 
Οι συμπληρωματικές υποδομές για τη στήριξη της βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή Αλιβερίου 
(δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ.), η παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα 
(σύκα, κηπευτικά, αρωματικά φυτά κλπ) και ο τουρισμός σε 12 μήνη διάρκεια με έμφαση στον 
αγροτουρισμό, τον εναλλακτικό και τον εξειδικευμένο ιατρικό τουρισμό, ολοκληρώνουν δράσεις μιας 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση χάραξης οποιασδήποτε πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη απαιτεί την 
ολοκλήρωση όλων των χωροταξικών σχεδίων του Δήμου  

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα 

2. Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα και δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.. 

3. Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα 

4. Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης στον Δήμο για Προγράμματα ΣΕΣ, συμβουλευτικό για τους 
πολίτες ως προς την δημιουργία επενδύσεων με έμφαση στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα. 

5. Σχεδιασμός Υποδομών και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και 
Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς, Δευτερογενούς, Τριτογενούς, Τομέα 

6. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος προώθησης και καθιέρωσης της επωνυμίας της 
περιοχής και ανάδειξης των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων 

7. Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση  

8. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας , Απασχόλησης και Αυτοαπασχόλησης 
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3.1.5 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες 
υπηρεσίες.  

3.1.5.1 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες 
υπηρεσίες.  

Πίνακας 5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. Εκτελεστική Επιτροπή 

2. Οικονομική Επιτροπή 

3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

4. Επιτροπή Διαβούλευσης 

5.  

6.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ Περιβάλλον & 
Ποιότητα Ζωής 

Κοινωνική Πολιτική, 
Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός & 
Αθλητισμός 

Τοπική Οικονομία & 
Απασχόληση 

Τμήμα πολεοδομίας 

Γραφείο κοινωνικής 
υποστήριξης   

Αυτοτελές Γραφείο 
Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 1 ΚΕΠ ανά ΔΕ στον Δήμο 

Γραφείο έκδοσης 
Οικοδομικών Αδειών 

Γραφείο Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Γραφείο 
Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού Διοικητική Υπηρεσία 

Γραφείο Πολεοδομικών 
Εφαρμογών 

Γραφείο Δημοτικής 
Κατάστασης και 

Ληξιαρχείου Τεχνική Υπηρεσία Οικονομική Υπηρεσία 

Γραφείο ελέγχου 
Κατασκευών 

Γραφείο Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης  

Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας & Διαχείρισης 

Κρίσεων (Τ.Υ.) 

Τμήμα Καθαριότητας 
και ανακύκλωσης 

Περιφερειακό Γραφείο 
Διοικητικών Θεμάτων και 
Εξυπηρέτησης του πολίτη 

1 ανα Δ.Ε. 

 

Γραφείο Διαφάνειας 

Περιφερειακό Γραφείο 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Δ.Ε. 

Αλιβερίου και Διστύων 

ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας 
και Αθλητισμού Δήμου 

Κύμης – Αλιβερίου 

 Γραφείο Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού 

Περιφερειακό Γραφείο 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Δ.Ε. 

Αυλώνος 
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.ΠΟ.Κ 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

Περιφερειακό Γραφείο 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Δ.Ε. 

Κύμης και Κονιστρών   
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Περιφερειακό Γραφείο 
Κίνησης Οχημάτων Δ.Ε. 
Αλιβερίου και Διστύων    

Περιφερειακό Γραφείο 
Κίνησης Οχημάτων Δ.Ε. 

Αυλώνος   
 

Περιφερειακό Γραφείο 
Κίνησης Οχημάτων Δ.Ε. 

Κύμης και Κονιστρών   
 

Τεχνικές Υπηρεσίες    

Γραφείο 
Συγκοινωνιακών και 

Κτιριακών Έργων   
 

Γραφείο 
Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων και 
Σηματοδότησης   

 

Γραφείο Υδραυλικών 
και Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων    
  

Γραφείο Συγκοινωνιών 
και Εγκαταστάσεων    

  

Γραφείο Περιβάλλοντος 
και Πολιτικής 
Προστασίας   

  

Περιφερειακά Γραφεία 
Συντήρησης Υποδομών 

Δ.Ε. Διστύων   
  

 

 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ανθρώπινο Δυναμικό – Υπάλληλοι στην Δ.Ε. Ταμυναίων 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

6 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΙΔΑΧ 

2 ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΤΕ 4 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΤΕ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝ 

1 ΤΕ 5 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

2 ΤΕ 17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΤΕ 22 ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ. Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

6 ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜ. Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 3 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό –Δ.Ε. Αυλώνος 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΥΕ 1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

3 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜ. Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό –Δ.Ε. Δυστίων 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

4 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό –Εργοτάξιο Αλιβερίου  

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

9 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ 

1 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

5 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 5 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 24  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΔΟΧ 

4 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

2 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΟΧ 

6 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
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1 ΔΕ 30 ΙΔΟΧ 

1 ΔΕ 30 ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ 30 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤ. ΒΙΟΚΑ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 5 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό-Εργοτάξιο Αυλώνος 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΥΕ 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΟΧ 

4 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ 

2 ΔΕ 24  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

2 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΟΧ 

2 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό-Εργοτάξιο Κύμης 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

3 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ 

6 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 24  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΔΟΧ 

1 ΔΕ 24  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 26 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 

ΔΕ 26  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 

ΔΕ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ. ΙΔΟΧ 

1 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΙΔΟΧ 

1 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
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2 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 

8 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

2 ΔΕ 30 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30  ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό-Καθαρίστριες στα Σχολικά Κτίρια 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

15 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

Ανθρώπινο Δυναμικό-ΚΕΠ Αυλωναρίου 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

2 ΠΕ 1 ΔΙΕΚΠ. ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό-ΚΕΠ Αυλωναρίου 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΔΕ Δ.ΠΟΛΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό –ΔΕ Κονιστρών 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

2 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό –ΔΕ Κύμης 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

7 ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 12 ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

2 ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΤΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 7 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο Δυναμικό –Πολεοδομία Κύμης 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  
Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
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προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΔΕ 29  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΤΕ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 

ΤΕ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 

ΤΕ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝ 

Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 
ΤΕ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

– ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

1 ΠΕ 3 Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Ανθρώπινο-Τεχνικές Υπηρεσίες 

Πλήθος 
Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, 

ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 

προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

 
ΤΕ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 

 ΤΕ 5 ΙΔΟΧ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Πρότυπα - Συστήματα - 
Εργαλεία 

ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Διαχειριστική 
Ικανότητα 

ΝΑΙ 
  

Διοίκηση Απόδοσης ΌΧΙ  

Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης 

ΌΧΙ 
  

ISO 9001/2008 ΟΧΙ   

Επιμορφώσεις - 
Κατάρτιση 

NAI 
(Προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ, κτλ)  

Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων 

ΌΧΙ 
  

Σύστημα Διαχείρισης 
Γνώσης 

ΌΧΙ 
  

Σύστημα 
Προγραμματισμού & 

Παρακολούθησης 
Έργων 

ΌΧΙ 

  

Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΌΧΙ 
  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Διαδικτυακή Πύλη ΝΑΙ http:// http://www.kimis-aliveriou.gr/ 

Ηλεκτρονική 
Εξυπηρέτηση του 

Πολίτη 

ΌΧΙ 

Μόνο μέσω e-mail 
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Διαβούλευση ΝΑΙ    

Τοπικό δίκτυο (lan) ΝΑΙ    

Ασύρματο δίκτυο (w-
lan) 

ΌΧΙ 
   

Αριθμός web servers ΌΧΙ  

Web servers/ Γραμμή 
επικοινωνία (εύρος 

ζώνης) 

ΌΧΙ 

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Α/Α 
Επίπεδο 
Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών 

Περιγραφή 

1.   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

      

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - 
Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση. 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Ονομασία Κτιρίου 
Επιφάνεια 

κτιρίου 
(τ.μ.) 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Δυναμικότητα 
κτιρίου 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

Προσβασιμότητα 
σε ΑΜΕΑ 

Ως έχει η απογραφή  - 
- - - - 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη αποκέντρωσης παροχής 
υπηρεσιών 

 Ανάγκη βελτίωσης της 
προσβασιμότητας του Πολίτη στις 
υπηρεσίες 

 Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του 
Δήμου και εφαρμογή συστημάτων 
Διοίκησης και Απόδοσης – Αλλαγή 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

 Λειτουργία και Αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Δήμου και 
Εξαρτημένων ΝΠΔΔ, Οργανισμών και 
άλλων Δημοτικών Δομών 

 Ανάγκη λειτουργίας και επέκτασης 
δημοτικής συγκοινωνίας  

 Κενές οργανικές θέσεις 

 Λειτουργία ΚΕΠ σε κάθε έδρα 
Δημοτικής Ενότητας 

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
υφιστάμενων διοικητικών δομών 

 Δυνατότητα επέκτασης και 
αναβάθμισης επιπέδου 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 Αξιοποίηση ΕΠ του Δήμου ως 
σύγχρονο εργαλείο 
προγραμματισμού και ανάπτυξης 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων  

 Ύπαρξη διαχειριστικής ικανότητας 
ως προϋπόθεση για τη διεκδίκηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Ανάγκη αντιμετώπισης άμεσων 
προβλημάτων καθημερινής 
λειτουργίας. 

 Συνθετότητα θεσμικού πλαισίου και 
πλήθους εγκυκλίων , ΥΑ, κλπ. 

 Ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού 
από το ΥΠΕΣ   

 Αξιοποίηση υφιστάμενων  
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον 
πολίτη (Επιπέδου 2ου ) 

 Αξιοποίηση του «Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Καλλικράτη» για τη 
χρηματοδότηση δράσεων 
αναδιοργάνωσης 

 Αξιοποίηση του ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση για την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον 
πολίτη (SYZEFXIS II) 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ελλείψεις  

 Ανάγκη αποτελεσματικής διοίκησης και 
διαχείρισης  του ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες 
τεχνολογίες, τεχνικές και στην γνώση. 
Απαίτηση η οποία προέρχεται από το 
συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό 
πλαίσιο και την εξέλιξη. 

 Λειτουργία συστήματος διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Ύπαρξη πολιτικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης 

 Αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσα από 
στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
και επιμόρφωσης 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Περιορισμός προσλήψεων βάσει της 
ευρύτερης πολιτικής προσλήψεων στο 
Δημόσιο τομέα 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για τη 
πραγματοποίηση δράσεων 
αναβάθμισης  των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας  στον Δήμο 

 Ανάγκη ηλεκτρονικής διασύνδεσης με 
τοπικές κοινότητες  

 Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών 
για την παροχή υπηρεσιών 

 Αξιοποίηση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας: Ενιαίο διαδικτυακό 
περιβάλλον για την εξυπηρέτηση του 
πολίτη και της επιχείρησης 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Ελλείψεις προσωπικού στον τομέα 
ΤΠΕ  

  Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για τη 
πραγματοποίηση δράσεων ανάπτυξης 
και λειτουργίας συστημάτων  

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη αναβάθμισης εξοπλισμού ΤΠΕ 

  

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

  Ελλείψεις προσωπικού στον Τομέα ΤΠΕ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 Ανάγκη αντιμετώπισης στην οργάνωση 
και λειτουργία  του νέου Δήμου με 
όρους βιωσιμότητας και 
αποτελεσματικής λειτουργίας 

 Ανάγκη αναδιάρθρωσης 
χρηματοοικονομικών δεδομένων του 
Δήμου 

 Αδυναμία αξιοποίησης της περιουσίας 
του Δήμου. 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι  

 Προσπάθεια περιστολής δαπανών και 
διεκδίκησης πόρων (οφειλομένων και 
νέων), για την βελτίωση της αναλογίας 
εσόδων και διατιθεμένων πόρων για 
επενδύσεις από την πλευρά του 
Δήμου 

 Δημιουργία αναπτυξιακής εταιρείας 
διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας. 

 Αξιοποίηση της ικανότητας και 
τεχνογνωσίας στη διασφάλιση πόρων 
από εντάξεις έργων ή περιοχών σε 
δράσεις του ΣΕΣ και άλλων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, την 
περίοδο αυτής της κρίσης  

 Αξιοποίηση ΕΠ του Δήμου ως 
σύγχρονο εργαλείο προγραμματισμού 
και ανάπτυξης 

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

 Περιορισμένες Οικονομικές 
Δυνατότητες του Δήμου, και ιδιαίτερα 
η δυσμενής σχέση επενδύσεων- 
λειτουργικών, που επηρεάζουν τις 
δυνατότητες παρεμβάσεων ιδιαίτερα 
στο πεδίο κρίσιμων απαλλοτριώσεων, 
διανοίξεων, αστικών αναπλάσεων κλπ 
έργων σημαντικών για την ανάδειξη της 
επωνυμίας της πόλης. 

 Έλλειψη κοινής αντίληψης για την 
συμπληρωματικότητα δράσεων με 
στόχο την κοινή ανάπτυξη, ώστε να 

 Ένταξη  του σχεδίου ανάπτυξής του 
Δήμου σε ευρύτερο κεντρικό 
σχεδιασμό (εθνικό, περιφερειακό, 
δημοτικό) για εξεύρεση πόρων. 

 Αξιοποίηση σύγχρονων 
χρηματοδοτικών εργαλείων   
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τεθούν προτεραιότητες και να 
στοχοθετηθούν έργα και ενέργειες στα 
οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι 
διαθέσιμοι, αλλά περιορισμένοι λόγω 
εποχής, πόροι 

 Ολοκλήρωση πολεοδομικών σχεδίων 

 Υφιστάμενη οικονομική κρίση 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Στο Δήμο αποτυπώνονται αδυναμίες, όπως αυτές προκύπτουν από χρονίζουσες καταστάσεις  στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.  Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προσπαθούν να λειτουργήσουν, με ανάχωμα τη 
δεδομένη αδράνεια του συστήματος, την πληθώρα θεσμικών και κανονιστικών παρεμβάσεων, την 
αδυναμία πόρων και γνώσης, σημαντικά ζητήματα αναδεικνύονται ως κρίσιμα για την οργάνωση και 
λειτουργία του Δήμου. Αν σε αυτά προσθέσουμε την δύσκολη οικονομική συγκυρία, με περιστολή της 
χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος και την αδυναμία πληρωμής πολλών συμπολιτών μας και με 
δεδομένο ότι τα έσοδα είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται 
σημαντικά ο Δήμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αποτυπώνονται είναι τα ακόλουθα:  

- καθυστέρηση στο συγχρονισμό και δυσκολία στην πρακτική εφαρμογή πληθώρας ΥΑ, Εγκυκλίων, 
κλπ. που υποστηρίζουν υποχρεωτικές ενέργειες των φορέων  (μη έκδοση ΥΑ σε σχέση με 
χρονοδιαγράμματα Οδικού Χάρτη, αδράνεια νομικής συνδρομής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κλπ.) 

- τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  
- έλλειψη προσωπικού 
- ασάφεια στη διάρθρωση και καθυστέρηση στη διάθεση οικονομικών πόρων 
- Δυσκολία είσπραξης Εσόδων 
- Νέο πολύπλοκο νομικό πλαίσιο 

 
Τομείς στους οποίους χρειάζεται να δοθεί άμεση υποστήριξη είναι οι ακόλουθοι: 
1. Οργάνωση και λειτουργία 

- Τροποποίηση υπάρχοντος ΟΕΥ: Στοχοθεσία/ Κατανομή Αρμοδιοτήτων/ Επίπεδα 
ευθύνης/Ανθρώπινο δυναμικό. 

- Πρακτική εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοίκησης: βασικές κατευθύνσεις για μετάβαση από την 
αναγκαιότητα λειτουργίας στην απόδοση 

- Συγκρότηση και λειτουργία Οργάνων Συστήματος διακυβέρνησης 
2. Οικονομική διαχείριση 

- Προϋπολογισμός (σύνταξη, παρακολούθηση, αναθεώρηση) και λογιστική διαχείριση   
- Πρόσοδοι και περιουσία 
- Προμήθειες, e-procurement 
- Αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων 
- Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας 

3. Προγραμματισμός/ανάπτυξη 
- Χρηματοδοτήσεις/ Κοινοτικοί, Δημόσιοι, Ίδιοι, Ιδιωτικοί Πόροι. Αναγνώριση ευκαιριών για 

χρηματοδότηση έργων τοπικής ανάπτυξης 
- Έργα (σχεδιασμός, ωρίμανση, επίβλεψη, εκτέλεση, έλεγχος, συντήρηση, υποστήριξη, διοίκηση) 
- Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων, συμπεριλαμβανομένων και των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 
- Χρήση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ ετήσιου σχεδίου δράσης/ προϋπολογισμού/ Τεχνικού 

Προγράμματος ως ενιαίου εργαλείου προγραμματισμού  
4. Αναβάθμιση/ ενοποίηση πληροφοριακών υποδομών: 

- Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ 
- Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ηλεκτρονική τυποποίηση εντύπων και 
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διαδικασιών. 
- Τεκμηρίωση και τυποποίηση επικοινωνίας (με δημοτικές/περιφερειακές ενότητες, με άλλες 

υπηρεσίες, κλπ.) 
- Τεκμηρίωση και τυποποίηση επικοινωνίας με τον πολίτη. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Ανάπτυξη υπηρεσιών ενιαίας στάσης 
- Παρακολούθηση, έλεγχος, αξιολόγηση  

5.           Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
- Μετατάξεις προσωπικού/ Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 
- Αναβάθμιση δεξιοτήτων  
- Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

 
Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί η ικανότητα του Δήμου: 

- στη διασφάλιση πόρων από εντάξεις έργων ή περιοχών σε δράσεις του ΣΕΣ και άλλων 
χρηματοδοτικών σχημάτων, την περίοδο αυτής της κρίσης  

- στην κοινωνική αποδοχή του ως οργανισμού για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της περιοχής 
- στην αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού του Σχεδιασμού 2014-2020. 
- στη ενσωμάτωση των συμπληρωματικών στοιχείων των Δημοτικών ενοτήτων στο βασικό άξονα του 

νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού,  ώστε να διαμορφωθεί το κοινό πλάνο έργων και ενεργειών, το 
οποίο θα μπορέσει να υποστηρίξει την πολλαπλασιαστική χρήση (μόχλευση) κεφαλαίων. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

2. Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης 

3. Λειτουργία και Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Δήμου και Εξαρτημένων ΝΠΔΔ, Οργανισμών και 
άλλων Δημοτικών Δομών 

4. Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την Εξυπηρέτηση του 
Πολίτη  

5. Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Εξυπηρέτησης 

6. Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας  στον Δήμο 

7. Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

8. Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου 

9. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 
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3.1.5.2 Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου 

 

Πίνακας 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  

ΕΣΟΔΑ € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2015 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 224.637,61 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.783,20 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 580.102,36 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 153.647,31 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 47.920,46 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.589.315,19 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 37.492,61 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5.642.898,74 

  

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2015 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 203.479,36 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.279.764,12 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 23.194,23 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 84.580,07 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.591.017,78 

  

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  2015 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  745.847,86 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.837,30 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 748.685,16 

  

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2015 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ 17.068,21 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 17.068,21 

  

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2015 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.274.654,26 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 53.596,89 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.328.251,15 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 471.553,46 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  280.425,35 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 751.978,81 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.079.899,85 

  

ΔΑΠΑΝΕΣ € 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.132.655,94 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 474.004,16 

62 Παροχές τρίτων 856.219,36 

63 Φόροι και τέλη 13.656,24 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 269.170,70 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 572.196,54 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 296.762,21 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- 
παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 718.894,77 

68 Λοιπά έξοδα 21.745,87 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.355.305,79 

  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2015 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 20.927,23 

73 Έργα 1.600.410,91 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 33.282,57 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.654.620,71 

  

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011 

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 597.636,19 

82 Λοιπές Αποδόσεις 1.317.096,88 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα 
παρελθόντα οικονομικά έτη 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.914.733,07 

  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015 

91 Αποθεματικό 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 9.924.659,57 
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3.2  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

3.2.1 Καθορισμός της Στρατηγικής 

Από την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης προκύπτει ότι ο Δήμος Κύμης-
Αλιβερίου χαρακτηρίζεται από στασιμότητα ή και υποχώρηση στην εξέλιξη της 
πλειοψηφίας των δεικτών που χαρακτηρίζουν τη αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής 
(δημογραφικοί και οικονομικοί δείκτες, δείκτες δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 
αλλά και δείκτες υλοποίησης έργων υποδομής) σε σχέση με το Σύνολο της Χώρας και 
την Περιφέρεια, υπογραμμίζοντας έντονα φαινόμενα διαφοροποίησης μεταξύ των 
περιοχών αλλά και των Δημοτικών Ενοτήτων που τον απαρτίζουν. 

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την καταγραφή διαφορετικών αναπτυξιακών 
κατευθύνσεων στο Δήμο,  αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης μιας  ισόρροπης και 
αειφόρου ανάπτυξης σε σχέση με τις δυνατότητες και τους πόρους της περιοχής αλλά 
και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της, λόγω των συγκριτικών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. 

Η περιοχή ουδέποτε αντιμετώπισε συνολικά τις δυνατότητες των μεγάλων 
βιομηχανικών και ενεργειακών υποδομών σε συνδυασμό με τη στήριξη της τοπικής 
συμπληρωματικής μεταποίησης και τη παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (σύκα, κηπευτικά, αρωματικά φυτά, αλιεία  κλπ) 
αλλά και τον τουρισμό σε 12 μήνη διάρκεια με έμφαση στον εναλλακτικό  τουρισμό. 

Η επί 30ετία έλλειψη στοιχειωδών  επενδύσεων στο οδικό δίκτυο εμπόδισε κάθε 
παραγωγική επένδυση και ανάπτυξη της περιοχής. 

Η οικονομική κρίση της χώρας και οι προτεραιότητες που τίθενται για την εθνική 
ανάπτυξη που περιλαμβάνουν στις κύριες προτεραιότητες την ενέργεια και την 
συμπληρωματική μεταποίηση, την διαφοροποίηση και προώθηση προϊόντων του 
πρωτογενούς τομέα και τον Τουρισμό, δημιουργούν ένα  μοναδικό πλαίσιο ευκαιριών 
για την ανάκαμψη της περιοχής και την ταχύτερη οικονομική της εξέλιξη σε σχέση με 
άλλους Δήμους. 

Για το λόγο αυτό, η σημασία των παρεμβάσεων του Δήμου και συνεπώς του 
ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού του Σχεδιασμού, είναι μείζονος σημασίας όχι μόνο για 
το χρονικό ορίζοντα ενός Επιχειρησιακού αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες. 

Σήμερα η περιοχή εμφανίζει δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, 
χωρίς κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την περιοχή, με σταδιακή συρρίκνωση τους και 
με αντίρροπες τάσεις να επηρεάζουν την ανάπτυξη του Δήμου.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι:  

1. Η λειτουργία του διπόλου Αλιβέρι -Κύμη που υπό όρους λειτουργεί ευνοϊκά στη 
συγκράτηση πληθυσμών. 

2. Η έλλειψη συνολικής σταθερής επιλογής για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση 
των περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων, σε σαφείς στοχευμένους τομείς 
ανάπτυξης. 

3. Η μακροχρόνια τριβή μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων και η έλλειψη συνολικού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, με σταδιακή απαξίωση του Δήμου, η απώλεια 
δυνατοτήτων επωνυμίας και η αποσπασματική χρηματοδότηση έργων 
ευκαιριακής καθημερινότητας 

Οι διαπιστώσεις αυτές αποτυπώνονται και στην εσωτερική έντονη διαφοροποίηση ης 
εξέλιξης του Δήμου, όπου:  
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1. Η περιοχή της Κύμης, στη Δημοτική Ενότητα Κύμης, χαρακτηρίζεται 
περισσότερο ως διαχρονικό διοικητικό κέντρο, εξ’ ου και η διατήρηση της 
ιστορικής έδρας του νέου Δήμου στην Κύμη, που όμως φθίνει παρά τη σημασία 
της στη παγκόσμια ιστορική εξέλιξη?.  Η Κύμη υπήρξε έδρα επαρχίας, της 
δεύτερης στο πρώην Ν. Ευβοίας, έχει λιμάνι το οποίο αναπτύσσεται σε λιμένα 
εθνικής εμβέλειας, χωρίς όμως καλή πρόσβαση, Γενικό Νοσοκομείο, Σχολή 
Εμποροπλοιάρχων, κλπ..  

2. Η περιοχή του Αλιβερίου, στη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων, χαρακτηρίζεται ως 
ενεργειακό, βιομηχανικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Παρόλα αυτά 
υφίσταται διαχρονικά υποβάθμιση της περιοχής και άναρχη ανάπτυξη. Η 
ανάπτυξη αυτή σαφώς επηρεάζει αρνητικά και την όποια περιβαλλοντική 
προσπάθεια. Υπάρχει σπουδαία αναγκαιότητα στην ολοκλήρωση των 
πολεοδομικών σχεδίων. 

3. Οι υπόλοιπες τρεις Δημοτικές Ενότητες Δυστίων, Αυλώνος, Κονιστρών 
χαρακτηρίζονται από καθυστέρηση στην ανάπτυξη, προσανατολισμό στον 
πρωτογενή τομέα και δυνατότητες προώθησης του αγροτουρισμού και του 
εναλλακτικού ή και του ειδικού  τουρισμού, υποστηριζόμενη από ένα πλούσιο 
φυσικό περιβάλλον, που όμως δεν αξιοποιούνται. 

4. Και οι πέντε Δημοτικές Ενότητες δημογραφικά γερνούν, εκτός ίσως αυτής του 
Αλιβερίου, ενώ δεν υφίσταται ακόμη κοινή αντίληψη Δημοτών για τους κοινούς 
στόχους ανάπτυξης. 

Όμως η περιοχή, μετά την νέα Καλλικρατική οργάνωση της, σε συνδυασμό με τη 
σημασία της για την παραγωγή Ενέργειας και την επιτυχία της ένταξης του άξονα 
Σχηματάρι-Κύμη & του Διαμήκη άξονα της Εύβοιας στα διευρωπαϊκά δίκτυα, διαθέτει 
όπως αναφέρθηκε μια μοναδική ευκαιρία για την ολοκληρωμένη- βιώσιμη- αειφόρα 
ανάπτυξη της. 

Η  κοινωνικό - οικονομική συγκυρία και οι εντάσεις αυτής της περιόδου, αποτελούν 
ίσως ευκαιρία ριζικού αναπροσανατολισμού και κυρίως κοινής αντίληψης και 
προσήλωσης του Δήμου και των Πολιτών στο σαφή στόχο ανάπτυξης του Δήμου, όπως 
θα προσδιοριστεί, ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά το οικονομικό του προϊόν, την 
τοπική απασχόληση και ευημερία . 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό (διαμορφώνοντας όρους συναίνεσης) ότι η εξέλιξη των 
κοινωνικών–οικονομικών δεδομένων του Δήμου, θα πρέπει να αξιοποιεί 
αποτελεσματικά και με οικονομίες κλίμακας κάθε διαθέσιμο πόρο για την κοινή επιλογή 
ανάπτυξης, με αποδοχή και στήριξη των προτεραιοτήτων που αποφασίζονται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η επιλογή αυτή αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε αναπτυξιακής πορείας του Δήμου, 
ώστε στην συγκυρία της κρίσης, να μπορέσει να αξιοποιήσει υφιστάμενα και να 
αποκτήσει νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα (να αναπτυχθεί ταχύτερα) καλύπτοντας τη 
χρόνια καθυστέρηση που του επέβαλλε η έλλειψη σημαντικών επενδύσεων και η 
απομόνωση. 

Συνεπώς, ενισχύοντας τα ισχυρά του σημεία, διορθώνοντας αδυναμίες, αξιοποιώντας 
ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας απειλές, ο Δήμος πρέπει να διαμορφώσει απλό και 
κατανοητό στόχο προοπτικής και το σύνολο έργων και προσπαθειών να συμβάλλουν 
στην επιτυχία του στόχου αυτού. 
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Ισχυρά σημεία του Δήμου είναι:  

1. Διαμορφωμένη αντίληψη για την ορθολογική ανάπτυξη του Αλιβερίου ως 
Ενεργειακού Κέντρου διεθνούς εμβέλειας και της Κύμης ως Λιμανιού και 
σημαντικού ιστορικού -τουριστικού προορισμού. 

2. Γη εξαιρετικών δυνατοτήτων, με σημαντικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους  
και με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως σύκα, 
αρωματικά φυτά, κηπευτικά, ειδικές καλλιέργειες κλπ 

3. Η αναβάθμιση του λιμένος Κύμης σε λιμένα εθνικής εμβέλειας και η λειτουργία 
εμπορευματικού λιμένος στο Αλιβέρι. 

4. Η λειτουργία του Νοσοκομείου Κύμης. 

5. Το σημαντικό αιολικό και ενεργειακό δυναμικό της περιοχής. 

6. Ο προσανατολισμός του Δήμου σε περιβαλλοντικές δράσεις 

7. Οι ακτές σε Αιγαίο και Νότιο Ευβοϊκό, που μπορούν να προσελκύουν μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών, αλλά και να υποστηρίξουν αλιευτική δραστηριότητα. 

8. Το φυσικό περιβάλλον και οι ορεινοί όγκοι, που αποτελούν σημαντικό 
εναλλακτικό προορισμό για τους κατοίκους της Αττικής. 

9. Το σημαντικό απόθεμα αρχαιολογικών, βυζαντινών μνημείων και άλλων 
ιστορικών πόρων. 

10. Η σημαντική τεχνογνωσία αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων και οργάνωσης του 
Δήμου. 

Αδύνατα σημεία είναι: 

1. Η άναρχη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής Αλιβερίου.  

2. Η έλλειψη σταθερής πολιτικής παραγωγής, συσκευασίας ή μεταποίησης και 
προώθησης των τοπικών προϊόντων πρωτογενούς τομέα. 

3. Η έλλειψη σαφούς πολιτικής για την παραθεριστική κατοικία, την αξιοποίηση 
των ακτών και των ορεινών όγκων και των σχετικών υποδομών. 

4. Η έλλειψη σαφούς Αρχιτεκτονικής- Πολεοδομικής – Οικιστικής Ταυτότητας, σε 
πολλούς οικισμούς και κωμοπόλεις πλην της περιοχής της Κύμης και 
Αυλωναρίου, σε συνδυασμό με την ευκαιριακή και άναρχη χωροθέτηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

5. Η έλλειψη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΣΧΟΟΑΠ, Χρήσεων Γης, 
Κτηματολογίου 

6. Η δυσκολία πρόσβασης, το προβληματικό οδικό δίκτυο, το υποβαθμισμένο 
δίκτυο και επίπεδο υπηρεσιών ενδοδημοτικών αλλά και υπερτοπικών 
μεταφορών. 

7. Οι ελλιπείς υποδομές και οι μέχρι τώρα αποσπασματικές ενέργειες στον τομέα 
της  αποχέτευσης, απορριμμάτων και γενικότερα της προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

8. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προήλθε από την μεταλλευτική και 
εξορυκτική δραστηριότητα και από τις πυρκαγιές του 2007. 

9. Η ασαφής χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών 
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10. Η έλλειψη συστηματικής και σταθερής προβολής της περιοχής. 

11. Η ελλιπής στελέχωση του Δήμου.  

12. Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. 

Ευκαιρίες είναι: 

1. Η σημασία των Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα, σε συμβατικές και 
πράσινες μορφές ενισχύοντας ιδίως τον ρόλο του Αλιβερίου ως ενεργειακό 
κέντρο. 

2. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και της έκτασης του Δήμου. 

3. Η διαμόρφωση τάσεων επιστροφής των κατοίκων ή προσέλκυσης νέων 
μονίμων κατοίκων, λόγω της  μακροπρόθεσμης οικονομικής κρίσης. 

4. Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πόρων και η δυνατότητα διαμόρφωσης 
πολιτικών ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα  στις αγροτικές περιοχές του 
Δήμου. 

5. Η δυνατότητα διαμόρφωσης όρων ελκυστικής παραθεριστικής κατοικίας και 
βιώσιμου- αειφόρου τουρισμού, σε πολλούς τομείς όπως Θαλάσσιος και 
Ορεινός, Εναλλακτικές δραστηριότητες και ιατρικός τουρισμός.  

6. Η επιλογή εγκατάστασης, παρά το άθλιο οδικό δίκτυο, από σημαντικές 
βιομηχανίες της περιοχής και η δυνατότητα προσέλκυσης και χωροθέτησης των 
δραστηριοτήτων τους στην περιοχή του Αλιβερίου. 

7. Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης που επιτρέπει τη διεκδίκηση έστω και 
περιορισμένων πόρων και της επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής 
υλοποιήσιμων σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση,  
ιδιαίτερα στην επαρχία. 

8. Η ανεπτυγμένη αίσθηση της εθελοντικής προσφοράς σε σημαντική μερίδα του 
πληθυσμού.  

9. Η τάση διαμόρφωσης κοινών αντιλήψεων για την ανάπτυξη, στο σύνολο του 
Δήμου. 

10. Η μεταφερόμενη τεχνογνωσία από τον Δήμο για την προετοιμασία και 
ωριμότητα έργων προς ένταξη σε κοινοτικές χρηματοδοτικές πηγές και άλλες 
χρηματοδοτήσεις.  

11. Η προσπάθεια διαμόρφωσης όρων οικονομικής βιωσιμότητας και διεκδίκησης 
πόρων στο επίπεδο του Δήμου. 

Απειλές είναι: 

1. Η χρονίζουσα καθυστέρηση κατασκευής του βασικού υφιστάμενου οδικού 
άξονα Χαλκίδας - Κύμης και των παρακαμπτηρίων πόλεων όπως Βασιλικό, 
Ερέτρια- Αμάρυνθος, Αλιβέρι, που απαγορεύει συστηματική προσέλκυση 
επενδύσεων και συμβάλλει στη μετακίνηση των νέων 

2. Η σταδιακή μέχρι σήμερα μείωση και μεγάλη γήρανση του πληθυσμού. 

3. Η απουσία σαφώς προσδιορισμένων χρήσεων γης –δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 
πολεοδομικά σχέδια. 

4. Η άναρχη βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή του Αλιβερίου. 

5. Η ανταγωνιστική δράση όμορων Δήμων για το Τουρισμό. 
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6. Η απουσία σαφούς -κοινής αντίληψης στο σύνολο των κατοίκων και φορέων 
της περιοχής για την ανάπτυξη της περιοχής,  σε συνδυασμό με αντικρουόμενα 
συμφέροντα επιχειρηματικών, επαγγελματικών αλλά και πολιτικών 
προτεραιοτήτων. 

7. Η ενδεχόμενη αδυναμία ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο των Δημοτικών 
Ενοτήτων 

8. Η περιορισμένη εκταμίευση των ΚΑΠ στους Δήμους 

9. Η τρέχουσα οικονομική κρίση 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος έχει τις προοπτικές βιώσιμης και αειφόρου 
ανάπτυξης, αρκεί να προσδιοριστεί σαφές πλαίσιο και πρόγραμμα εφαρμόσιμων 
ενεργειών και δράσεων, χωρίς ιδεοληψίες και μικροπολιτικές. 

Εκτιμάται σύμφωνα με το χωροταξικό ότι υπάρχει συνολική δυναμική 50.000 
κατοίκων, με βασικούς άξονες ανάπτυξης για το Δήμο: 

1. Τη λειτουργία του Αλιβερίου ως Ενεργειακού Κέντρου Διεθνούς Εμβέλειας, 
(συμβατικής και πράσινης ενέργειας), σε συνδυασμό με αναβάθμιση των 
δικτύων μεταφοράς, υιοθέτηση φυσικού αερίου ως καύσιμο, υποστήριξη 
ερευνητικών συνεργασιών και δημιουργία τοπικού Ινστιτούτου για την 
ενέργεια και την ενεργειακή πολιτική με πιθανή μεταφορά δραστηριοτήτων, 
λόγω της σημασίας της περιοχής για την ηλεκτροδότηση του Νοτίου 
Συστήματος και την εξαγωγή ενέργειας  

2. Επιτάχυνση της κατασκευής του διευρωπαϊκού άξονα Σχηματάρι - Κύμη και του 
λιμένα Κύμης λόγω της σημασίας του Ενεργειακού Κέντρου Αλιβερίου για τη 
χώρα και των εθνικών και διεθνών μεταφορών προς νησιά Β. Αιγαίου, Μαύρη 
Θάλασσα και Τουρκία  

3. Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου σε Νοσοκομείο, όπως και του 
Νοσοκομείου Κύμης.  

4. Χωροθέτηση της άτυπης βιομηχανικής περιοχής Αλιβερίου ως θεσμοθετημένης 
Επιχειρηματικής Περιοχής για την ανάπτυξη της και την περιβαλλοντική 
Προστασία.  

5. Ανάδειξη της  Κύμης ως λιμένος εθνικής εμβέλειας για εμπορευματικές, 
επιβατικές και αλιευτικές χρήσεις και αναβάθμιση της λειτουργίας της 
υφιστάμενης Σχολής Εμποροπλοιάρχων 

6. Την εξειδίκευση της περιοχής της Κύμης στον τουρισμό, ειδικό – ιατρικό και 
ιστορικό τουρισμό  και τις θαλάσσιες μεταφορές 

7. Την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης στις Δημοτικές Ενότητες  Δυστίων, 
Κονιστρών και Αυλώνος 

8. Την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στις αγροτικές τοπικές κοινότητες 
της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της αλιείας και της μεταποίησης και 
της προώθησης των σημαντικών τοπικών προϊόντων. 

Συνεπώς ο Δήμος καλείται στην χρονική περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού: 

1. Να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάκαμψης για το σύνολο του 
Δήμου, θέτοντας τις απαραίτητες προτεραιότητες για τη βιώσιμη και αειφόρο 
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ανάπτυξη, διαμορφώνοντας ανταγωνιστικό επίπεδο διαβίωσης και 
επιχειρηματικών ευκαιριών. 

2. Να υποστηρίξει την ωρίμανση σημαντικών έργων για την διεκδίκηση- 
αξιοποίηση κάθε δυνατής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, τα Κοινοτικά Ταμεία 
και τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αλλά και τους όποιους διαθεσίμους 
Εθνικούς Πόρους. 

3. Να προσδώσει χαρακτήρα στην περιοχή δημιουργώντας τους λόγους επιλογής 
της από νέους κατοίκους, τουρίστες αλλά και επιχειρήσεις. 

4. Να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάκαμψης για το σύνολο του 
Δήμου, θέτοντας τις απαραίτητες προτεραιότητες για την βιώσιμη και αειφόρο 
ανάπτυξη, διαμορφώνοντας ανταγωνιστικό (σε σχέση με άλλους Δήμους της 
Αττικής) επίπεδο διαβίωσης και επιχειρηματικών ευκαιριών και στους τρείς τομείς 
της οικονομίας. 

5. Να εφαρμόσει σχέδιο οικονομικής αναδιάρθρωσης, δεδομένης της προβλεπόμενης 
πολυετούς έλλειψης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, με προβλέψεις του 
επιπέδου των λειτουργικών δαπανών, για την εξοικονόμηση πόρων εκτέλεσης 
έργων καθημερινότητας και συντήρησης υποδομών 

6. Να εδραιώσει τον χαρακτήρα και τη φήμη της περιοχής, δημιουργώντας τους 
λόγους παραμονής των σημερινών κατοίκων, επιλογής της από νέους κατοίκους, 
επιχειρήσεις, παραθεριστές, επισκέπτες, τουρίστες. 

7. Να προσδώσει χαρακτήρα σε κάθε οικισμό της (ανεξαρτήτως μεγέθους), με 
ενέργειες και αποφάσεις Κανονιστικού Πολεοδομικού Χαρακτήρα και κτιριακής 
οργάνωσης. 

8. Να αποκαταστήσει την αίσθηση Δικαίου και Δίκαιης Πολιτείας στην 
καθημερινότητα και τη συμπεριφορά των Αρχών αλλά και του Πολίτη. 

9. Να αντιμετωπίσει δραστικά την οργάνωση και λειτουργία  του νέου Δήμου με 
όρους βιωσιμότητας και αποτελεσματικής λειτουργίας. 

 

 

3.2.2 Στρατηγικός Στόχος 

Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν το όραμα διαμορφώνεται ως εξής: Καθιέρωση του 
Δήμου ως Διεθνούς Κέντρου Ενεργειακής Παραγωγής και Αειφόρου Ανάπτυξης 

και εξειδικεύεται στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: 

1. Ανάδειξη του Αλιβερίου ως Διεθνούς Ενεργειακού Κέντρου και περιοχής 
σημαντικής μεταποιητικής δραστηριότητας. 

2. Ανάδειξη της Κύμης ως σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού κέντρου όπως και 
σημαντικού λιμένα εξόδου στη Μαύρη Θάλασσα, τη ΝΑ Μεσόγειο, το Β. Αιγαίο και 
τη Τουρκία. 

3. Ενίσχυση της παραθεριστικής Κατοικίας- του Τουρισμού 12μηνης διάρκειας- του  
Εναλλακτικού και Ειδικού Πολιτιστικού και Ιατρικού  Τουρισμού 

4. προώθηση της συστηματικής παραγωγής, συσκευασίας και μεταποίησης 
επώνυμων γεωργικών προϊόντων. 

5. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο σύνολο 
των Κοινοτήτων 
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6. Ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας με ποιοτική καθημερινότητα και ευκαιρίες για 
τους νέους. 

7. Ενίσχυση της Ανθρώπινης Διαβίωσης και Κοινωνικής Προσφοράς- Αλληλεγγύης. 

 

Σε εξειδίκευση των προηγουμένων, για τους τρείς τομείς της οικονομίας, εκτιμάται ότι 
θα πρέπει:  

1. Να υποστηριχθεί η μετατροπή της άτυπης βιομηχανικής περιοχής Αλιβερίου σε 
Βιομηχανικό πάρκο, σε συνδυασμό με τα εργοστάσια παράγωγης ενέργειας και 
των συμπληρωματικών υποδομών όπως Ενεργειακού Ινστιτούτου. 

2. Να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Χαλκίδα – Λέπουρα – Κύμης καθώς και ο 
διαμήκης άξονας της Εύβοιας. 

3. Να αναβαθμισθεί ο Λιμένας της Κύμης σε πύλη προς το Αιγαίο σε επίπεδο 
επιβατικό, μεταφορικό, εμπορευματικό, κρουαζιέρας.  

4. Να επιταχυνθούν οι ενέργειες για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης στο 
σύνολο του Δήμου ολοκληρώνοντας τα πολεοδομικά σχέδια σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες. 

5. Να υποστηριχθούν δράσεις ελκυστικότητας της μόνιμης κατοικίας, υποστήριξης 
της καθημερινότητας του πολίτη, αναβάθμισης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος χώρου, ενίσχυσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής 
προσφοράς, διασφάλισης της αλληλεγγύης και πρόνοιας. 

6. Να καθοριστούν με σαφήνεια, να υλοποιηθούν οι δράσεις και να δημιουργηθούν 
υποδομές για τη τουριστική δραστηριότητα και την παραθεριστική κατοικία, σε 
12μηνη περίοδο, σε συνδυασμό με δράσεις εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού. 

7. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της αγροτικής οικονομίας, του 
αγροτικού προϊόντος της περιοχής και της προώθησής  του. 

8. Να βελτιωθούν οι υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών. 

 

3.2.3 Δυνατότητες Μελλοντικής Χρηματοδότησης 

3.2.3.1 Σύμφωνο εταιρικής σχέσης (Προγραμματική περίοδος 2014 - 2020) 

 

Το πλαίσιο για την Νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα ονομάζεται Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ). Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) 
περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων 
θα είναι εμπροσθοβαρείς προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του ΥΠΑΑΝ, θα προκηρυχθούν δράσεις για: 

Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων. 

Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.) 

Αντιμετώπιση της φτώχειας -Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων 

Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων 
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Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας 

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον) 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ: 

 - Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ: 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ με δυνατότητα 
επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016. 

Σε αυτό προστίθενται - οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (ΔΔ 
682 εκ. €) πόροι από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά 
αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα - οι πόροι για τα Προγράμματα 
Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ. €) (ΔΔ 289,6 εκ. €) - οι πόροι του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : περίπου 20,8 δις € 

Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: περίπου 26 δις € 

-Επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια) 

1.« ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 

Προϋπολογισμός: 3,64 δις ευρώ (ΔΔ 4,55 δις ευρώ) 

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25 % των πόρων. 

-9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της 
McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, 
Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός. 

Ενισχύσεις για : εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών 
προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες τουριστική προβολή, εξοικονόμηση 
ενέργειας, ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτομία 

2.« ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Προϋπολογισμός: 0,4 δις. Ευρώ (ΔΔ 0,5 δις ευρώ) 

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, 
αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α. 

 Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης, 
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας 

3.« ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Προϋπολογισμός: 3,5 δις. ευρώ (ΔΔ 4,2 δις.) 

Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, Μετρό Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα. Διαχείριση αποβλήτων Νέες υποδομές 
αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ 

4.«ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 

Προϋπολογισμός: 1,9 δις. Ευρώ (ΔΔ 2,3 δις ευρώ) συν 0,17 δις. (ΔΔ 0,214) για απασχόληση 
νέων 

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31 % Κατάρτιση-βελτίωση 
δεξιοτήτων Κουπόνια ανέργων Βρεφονηπιακοί σταθμοί Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ Ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους Καινοτόμα 
προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος Σύνδεση της 

https://www.espa.gr/el/Documents/Anthr._Dynamiko_Ekpaideusi_2014GR05M9OP001_1_4_el.pdf
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Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης 
σχολείου Απασχόληση νέων 

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Προϋπολογισμός: 4,2 δις. Ευρώ (ΔΔ περίπου 5,2 δις €) εκ των οποίων 1,2 δις. (ΔΔ περίπου 
1,5 δις €) μέσω ΠΕΠ 

Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του 
αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων - στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και 
εξαγωγικό χαρακτήρα, - στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών 
προϊόντων - στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων - διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, - 
υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και 
τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων 

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 

(όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι) Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 250 εκ. € (ΔΔ 333 εκ. 
€) 

επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των 
κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση), - Ενίσχυση των 
υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία - Προώθηση της καινοτομίας 
σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας - Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προϋπολογισμός: 5,2 δις. ευρώ (ΔΔ 6,75 δις €) Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο 
συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35 %. -Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) 
ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ -Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε 
σχέση με το σημερινό πρόγραμμα -Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και 
επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις -Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα 

 Έχουν Υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που υπέβαλε η χώρα και 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  
 ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη  
 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση  
 ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  
 ΕΠ Τεχνική Βοήθεια  

 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  
 ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας   
 ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  
 ΕΠ Ηπείρου   
 ΕΠ Θεσσαλίας   
 ΕΠ Στερεάς Ελλάδας  
 ΕΠ Δυτικής Ελλάδας   

https://www.espa.gr/el/Documents/Antagonistikotita_2014GR16M2OP001_1_3_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Metafores_Perivallon_2014GR16M1OP001_1_5_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Anthr._Dynamiko_Ekpaideusi_2014GR05M9OP001_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Techniki_Voithia_2014GR16M3TA001_1_3_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Anat.Macedonia-Thrace_2014GR16M2OP014_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Centr.Macedonia_2014GR16M2OP002_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Dyt.Macedonia_2014GR16M2OP006_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Hpeirus_2014GR16M2OP004_1_3_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Thessalia_2014GR16M2OP003_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/St.Ellada_2014GR16M2OP007_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Dyt.Ellada_2014GR16M2OP005_1_4_el.pdf
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 ΕΠ Πελοποννήσου  
 ΕΠ Ιονίων Νήσων   
 ΕΠ Αττικής  
 ΕΠ Βορείου Αιγαίου   
 ΕΠ Κρήτης  
 ΕΠ Νοτίου Αιγαίου   

 

3.2.3.2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) είναι μία από τις δεκατρείς (13) Διοικητικές 
Περιφέρειες της Ελλάδας και αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φωκίδος, Φθιώτιδας και Βοιωτίας. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) κατέχει κεντροβαρή θέση στον ελλαδικό χώρο και 
ενδιάμεση θέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αναπτυξιακών πόλων της χώρας (Αττική, 
Θεσσαλονίκη). Από την περιοχή διέρχεται ο κύριος εθνικός άξονας ανάπτυξης (αναπτυξιακό 
S βορρά-νότου), γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Η άμεση 
γειτνίαση με τον ισχυρότερο πόλο ανάπτυξης της Ελλάδας, την Αττική, συνεπάγεται την 
αποκόμιση σημαντικών αναπτυξιακών ωφελειών, αλλά και πολλών προβλημάτων. Οι 
ωφέλειες αφορούν στην αύξηση της ζήτησης των παραγόμενων από την Περιφέρεια 
προϊόντων και υπηρεσιών, την χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, την εγγύτητα 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα αξιοποίησης ερευνητικών φορέων και 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των μεταφορικών υποδομών της 
Αττικής, κ.α. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι συνδέονται με την αλόγιστη χρήση φυσικών 
πόρων της Στερεάς Ελλάδας για κάλυψη αναγκών της Αττικής, τη μόνιμη μετακίνηση 
αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού προς την Αττική, τη μεταφορά ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων από την Αττική προς την ΠΣΤΕ, την αδυναμία ανταγωνισμού των τοπικών 
αγορών κ.α. 

Η συνολική στρατηγική της ΠΣΤΕ, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά κείμενα και στις 
προπαρασκευαστικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν, έχει ως όραμα την: «Ισόρροπη 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της 
βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στον πολίτη».  

Η υλοποίηση του οράματος αυτού επιδιώκεται μέσω των παρακάτω στόχων και 
προτεραιοτήτων: 

ΓΣ1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής οικονομίας Οι βασικές προτεραιότητες του ΓΣ1 είναι: 

√ Παραγωγή/προσθήκη νέας γνώσης στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα. 

√ Βελτίωση του ανταγωνισμού, του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στην ΠΣΤΕ 
και στήριξη των ΜΜΕ – προώθηση νέων επιχειρήσεων. 

√ Βελτίωση της στρατηγικής / ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της ΠΣΤΕ ως 
τόπου άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – προσέλκυση νέων επενδύσεων. 

√ Ενίσχυση της τεχνολογικής και καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 

√ Δημιουργία τοπικών και υπερτοπικών συνεργασιών για την προώθηση της Ε&Τ και την 
εισαγωγή της καινοτομίας. 

√ Βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων των ορεινών όγκων της Στερεάς 
Ελλάδας. 

https://www.espa.gr/el/Documents/Peloponnisos_2014GR16M2OP008_1_5_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Ionia_2014GR16M2OP009_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Attiki_2014GR16M2OP012_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Voreio_Aigaio_2014GR16M2OP010_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Kriti_2014GR16M2OP011_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/el/Documents/Notio_Aigaio_2014GR16M2OP013_1_4_el.pdf
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√ Αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής και της αλιείας - Αναβάθμιση της 
καινοτομικής βάσης, ενίσχυση της εξωστρέφειας και βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα. 

√ Στήριξη και αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της περιφερειακής οικονομίας – 
Διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων, με εξειδίκευση ανά περιοχή. 

√ Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ως τουριστικού προορισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. 

 

ΓΣ2: Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής Στο πλαίσιο του ΓΣ2, ως προτεραιότητες ορίστηκαν οι εξής: 

 √ Διατήρηση και προστασία των ορεινών όγκων, των θαλασσών, των προστατευόμενων 
περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος. 

√ Εξυγίανση και αποκατάσταση των επιβαρυμένων περιοχών – Οργάνωση χώρων υποδοχής 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

√ Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

√ Ανάδειξη της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ σε παράγοντες περιβαλλοντικής 
προστασίας. 

√ Προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της οικονομίας χαμηλών ρύπων. 

√ Παροχή πόσιμου και καθαρού νερού της οικισμούς και της κατοίκους της Περιφέρειας. 

√ Προστασία υπόγειων και επιφανειακών νερών – εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων – 
περιορισμός της κατασπατάλησης υδάτινων πόρων – εξυγίανση εδαφών. 

√ Κάλυψη των αναγκών διαχείρισης λυμάτων. 

√ Εφαρμογή σύγχρονης και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. 

√ Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Στερεάς Ελλάδας και προβολή της 
πολιτιστικής της φυσιογνωμίας. 

√ Διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού για ολοκληρωμένες πολιτιστικές δράσεις σε 
τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο / ανάπτυξη συνεργασιών 

 

ΓΣ3: Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων 

Ως προτεραιότητες του ΓΣ3 ορίστηκαν: 

√ Βελτίωση του οδικού δικτύου. 

 √ Βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου. 

 √ Βελτίωση των συνδέσεων των τοπικών δικτύων με ΔΕΔ-Μ. 

√ Βελτίωση των λιμενικών υποδομών. √ Διείσδυση των δικτύων ΤΠΕ στις μεταφορές. 

√ Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. √ Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών στα αστικά 
κέντρα. 

ΓΣ4: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – ενίσχυση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής Οι προτεραιότητες του ΓΣ4 είναι οι εξής: 

√ Αποτελεσματική σύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με την περιφερειακή αγορά 
εργασίας της Στερεάς Ελλάδας. 
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√ Ενίσχυση της δια βίου μάθησης. 

√ Ενίσχυση των συστημάτων κατάρτισης. 

√ Ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. 

√ Ολοκλήρωση υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων – αναβάθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

√ Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 

 √ Ενίσχυση και προστασία ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

 √ Ενεργός ένταξη στον εργασιακό και κοινωνικό βίο ομάδων θιγόμενων από κοινωνικό 
διαχωρισμό και αποκλεισμό. 

√ Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης. 

√ Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας και πολιτισμού, με 
παράλληλη αντιμετώπιση της άνισης χωρικής κατανομής, προσφοράς και άνισης 
πρόσβασης. 

 √ Αναβάθμιση υπηρεσιών και ενίσχυση ομάδων πληθυσμού σε προβληματικές περιοχές 

 

ΓΣ5: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Στις βασικές προτεραιότητες του στόχου 
συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

√ Προώθηση εκπόνησης και εφαρμογής αποτελεσματικού χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού. 

√ Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών φορέων στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων – Ενίσχυση της διαφάνειας. 

√ Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών. 

 √ Ενίσχυση των τοπικών δικτύων συνεργασίας με ενίσχυση της ικανότητας της περιφέρειας 
για στρατηγικές παρεμβάσεις. 

√ Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών – Εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης – ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης. 

 √ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. 

 

 

ΓΣ6: Προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας Οι κεντρικές προτεραιότητες του 
στόχου είναι:  

√ Ενίσχυση της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας. 

√ Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

√ Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για θεματική ενδοπεριφερειακή συνεργασία. 

√ Ένταξη της ΠΣΤΕ και των πόλεων της σε ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή δίκτυα 
συνεργασίας και ανταλλαγών. 

√ Ανάπτυξη των ενδοπεριφερειακών υποδομών. 
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Οι άξονες προτεραιότητας στους οποίους θα αναπτυχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθοι: 

ΑΠ  1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 

ΑΠ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ΑΠ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς 

ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 

ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

ΑΠ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 

ΑΠ 8: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

ΑΠ 9: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 

Σχέση του ΕΠ με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Στο σχέδιο του ΠΕΠ γίνεται αναφορά στην σχέση του με άλλα σχετικά μέσα και 
Προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στον Πίνακα που 
ακολουθεί χωρίς προς το παρόν να αναφέρονται οι διαδικασίες αξιοποίησης και ωρίμανσης 
των σχετικών συνεργασιών. 

 

Γενικοί Στόχοι Θεματικοί Στόχοι του ΕΠ 
ΠΣΤΕ 

Τομεακά ΕΠ Ταμεία και ειδικά 
Προγράμματα και 

Πρωτοβουλίες της ΕΕ 

ΓΣ1:Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής 
οικονομίας 

ΘΣ1: Ενίσχυση της 
έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας 

ΘΣ2: Ενίσχυση της 
πρόσβασης και της 
χρήσης καθώς και της 
ποιότητας των 
Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας  

ΘΣ3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων - ΜΜΕ, του 
γεωργικού τομέα (για το 
ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και 

«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» 

 

«Αγροτική Ανάπτυξη» 

 

«Θάλασσα και Αλιεία» 

HORIZON 2020 Πρόγραμμα 
COSME για τις ΜΜΕ Ταμείο 

υποστήριξης ΜΜΕ 
«Institution for Growth» 

New SME Initiative της ΕΤΕπ 
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των υδατοκαλλιεργειών 
(για το ΕΤΘΑ) 

ΘΣ8: Προώθηση της 
βιώσιμης απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και 
υποστήριξη της 
κινητικότητας των 
εργαζομένων 

ΓΣ2:Διασφάλιση του 
περιβάλλοντος, της 
αειφορίας της 
ανάπτυξης και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 

ΘΣ4: Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
τουάνθρακα σε όλους 
τους τομείς 

ΘΣ5: Προώθηση της 
προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνου 

ΘΣ6: Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση βιώσιμης 
(αποδοτικής) χρήσης των 
πόρων 

«Υποδομές, 
Μεταφορών, 

Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

«Αγροτική Ανάπτυξη» 

 

«Θάλασσα και Αλιεία» 

Ταμείο Συνοχής 

 

 

Πρόγραμμα LIFE 

ΓΣ3: Ολοκλήρωση των 
μεταφορικών υποδομών 
και δικτύων 

ΘΣ7: Προώθηση βιώσιμων 
μεταφορών και άρση των 
δυσχερειών σε κομβικά 
δίκτυα υποδομών 

«Υποδομές, 
Μεταφορών, 

Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» 

ΓΣ4: Αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού 
– ενίσχυση της 
απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής 

ΘΣ8: Προώθηση της 
βιώσιμης απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και 
υποστήριξη της 
κινητικότητας των 
εργαζομένων 

ΘΣ9: Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας ΘΣ10: Επένδυση 
στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες και στη δια-
βίου μάθηση 

«Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» 

«Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων» 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την 
Απασχόληση και την 

Κοινωνική Οικονομία (EaSI) 

ΓΣ5: Βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας 

ΘΣ2: Ενίσχυση της 
πρόσβασης και της 
χρήσης καθώς και της 
ποιότητας των 
Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 

«Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα» 
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Επικοινωνίας 

ΓΣ6: Προώθηση της 
χωρικής συνοχής και 
συνεργασίας 

Εξυπηρετείται οριζόντια 
μέσω όλων των ΘΣ, με 
κύριο χαρακτηριστικό του 
την πολύ- ταμειακότητα 
και πολύ- τομεακότητα. 

Όλα τα τομεακά Ε.Π. Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας» 

 

3.2.3.3 CLLD/LEADER «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 
και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 

Τα προγράμματα LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale –   
ξεκίνησαν πριν 25 έτη  το έτος 1991 ως Κοινοτική Πρωτοβουλία. Τόσο σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσο και στην χώρα μας αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή 
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να 
επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και των τοπικών προγραμμάτων. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση LEADER (Τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων - ΤΑΠΤΚ(CLLD))  διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ 
των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών 
και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης  καθώς και της 
διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής δηλαδή διατηρούνται στο σύνολο τους οι 
προσεγγίσεις των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και παράλληλα δίδεται η 
δυνατότητα διεύρυνσης των τοπικών προγραμμάτων ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων 
δράσεων  των περιοχών εφαρμογής και των πηγών χρηματοδότησης. 
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε 

αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι 

συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ενέκρινε την συμμετοχής του Δήμου 

(Αρ. απόφασης 12/2016 – 08/07/2016) στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) 

του Τοπικού Προγράμματος  με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 

19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 με υποψήφιο 

φορέα την Κ/Ξ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε – Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος Α.Ε 

Ο.Τ.Α»./«CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ». 

Ενδεικτικές Δράσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα CLLD είναι : 

 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

 Κτηνοτροφικά Πάρκα 

 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

δημόσια κτίρια. 

 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για 

τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 

 Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 

 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 
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χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

 

3.2.3.4 Σύμφωνο των Δημάρχων 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν 
ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να 
αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να 
επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
CO2 κατά 20% έως το 2020. 

Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και 
έργα, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο αναλαμβάνουν να συντάξουν μια Βασική Απογραφή 
Εκπομπών και να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του 
Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι 
βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν. 

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) είναι το βασικό έγγραφο που 
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων θα 
εκπληρώσουν την δέσμευση τους έως το έτος 2020. 

Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς για να προσδιορίσει 
τους βέλτιστους τομείς δράσης και τις δυνατότητες που υπάρχουν με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου που έχει θέσει ο Δήμος για την μείωση του CO2 . Καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα 
μείωσης μαζί με χρονοδιάγραμμα και καθορισμένες αρμοδιότητες που μετατρέπουν την 
μακροπρόθεσμη στρατηγική σε δράση. 

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν και να υπερβούν το 
στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, προηγούνται σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των Σχεδίων 
Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια και τη χρηματοδότηση των δράσεων που 
παρουσιάζονται στα σχέδια αυτά. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προσαρμόσει και αναπτύξει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά 
εργαλεία και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό με σκοπό τη στήριξη των τοπικών αρχών για την εκπλήρωση των 
δεσμεύσεών τους και την ένταξη της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ στο 
τοπικό επίπεδο. 

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 - 2020 δίνουν 
προτεραιότητα στις τοπικές αρχές οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων με 
στόχο την κατασκευή των έργων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου. 

Ενδεικτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης απαντώνται στην Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 
( πχ μηχανισμός ELENA, ELENA-CEB, ELENAERDB), Ευρωπαϊκή επιτροπή ( πχ smartcities, 
engage, urbact ) και σε χρηματοδοτικά συστήματα ( πχ Norway grant system ) κ.α. 

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου εντάχθηκε στο σύμφωνο των Δημάρχων με την υπ’αρίθμ 
226/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/11/2015. Έχει εκπονήσει το ΣΔΑΕ και είναι 
έτοιμο να τεθεί προς διαβούλευση για την οριστικοποίησή του.  
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3.2.3.5 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 
Τύπος Έργων που είναι στόχος της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

ΕΤΕπ : 

 Οδικό δίκτυο, μεταφορές Νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, ποδηλατοδρόμοι και 

πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/από τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί κόμβοι, άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη 

βιώσιμη κινητικότητα. 

 Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός κτιρίων δημόσιας 

διοίκησης Αναβάθμιση/αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων: βελτίωση ασφάλειας, 

εξοπλισμός.  

Εκσυγχρονισμός και αποδοτικότητα κτιρίων δημόσιας διοίκησης, όπως υποστηρίζεται από 

ένα σχέδιο πολιτικής. Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά Αποκατάσταση 

κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή και αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, ιστορικών 

ανακτόρων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ. Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών 

δημόσιων χώρων Κατασκευή/αποκατάσταση δημόσιων χώρων πρασίνου, Αποκατάσταση 

και αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων αγορών. Υγεία/Κοινωνική υποδομή  

Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής υποστήριξης (κατοικίες για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα 

με αναπηρία, κ.λπ.) Στέγαση Αποκατάσταση των υφιστάμενων κατοικιών για να 

υποστηριχθεί η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών μηδενικής 

ενέργειας, αποκατάσταση και ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση, 

κατασκευή, κατεδάφιση και ανοικοδόμηση νέων κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση. 

Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσεις  

Δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας 

των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας 

(εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, όπως οι δημόσιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.) Βελτίωση του περιβάλλοντος  

Απορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός της χρήσης των υδάτινων πόρων, προώθηση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες 

επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

Ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή 

τράπεζα Επενδύσεων, πραγματοποιείται ως ακολούθως:  

• Μέχρι 50% του συνολικού κόστους του έργου από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων • Το υπόλοιπο 50% του συνολικού κόστους του έργου από ιδίους πόρους ή 

από δάνειο από το Τ.Π. & ∆ανείων. 
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 Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και 

του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους 

του έργου. Τα επιλέξιμα προγράμματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 50 εκατ. Ευρώ. 

 Τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2013-2017.  

 

3.2.3.6 Χρηματοδοτικά εργαλεία Jessica 

Το όνομα προέρχεται από το ακρωνύμιο «Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas», που σημαίνει «Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες 
επενδύσεις σε αστικές περιοχές». Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη - 
μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που 
λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν 
σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης. 

Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και 
εγγυήσεων, και πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) και, εάν 
απαιτείται, μέσω Κεντρικών ταμείων (Holding Funds). Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) 
είναι ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα 
που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής Ανάπτυξης. To Ταμείο 
Συμμετοχών είναι ένα ταμείο που δημιουργείται με σκοπό να επενδύει σε περισσότερα 
από ένα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης. 

Λειτουργία του Jessica : 

 

Δίνεται από την Ε.Ε. μεγάλη έμφαση σε Χρηματοδοτικά Μέσα σαν αυτό, δικαιολογημένα 
στο βαθμό που αναζητείται η μόχλευση πόρων αλλά με σοβαρές πιθανότητες 
προβλημάτων/δυσλειτουργιών σε περιοχές και περιόδους κρίσης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία 
όχι μόνο η Ελληνική, δείχνει ότι ένα Χρηματοδοτικό εργαλείο είναι αποδοτικό όταν : 

1. Υπάρχουν σημαντικοί ιδιωτικοί πόροι προς μόχλευση 

2. Οι τραπεζικοί μηχανισμοί λειτουργούν υγιώς, με σταθερότητα και χαμηλό επίπεδο 
κινδύνου 
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3. Υπάρχει (ή διαφαίνεται ότι σύντομα θα δημιουργηθεί) ενεργώς ζήτηση για τις 
δραστηριότητες που θα ενισχυθούν δι’ αυτών. 

Στην παρούσα συγκυρία οι συνθήκες αυτές λείπουν στα περισσότερα κράτη μέλη και 
σχεδόν σίγουρα σε όλες τις «Λιγότερο ανεπτυγμένες» και σε πολλές «μεταβατικές» 
περιφέρειες και κατά συνέπεια θα ήταν σκόπιμο η προσφυγή στα Χρηματοδοτικά μέσα να 
είναι λελογισμένη. 

 

3.2.3.1 Ευρωπαϊκά προγράμματα 

 
HORIZON 2020 
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και 
καινοτομίας για την επταετία 2014-2020 ("Ορίζοντας 2020"), συνολικού ύψους 79,4 δισ. 
ευρώ, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως μέρος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την επερχόμενη προγραμματική περίοδο. 
Ο "Ορίζοντας 2020" αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης της 
έρευνας παγκοσμίως και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θέτει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της 
έρευνας στην Ευρώπη και διεθνώς για την επόμενη επταετία. Σημειώνεται ωστόσο ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ είναι κατά πολύ μικρότερη από τους πόρους που δαπανούν τα 
κράτη-μέλη μέσω των εθνικών προϋπολογισμών για έρευνα και καινοτομία. Ενδεικτικά, 
μόνο η Γερμανία για το 2011 δαπάνησε περίπου 75 δισ. ευρώ – σε δημόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες, όσα περίπου θα δαπανήσει η ΕΕ για ολόκληρη την επταετία 2014-2020. 
Βασικοί στόχοι του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" είναι: 
• Να δώσει απάντηση στην οικονομική κρίση, επενδύοντας στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης 
• Να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και στις ανησυχίες των 
ευρωπαίων πολιτών για τη διαβίωσή τους, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής τους και το 
περιβάλλον. 
• Να ενισχύσει την παγκόσμια θέση της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και 
της τεχνολογίας. 
Η κύρια αλλαγή που φέρνει ο "Ορίζοντας 2020" σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα 
προγράμματα (7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο/FP7 κλπ) είναι ότι για πρώτη φορά συνδέεται η 
έρευνα με την καινοτομία, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η εξαιρετικής ποιότητας 
επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια σε καινοτόμες υπηρεσίες και 
προϊόντα που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. 
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής στα διάφορα 
προγράμματα για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις οποίες αναμένεται να δοθούν πάνω από 
3 δισ. ευρώ. 
Η δομή του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" στηρίζεται στο τρίπτυχο: 

 "Επιστημονική αριστεία", δηλαδή επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου που 
θα οδηγήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος και προσέλκυση στην ΕΕ των 
καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο.  

 "Βιομηχανική Υπεροχή", δηλαδή στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά όπως 
η νανοτεχνολογία και η μικροηλεκτρονική, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και 
δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που θα 
στηρίξουν την ανάπτυξη της ΕΕ 

 "Κοινωνικές προκλήσεις", δηλαδή στράτευση της επιστημονικής έρευνας πίσω από 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η 
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εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η 
μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις για τα καθημερινά 
προβλήματα των πολιτών. 

 
 
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 
Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), θεσπίστηκαν 
οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας.  
Μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες νομικές οντότητες που βρίσκονται στο 
έδαφος τουλάχιστον δύο (2) κρατών-μελών : 

 Κράτη μέλη ή αρχές σε εθνικό επίπεδο 

 Περιφέρειες 

 Δήμοι 

 Δημόσιες Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου (της οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 

 Επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος 

 Εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές ή οργανισμοί ή δημόσιες επιχειρήσεις 
Τρίτων χωρών. 

Η συμμετοχή των φορέων της προηγούμενης παραγράφου σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής για τις διεθνείς 
συνεργασίες των ΟΤΑ. Οι καταστατικοί σκοποί του ΕΟΕΣ συνίστανται στην προαγωγή της 
εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μίας ή περισσοτέρων συνιστωσών της 
διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών του, για 
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην άρση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. 
 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2014-2020 
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος 
Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και 
για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. 
Ο νέος κανονισμός LIFE δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται 
δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική 
Δράση. 
Ο προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 3,4 δις €. 
Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) 
καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 
περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 
φύση και βιοποικιλότητα 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 
και το σκέλος « Δράση για το κλίμα » (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει: 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
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κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 
 
 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» 
Το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014 – 2020», που 
θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 390/2014 του Συμβουλίου της 14 της Απριλίου 2014, 
είναι ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της 
Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να 
συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της 
Ευρώπης και ενθαρρύνει μια αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο με τον οποίον 
αναπτύσσεται η Ένωση. 
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους Πολίτες, οι 
γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 
· να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία 
της, 
· να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή 
των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε μία οριζόντια δράση: 
· Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την 
κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης. 
· Σκέλος 2, Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά : Ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 
επίπεδο. 
Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 
· Αδελφοποίηση πόλεων 
· Δίκτυα πόλεων 
· Έργα της κοινωνίας των πολιτών 
Ωστόσο, εκτός των άλλων, οι δήμοι δύνανται να αναζητήσουν πόρους και σε άλλα 
προγράμματα. Τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 
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3.2.4 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

3.2.4.1 Καθορισμός των Αξόνων 

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να εστιαστούν οι περισσότερες δράσεις και 
χρηματοδοτήσεις, σε βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές, όπως: 

1. Οι προτεραιότητες στις δράσεις των απαραίτητων υποδομών για την στήριξη της 
οικονομικής δραστηριότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
καθημερινότητας του πολίτη, που προσδιορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον και 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. 

2. Η αξιολόγηση και εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής πολιτικής, εθελοντισμού, 
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που ενισχύουν τις τάσεις διαμονής και 
δραστηριότητας στην περιοχή. 

3. Η θεσμική κατοχύρωση και διαφάνεια των δυνατοτήτων επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, κατοικίας και αστικού – αγροτικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις που αίρουν ανταγωνισμούς στην ανάπτυξη των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

4. Η προσαρμογή του Δήμου ως μηχανισμού στήριξης της Ανάπτυξης με την βελτίωση 
της Διοικητικής και Οικονομικής του δυνατότητας.  

Συνεπώς το σύνολο των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό, όπως 
και οι προτεινόμενες πολιτικές, θα πρέπει:  

 απαντώντας στο πως συμβάλλουν και  

 αξιολογημένα στη βάση της ικανοποίησης των παραπάνω επιλογών,  

να εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες ακολουθώντας την μορφοποίηση που 
προτείνει η οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι: 
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1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, 

2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου 

με έργα και ενέργειες που στοχεύουν: 

1. Στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων και την προσέλκυση 
νέων, μέσα από έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος, βασικών υποδομών, 
διαβίωσης και κατοικίας κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. 

2. Στην ανάδειξη του Δήμου ως σημαντικού και επώνυμου Κέντρου Πολιτιστικής 
σημασίας (σε όλους τους τομείς Πολιτισμού και Ιστορίας) με υποδομές και 
δικτυώσεις δράσεων, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν σχετικές 
δραστηριότητες. 

3. Την ανάδειξη του Δήμου ως της καλύτερης περιοχής παραθεριστικής κατοικία 
εγγύτερα στην Αττική.  

4. Στην ανάδειξη Επιχειρηματικών Ευκαιριών υποστηρίζοντας την δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος επιχειρηματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον ανταγωνισμό 
της Αττικής και άλλων περιοχών, στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, τον 
ειδικό τουρισμό και παραθεριστική κατοικία. 

5. Στην ανάδειξη των Προϊόντων Πρωτογενούς Τομέα της περιοχής. 

6. Στην ασφαλή και οριοθετημένη δραστηριοποίηση των  μονάδων μεταποίησης και 
παραγωγής καινοτομίας.  

7. Στη βελτίωση της φήμης του Δήμου για την αναψυχή, ψυχαγωγία και διασκέδαση, 
μικρής ανάπαυλας καθ’ όλο το έτος, τον χώρο συνδυασμού αγορών και 
απασχόλησης. 

8. Στη συνέχιση της αναβάθμισης των πόλεων και οικισμών του Δήμου με ανάδειξη 
χώρων, μέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών όπως η αξιοποίηση της 
συνολικής ακτογραμμής, η ανάδειξη των παραλιακών μετώπων, η βελτίωση της 
οδοποιίας. 

9. Στην άμεση αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δήμου αλλά και των 
εξαρτωμένων δομών τόσο σε θέματα στελέχωσης και προγραμματισμού όσο και σε 
χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα. 

10. Στην κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αντιλήψεις και πρακτικές 
καθημερινότητας, αλλά και έμπρακτης συνεισφοράς του συνόλου των πολιτών, 
στην κατεύθυνση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου και των κοινών, 
ουσιαστικών και διαρκών συμφερόντων της πόλης και των πολιτών της.  
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3.2.4.2 Καθορισμός  των Μέτρων 

Οι ανωτέρω τέσσερις άξονες εξειδικεύονται, σύμφωνα με τον οδηγό,  σε Μέτρα που 
καθορίζουν πρακτικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανά ενότητα έργων, ώστε κατά την 
εξειδίκευση των στόχων να τεθούν οι προτεραιότητες και να προσδιοριστούν τα 
απαραίτητα έργα και ενέργειες. 

Τα μέτρα που προτείνονται είναι:  

 

Πίνακας 7: ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

ΜΕΤΡΟ 1.1 Φυσικό Περιβάλλον 

ΜΕΤΡΟ 1.2 Χωροταξία- Οικιστικό Περιβάλλον 

ΜΕΤΡΟ 1.3 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο - Ενέργειας και Επικοινωνιών 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός 
και Αθλητισμός»  

ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική  Μέριμνα - Κοινωνική Ενσωμάτωση 

ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση 

ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός - Αναψυχή 

ΜΕΤΡΟ 2.5 Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών 

ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα 

ΑΞΟΝΑΣ 3 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

ΜΕΤΡΟ 3.1 Υποδομές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Δίκτυα 

ΜΕΤΡΟ 3.2 Ενίσχυση – Προώθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

ΜΕΤΡΟ 3.3 Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΑΞΟΝΑΣ 4 
«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του 
Δήμου» 

ΜΕΤΡΟ 4.1 
Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Διοικητικές Υποδομές 
Εξυπηρέτησης του πολίτη 

ΜΕΤΡΟ 4.2 
Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της Διοικητικής 
Ικανότητας του Δήμου  

ΜΕΤΡΟ 4.3 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του 

ΜΕΤΡΟ 4.4 Οικονομικά του Δήμου 
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3.2.4.3 Καθορισμός των Στόχων 

Η ανάγκη ανάκαμψης του Δήμου και υλοποίησης του Στρατηγικού Στόχου, επιβάλλει την 
αντιμετώπιση, και κυρίως ιεραρχημένη επίλυση, ζωτικών ζητημάτων, που αφορούν κυρίως: 

1. το ανθρωπογενές περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής (κατοικία, αστικό περιβάλλον, 

εικόνα πόλεων και χωριών, υποδομές περιβάλλοντος, προσβασιμότητα, επίπεδο 

συνοχής, παιδεία, πολιτισμός, ελεύθερος χρόνος κλπ). 

2. την αναπτυξιακή λειτουργία και των τριών παραγωγικών τομέων  με τις μικρότερες 

ανταγωνιστικές τριβές, ώστε να αναβαθμιστεί η ελκυστικότητα των δυο βασικών 

ομάδων προϊόντων που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και από τον 

τουρισμό και την παραθεριστική κατοικία. 

3. την προώθηση των δράσεων παραθεριστικής κατοικίας και επισκεψιμότητας,  με 

επιμήκυνση της παραμονής και την συμμετοχή σε τοπικά δρώμενα. 

4. την υποστήριξη της ποιοτικής συνεισφοράς των Πολιτών στη βελτίωση της 

καθημερινότητας, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη για την ανάπτυξη 

και την ελκυστικότητα της περιοχής.    

Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, οδηγούν ουσιαστικά σε 
ολοκληρωμένες - συνδυασμένες παρεμβάσεις είτε εστιασμένες κατά αντικείμενο ή χωρικά, 
είτε με οριζόντιες δράσεις που αφορούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου ή ενός 
μεγάλου αριθμού αυτών. 

 

Πίνακας 8: ΑΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

ΜΕΤΡΟ 1.1 Φυσικό Περιβάλλον 

Στόχος 1.1.1 
Ολοκλήρωση των έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και επεξεργασίας 
Λυμάτων, Όμβριων, αρμοδιότητας ΔΕΥΑΚΑ 

Στόχος 1.1.2 Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 

Στόχος 1.1.3 
Αποκατάσταση και Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιπτώσεων των Λατομικών 
και άλλων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

Στόχος 1.1.4 
Διαχείριση Οικοτόπων, Ανάδειξη σημαντικών Περιβαλλοντικά Περιοχών, 
Αστικό Περιβάλλον  

Στόχος 1.1.5 Πολιτική Προστασία 

ΜΕΤΡΟ 1.2 Χωροταξία- Οικιστικό Περιβάλλον 

Στόχος 1.2.1 
Ολοκλήρωση Θεσμικού Σχεδιασμού Χωροταξικού - Πολεοδομικού 
Προγραμματισμού 

Στόχος 1.2.2 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικών Αναπλάσεων  του συνόλου των 
Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων 

Στόχος 1.2.3 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προστασίας και Ανάδειξης Παραλιών και 
Ακτών 

Στόχος 1.2.4 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προστασίας και Ανάδειξης Ορεινών Όγκων 
και Περιοχών Φυσικού Κάλλους 
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Στόχος 1.2.5 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

ΜΕΤΡΟ 1.3 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο - Ενέργειας και Επικοινωνιών 

Στόχος 1.3.1 
Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και 
επικοινωνιών υπερτοπικού χαρακτήρα 

Στόχος 1.3.2 
Υλοποίηση υποδομών Εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων και 
Διακοινοτικών Μεταφορών – Προσβασιμότητα 

Στόχος 1.3.3 Υλοποίηση Άλλων σημαντικών Υποδομών Μεταφορών 

Στόχος 1.3.4 
Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Εξοικονόμησης Ενέργειας και την 
Εγκατάσταση ΑΠΕ με απώτερο σκοπό την μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος 

Στόχος 1.3.5 Ενεργειακό Κέντρο Αλιβερίου 

Στόχος 1.3.6 Δημοτική Συγκοινωνία 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός 
και Αθλητισμός»  

ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

Στόχος 2.1.1 
Αναβάθμιση υποδομών και παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 
πρόληψης στους πολίτες του Δήμου  

Στόχος 2.1.2 
Αναβάθμιση υποδομών παροχής δευτεροβάθμιας υγείας στους πολίτες του 
Δήμου 

Στόχος 2.1.3 
Υπηρεσίες Πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του 
ηλικιωμένου και της οικογένειας 

ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική  Μέριμνα - Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Στόχος 2.2.1 Ολοκληρωμένη Ενίσχυση/Φροντίδα Απόρων, Κοινωνικά ευπαθών ατόμων  

Στόχος 2.2.2 Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ 

Στόχος 2.2.3 
Συμβουλευτικής υποστήριξης και προστασία των ανηλίκων, των νέων και 
της οικογένειας 

ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση 

Στόχος 2.3.1 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Στόχος 2.3.2 Αξιοποίηση και Βελτίωση των Σχολικών Υποδομών 

Στόχος 2.3.3 
Ανάδειξη  και προώθηση  της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού 
αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου 
μάθηση. Προώθηση και Δικτυώσεις στο Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Στόχος 2.3.4 
Ενίσχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας, σε συνεργασία με το 
Ενεργειακό Κέντρο και το Ινστιτούτο Γεωργίου Παπανικολάου 

ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός – Αθλητισμός - Αναψυχή 

Στόχος 2.4.1 
Αξιοποίηση Αρχαιολογικών και ιστορικών Πόρων. Δημιουργία  Πολιτιστικού 
Υποβάθρου και Επώνυμων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

Στόχος 2.4.2 Αθλητισμός 
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ΜΕΤΡΟ 2.5 Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών 

Στόχος 2.5.1 
Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά και της προώθηση της απασχόλησης 
των δυο φύλων και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. 

ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα 

Στόχος 2.6.1 
Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της Κοινωνικής 
Δικτύωσης  

ΑΞΟΝΑΣ 3 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

ΜΕΤΡΟ 3.1 Υποδομές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Δίκτυα 

Στόχος 3.1.1 Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα 

Στόχος 3.1.2 Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα. 

Στόχος 3.1.3 Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα 

ΜΕΤΡΟ 3.2 Ενίσχυση – Προώθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

Στόχος 3.2.1 
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος υποδομών και προβολής του 
Δήμου σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την εγκατάσταση της 

Στόχος 3.2.2 
Σχεδιασμός Υποδομών και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, 
Επέκτασης και Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς, Δευτερογενούς 
και του Τριτογενούς Τομέα 

ΜΕΤΡΟ 3.3 Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.3.1 
Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την 
Απασχόληση  

Στόχος 3.3.2 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας, Απασχόλησης και 
Αυτοαπασχόλησης 

ΑΞΟΝΑΣ 4 
«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του 
Δήμου» 

ΜΕΤΡΟ 4.1 
Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Διοικητικές Υποδομές 
Εξυπηρέτησης του πολίτη 

Στόχος 4.1.1 
Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας  του 
Δήμου και του Πολίτη 

Στόχος 4.1.2 Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Διοικητικής Εξυπηρέτησης 

ΜΕΤΡΟ 4.2 
Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της Διοικητικής 
Ικανότητας του Δήμου  

Στόχος 4.2.1 
Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας  στον 
Δήμο 

ΜΕΤΡΟ 4.3 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του 

Στόχος 4.3.1 
Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων 
Διοίκησης και Απόδοσης 

ΜΕΤΡΟ 4.4 Οικονομικά του Δήμου 

Στόχος 4.4.1 Λειτουργία και Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Δήμου και Εξαρτημένων ΝΠΔΔ, 
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Οργανισμών και άλλων Δημοτικών Δομών 

Στόχος 4.4.2 
Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Στόχος 4.4.3 Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου 

 

 

 


