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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



ΟΤΑ και Επιχειρησιακά προγράμματα

• Υποχρέωση με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ' 
του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006)

Το επιχειρησιακό σχέδιο :

• Εισάγει μόνιμες διαδικασίες και συστήματα 
προγραμματισμού

• Παρακολουθεί και μετρά με την βοήθεια δεικτών

• Αξιολογείται και επικαιροποιείται



Κύρια Χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Σχεδίου

• Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης 
και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ 
και των Νομικών Προσώπων του 

• Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ 
και των Νομικών Προσώπων του

• Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής 
λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 
προγραμματικού του κύκλου

• Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος 
δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του

• Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων

• Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης



Αναμενόμενα οφέλη από την εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου

• βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 
λειτουργίας 

• προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου 

• καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του

• αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

• μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός του

• προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων,

• επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων,

• περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των 
προβλημάτων,

• συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου 
διοίκησης

• προαγωγή του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

• ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της 
δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.



Βήματα κατάρτισης 
του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος



Βασικές Ενότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού

(Α) 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. 



Βασικές Ενότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού

(Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

• Καθορισμός Στρατηγικής

• Στρατηγικός Στόχος

• Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού 
Σχεδίου



Στρατηγικός Σχεδιασμός

(A) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ



Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία Π.Ε. Εύβοιας



Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία Π.Ε. Εύβοιας



Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία Π.Ε. Εύβοιας



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Αυλώνος



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Αυλώνος



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Δυστίων



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Δυστίων



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Κονιστρών



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Δυστίων



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Κύμης



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Κύμης



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Ταμυναίων



Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Δ.Ε. Ταμυναίων



Δημογραφικές Διαφορές ανάμεσα στις 
Δημοτικές Ενότητες



Συνοπτικά Στοιχεία Απογραφής 2011

Μόνιμος πληθυσμός : 28.437
De facto πληθυσμός : 28.291
Νόμιμος πληθυσμός : 34.284
Αριθμός κατοικιών : 22.631

Φύλο
Άρρενες : 14.323
Θήλεις : 14.114



Συνοπτικά Στοιχεία Απογραφής 2011
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

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



Συνοπτικά Στοιχεία Απογραφής 2011

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



Θεματικός Τομέας «Περιβάλλον και Ποιότητας 
Ζωής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

• ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

• Περιβάλλον

• Διαχείριση Απορριμμάτων – Αποβλήτων Καθαριότητα



Θεματικός Τομέας «Περιβάλλον και Ποιότητας 
Ζωής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

• Υποδομές – Δίκτυα – Τεχνικά Έργα – Ενέργεια 

• Χωροταξία – Αστική Ανάπτυξη

• Ενέργεια

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



Θεματικός Τομέας «Περιβάλλον και Ποιότητας 
Ζωής – Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης

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

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

• Αποκατάσταση και περιβαλλοντική διαχείριση των 
μεταλλευτικών και άλλων παραγωγικών Δραστηριοτήτων

• Ολοκλήρωση του Οδικού δικτύου

• Σύγχρονη διαχείριση οικοτόπων, υγροτόπων και ανάδειξη 
σημαντικών περιβαλλοντικά περιοχών 

• Ολοκλήρωση Χωροταξικού- Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ 
Αλιβερίου, ΣΧΟΑΠΠ Αυλώνος, Δυστίων, Κονιστρών)

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων  
στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων



Θεματικός Τομέας «Περιβάλλον και Ποιότητας 
Ζωής – Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας 
και Ανάδειξης Ακτών

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

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος

• Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και 
επικοινωνιών υπερτοπικού χαρακτήρα

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

• Αναβάθμιση των Δικτύων Επικοινωνίας

• Ενίσχυση υποδομών ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 
σύνολο του Δήμου



Θεματικός Τομέας «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΔΟΜΕΣ

• ΥΠΟΔΟΜΕΣ

• ΔΙΚΤΥΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

• Δημόσια Υγεία

• Κοινωνική Μέριμνα



Θεματικός Τομέας «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

• Πολιτισμός

• Αθλητισμός

• Εκπαίδευση

• Ισότητα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



Θεματικός Τομέας «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» –
Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης

• Αναβάθμιση υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης στους 
πολίτες του Δήμου

• Αναβάθμιση υποδομών παροχής δευτεροβάθμιας υγείας στους πολίτες του 
Δήμου

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

• 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».

• Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ
• Συμβουλευτική υποστήριξη και προστασία των ανηλίκων, των νέων και της 

οικογένειας
• Ενίσχυση της νεολαίας 
• Αξιοποίηση,  βελτίωση και επέκταση των σχολικών υποδομών
• Προώθηση  ειδικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση



Θεματικός Τομέας «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» –
Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης
• Ενίσχυσης της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης-Αξιοποίηση της 

δυναμικής της Σχολής Εμποροπλοιάρχων
• Ενίσχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας, σε συνεργασία με 

το Ενεργειακό Κέντρο και το Ινστιτούτο Γεωργίου Παπανικολάου
• Προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού 

αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια 
βίου μάθηση

• Δημιουργία  πολιτιστικού υποβάθρου και επώνυμων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και διαδρομών

• Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
• Ενίσχυση του Αθλητισμού
• Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά, της προώθησης της 

απασχόλησης των δυο φύλων και της πρόσβασης  σε ίσες ευκαιρίες.
• Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της 

Κοινωνικής Δικτύωσης



Θεματικός Τομέας «Τοπική οικονομία και 
απασχόληση»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

• Αγροτική & Κτηνοτροφική Παραγωγή-Αλιεία 

• Βιομηχανία

• Τουρισμός

• Επιχειρηματικότητα

• Απασχόληση

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



Θεματικός Τομέας «Τοπική οικονομία και 
απασχόληση» – Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής 
Ανάπτυξης

• Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα

• Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα και δημιουργία 
αντίστοιχων υποδομών..

• Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα

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

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

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

• Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 

• Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας , Απασχόλησης και 
Αυτοαπασχόλησης



Περιγραφή Εσωτερικού Περιβάλλοντος 
του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου

Οργανόγραμμα του Δήμου

Θεματικοί Τομείς Ανάπτυξης και Υπηρεσίες του Δήμου

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

Οργανωτική Δομή και συστήματα λειτουργίας

Ανθρώπινο δυναμικό

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση



Περιγραφή Εσωτερικού Περιβάλλοντος 
του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικός Εξοπλισμός

Οικονομικά και Περιουσία

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης

• Τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

• Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων 
Διοίκησης και Απόδοσης

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

• Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την 
Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

• Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Εξυπηρέτησης

• Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας  στον 
Δήμο

• Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος

• Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.



Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου 
Κύμης - Αλιβερίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT Ανάλυση)

• Ισχυρά σημεία

• Αδύνατα σημεία

• Ευκαιρίες

• Απειλές



Ισχυρά σημεία του Δήμου Κύμης -
Αλιβερίου

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

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

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

• Η λειτουργία του Νοσοκομείου Κύμης.
• Το σημαντικό αιολικό και ενεργειακό δυναμικό της περιοχής.
• Ο προσανατολισμός του Δήμου σε περιβαλλοντικές δράσεις
• Οι ακτές σε Αιγαίο και Νότιο Ευβοϊκό, που μπορούν να προσελκύουν μεγάλο 

αριθμό επισκεπτών, αλλά και να υποστηρίξουν αλιευτική δραστηριότητα.
• Το φυσικό περιβάλλον και οι ορεινοί όγκοι, που αποτελούν σημαντικό εναλλακτικό 

προορισμό για τους κατοίκους της Αττικής.
• Το σημαντικό απόθεμα αρχαιολογικών, βυζαντινών μνημείων και άλλων ιστορικών 

πόρων.
• Η σημαντική τεχνογνωσία αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων και οργάνωσης του 

Δήμου.



Αδύνατα σημεία του Δήμου Κύμης -
Αλιβερίου
• Η άναρχη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής Αλιβερίου. 
• Η έλλειψη σταθερής πολιτικής παραγωγής, συσκευασίας ή 

μεταποίησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων πρωτογενούς 
τομέα.

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

• 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.

• Η έλλειψη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΣΧΟΟΑΠ, Χρήσεων Γης, 
Κτηματολογίου

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



Αδύνατα σημεία του Δήμου Κύμης –
Αλιβερίου (συνέχεια)

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

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

• Η ασαφής χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών

• Η έλλειψη συστηματικής και σταθερής προβολής της περιοχής.

• Η ελλιπής στελέχωση του Δήμου. 

• Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου



Ευκαιρίες στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου

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

• Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και της έκτασης του Δήμου.
• Η διαμόρφωση τάσεων επιστροφής των κατοίκων ή προσέλκυσης νέων 

μονίμων κατοίκων, λόγω της  μακροπρόθεσμης οικονομικής κρίσης.
• Η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πόρων και η δυνατότητα διαμόρφωσης 

πολιτικών ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα  στις αγροτικές περιοχές 
του Δήμου.

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

• 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



Ευκαιρίες στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου 
(συνέχεια)
• 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.

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

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

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

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



Απειλές στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου
• Ανεπαρκές οδικό δίκτυο, που απαγορεύει συστηματική προσέλκυση 

επενδύσεων και συμβάλλει στη μετακίνηση των νέων
• Η σταδιακή μέχρι σήμερα μείωση και μεγάλη γήρανση του 

πληθυσμού.
• Η απουσία σαφώς προσδιορισμένων χρήσεων γης –δεν έχουν 

ολοκληρωθεί τα πολεοδομικά σχέδια.
• Η άναρχη βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή του Αλιβερίου.
• Η ανταγωνιστική δράση όμορων Δήμων για το Τουρισμό.
• 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.

• Η ενδεχόμενη αδυναμία ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο των 
Δημοτικών Ενοτήτων

• Η περιορισμένη εκταμίευση των ΚΑΠ στους Δήμους
• Η τρέχουσα οικονομική κρίση



Στρατηγικός Στόχος
Καθιέρωση του Δήμου ως Διεθνούς Κέντρου Ενεργειακής Παραγωγής και 

Αειφόρου Ανάπτυξης

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

• 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.

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

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

• Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο 
σύνολο των Κοινοτήτων

• Ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας με ποιοτική καθημερινότητα και ευκαιρίες για 
τους νέους.

• Ενίσχυση της Ανθρώπινης Διαβίωσης και Κοινωνικής Προσφοράς-
Αλληλεγγύης



Στρατηγικός Στόχος
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει :

• 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.

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

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

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

• 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.

• 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.

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

• Να βελτιωθούν οι υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών.



Δυνατότητες Μελλοντικής Χρηματοδότησης

• Σύμφωνο εταιρικής σχέσης (Προγραμματική περίοδος 2014 -
2020)

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020

• CLLD/LEADER «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»

• Σύμφωνο των Δημάρχων

• Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα

• Ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon, life κτλ)



Άξονες Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΞΟΝΑΣ 1 - «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

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

ΑΞΟΝΑΣ 3 - «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

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



Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος
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



Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος
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



Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος
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



Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος
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


