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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός του επιχειρησιακού προγράμματος 

 

Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δήμων έχει ως κύριο σκοπό την 

προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, ενώ 

παράλληλα τον ορισμό του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο με βάση τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ήδη διανύσει μια 

10ετία από την πρώτη εφαρμογή του στους Δήμους με πληθυσμό άνω 

των 10.000 κατοίκων. Από το 2011 επεκτάθηκε και σε μικρότερους 

πληθυσμιακά Δήμους, όπως ο Δήμος Οινουσσών. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εστιάζει κυρίως στους στόχους που 

αποσκοπεί να επιτύχει και στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, 

παρακολουθείται και αξιολογείται. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει 

πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, 

αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις 

δημοτικές αρχές. Για το λόγο αυτό, καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων ενός ΟΤΑ α’ βαθμού και το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων και πιο συγκεκριμένα η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή 

τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών, όσο και της τοπικής 

κοινωνίας (μεμονωμένους δημότες, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς). 

Με τον τρόπο αυτό, το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να 

γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ α’ βαθμού 
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να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού 

αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

Με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταβάλλεται 

μία προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας που έχει προκύψει από τα 

Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ α’ βαθμού αναφέρονται 

επίσης σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικές και τοπικές πηγές 

αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έργα που θα 

υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και για 

δράσεις που έχουν στόχο την οργάνωση των Υπηρεσιών του με σκοπό την 

καλύτερη λειτουργία του και την πιο αποδοτική εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρονται ως εξής: 

 

• Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προσδιορίζει νέες δραστηριότητες που 

θα πρέπει να εκτελεστούν από το Δήμο στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων 

αρμοδιοτήτων του, έχοντας ως σκοπό:  

Α) Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, 

κυρίως με παρεμβάσεις στους τομείς:  

• της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού 
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περιβάλλοντος  

• της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

• των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

 

Β) Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των 

κατοίκων της περιοχής, με παρεμβάσεις στους τομείς:  

• της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης  

• της Υγείας  

• της Παιδείας, της Δια βίου μάθησης, του Πολιτισμού και του 

Αθλητισμού  

• της Ισότητας των Φύλων και των ευκαιριών  

 

Γ) Τη βελτίωση και επιτάχυνση της τοπικής οικονομίας και 

απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς:  

• των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων  

• της απασχόλησης  

 

• Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού  

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα 

παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού 

διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, 
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σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με 

σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν:  

• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη  

• στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου, της ανάπτυξης του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, 

της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της 

εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων  

• στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του 

μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της 

παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης 

 

• Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου  

Ο ρόλος του Δήμου, με βάση των οριοθετημένων από το θεσμικό 

πλαίσιο αρμοδιοτήτων, είναι η μέριμνα για τη συνολική ευημερία της 

περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή, όχι μόνο για τη παροχή 

ορισμένων πάγιων υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των 

τοπικών υποθέσεων. Στην κατεύθυνση αυτή το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα θα πρέπει να τονίζει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην 

ανάπτυξή του Δήμου:  
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• Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις)  

• Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι  

• Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας 

(Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) 

 

Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα 

έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, μπορεί να 

εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων 

και να προσδιορίσει αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού 

με αυτές.  

Στόχος του προγράμματος είναι επίσης η αναβάθμιση του επιπέδου 

συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και 

κοινωνικού τομέα, σε επίπεδο τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και 

διεθνές, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και 

την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και 

συμφωνιών.  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών αποτελεί 

εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

1. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και 

βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ. Αποτελεί 
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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, πολυτομεακού 

χαρακτήρα, 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. 

2. Αποτελεί το πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 

Προσώπων του. Στις προτεραιότητες του Προγράμματος 

αποτυπώνεται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής 

καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής 

αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα 

δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του. 

3. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και 

διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. 

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί την αρχική 

φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της δράσης του Δήμου.  

4. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Κατά τη 

διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο 

τρόπο:  

• Αιρετά όργανα  



   

                 

11 

• Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές 

Νομικών Προσώπων)  

• Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό 

συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ  

• Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. 

Περιφέρεια) 

5. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

διατυπώνονται μετρήσιμοι στόχοι, 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). Η λήψη των 

αποφάσεων προγραμματισμού δε γίνεται στηριζόμενη 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. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα συντελεί το βασικό πλαίσιο 

κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών 

όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και θα πρέπει να είναι 

ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα 

προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και 

οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών 
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ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος 

εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 

 

 

 

1.2 Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114 – 8/6/2006): 

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι εκπονούν 

επιχειρησιακά προγράμματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα 

συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής 

ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 – 7/6/2010): 

«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται 

Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως 

παράρτημα. 

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, 

απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο 

ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό 

πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις 
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παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και 

με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του 

πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει 

προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος 

κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το 

αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου 

οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266Α, 

ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τη δομή, 

τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη 

διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης 

εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, 

τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, 

για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

1Α. Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 

α΄ βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου 

χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή 
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στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Tετραετή Επιχειρησιακά 

Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο 

των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και 

περιλαμβάνουν: 

α) στρατηγικές επιλογές, 

β) επιχειρησιακό σχέδιο και 

γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι 

κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι 

προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά 

μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, 

πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη 

του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο 

θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και 

συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου. 

Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι 

διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με 

σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή 

Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και 

τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα 

και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

Ν. 3882/2010 και του Ν. 4305/2014». 
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Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας, εκδόθηκαν: 

• Το Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α’ 221 – 12/9/2007), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α’ 213 – 29/9/2011), με 

το οποίο καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 185/2007 

(ΦΕΚ Α’ 221 – 12/9/2007), όπως αυτό ισχύει: «Η κατάρτιση του 

επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου πραγματοποιείται 

μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου». 

• Η υπ’ αριθμ. 41179-23/10/2014 Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 2970 – 4/11/2014), με την οποία 

καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής 

των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη 

δημοτική περίοδο 2014-2019. Υπογραμμίζεται πως για τη 

δημοτική περίοδο 2019-2023, δεν έχει εκδοθεί μέχρι τη σύνταξη 

του παρόντος σχετική Υπουργική Απόφαση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53 – 11/3/2020): 

«Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να 

συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 ή να 

αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους κατά τις κείμενες διατάξεις, τη 
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συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη τους για την εκπόνηση 

επιχειρησιακού προγράμματος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται 

απαραίτητες για την άρτια κατάρτισή του». 

 

Τέλος, για την υποστήριξη της διαδικασίας εκπόνησης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 από τους ΟΤΑ της 

Χώρας, υλοποιήθηκε και λειτουργεί ειδικός διαδικτυακός τόπος του Υπ. 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://epota.ypes.gr/. 

 

 

1.3 Διαδικασία εκπόνησης 

 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει εννέα 

βήματα, τα οποία έχουν σκοπό την ανάλυση των παραμέτρων όλων των 

συντελεστών που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και 

ανάπτυξης του Δήμου. 

 

Τα εννέα βήματα αναλύονται παρακάτω: 

 

Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση 

Σε αυτό το βήμα γίνεται η οργάνωση και η προετοιμασία της 

διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα 

ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες: 

http://epota.ypes.gr/
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• Οργάνωση του έργου  

• Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής 

• Προγραμματισμό του έργου 

• Ενημέρωση του προσωπικού των Υπηρεσιών και των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

Αυτό το βήμα έχει σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση: 

• Της γενικής εικόνας της περιοχής και του Δήμου ως οργανισμού 

• Της περιοχής του Δήμου και των Υπηρεσιών για τους τομείς: 

o Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

o Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

o Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

Για το σκοπό αυτό γίνεται συνοπτική περιγραφή της γενικής, 

μακροσκοπικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και παρουσιάζονται τα 

γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και 

αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Έπειτα, σε συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων 
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περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης, εντοπίζει προβλήματα και 

προκλήσεις για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα 

(«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»).  

Όσον αναφορά το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, σε συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, 

αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά: 

• την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας 

• το ανθρώπινο δυναμικό 

• τις συνεργασίες 

• τις διαδικασίες, τα συστήματα και τα πρότυπα που υποστηρίζουν 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

• την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό 

• τα οικονομικά στοιχεία και την περιουσία 

 

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, 

μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

εντοπίζει προβλήματα στην εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου.  

Η αξιολόγηση της περιοχής και της οργάνωσης και λειτουργίας του 

Δήμου περιλαμβάνει: 

• Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Δήμο 

• Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου 



   

                 

19 

ως προς τα κρίσιμα ζητήματα και τις ανάγκες των πολιτών 

• Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με: α) τις 

λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την 

υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, και β) την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του 

• Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες 

(όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 

χρηματοδοτήσεις) 

Βήμα 3: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων του Δήμου 

Σκοπός του βήματος είναι: 

• η διατύπωση του οράματος 

• η διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της 

Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο 

• η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος 

• ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και 

των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 

αναπτυξιακές προτεραιότητες 

 

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 
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• Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»  

• Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός» 

• Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»  

• Άξονας 4ος «Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου»  

 

Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια  

Σκοπός του βήματος αυτού είναι η διασφάλιση του συντονισμού των 

δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν συνεργασιών με 

άλλους Δήμους ή την Περιφέρεια. Το βήμα αυτό στοχεύει επίσης στην 

αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με όμορους Δήμους 

για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από 

κοινού παροχή υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το βήμα αυτό στοχεύει στη 

συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν 

δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες 

Διαβούλευσης 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

• Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού υποβάλλεται από το Αυτοτελές 

Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης στην Εκτελεστική 

Επιτροπή, η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

συζήτηση και ψήφιση 
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• Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

• Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης. ∆ημοτική Επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να 

συγκροτηθεί και σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο από πέντε 

χιλιάδες (5.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από 

εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,  (άρθρο 78 του 

Ν. 4555/2018).  

• Γίνεται δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για 

διαβούλευση και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

 

Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Στο βήμα αυτό, με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, 

καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε στόχου. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται Άξονες, Μέτρα, 

Στόχοι, όπως έχουν καθοριστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού 

Σχεδίου, και έπειτα δράσεις, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική του 

Δήμου. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά 

Δράσεων. 

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής 
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ενέργειες: 

• Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις 

• Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου Δράσης για κάθε αρμόδια 

Υπηρεσία 

 

Βήμα 7: Προγραμματισμός των Δράσεων 

 

Σκοποί του βήματος είναι η: 

• Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων, και πιο 

συγκεκριμένα: 

o αρμόδια Υπηρεσία 

o φορείς υλοποίησης 

o προτεραιότητα 

• Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων 

• Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης 

 

Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι ο προσδιορισμός των δεικτών με 

βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες 

παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και 

αποτελέσματος και αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, 

προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε δείκτη 
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αντιστοιχίζεται μια τιμή, η οποία είναι και ο στόχος για κάθε δράση. 

 

 

Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Τελικές 

Ενέργειες 

Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

• Έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός 

μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των Υπηρεσιών του, των 

στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν 

• Ολοκλήρωση του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

• Έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• Έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του 

προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με υποβολή 

σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• Δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο 

 

 

1.4 Μεθοδολογία κατάρτισης 

 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Οινουσσών προτείνεται με βάση: 

• Τις απαιτήσεις και υποδείξεις των σχετικών νομοθετημάτων που 

αφορούν στο περιεχόμενο, στη δομή και στον τρόπο υποβολής των 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού 

• Τη γνώση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και εμπειρίας 

σε θέματα σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και τις 

σύγχρονες τάσεις ανάλυσης και προσέγγισης των περιφερειακών 

πολιτικών 

• Τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Οινουσσών 

καθώς και τη θέση του στο περιφερειακό εθνικό και ευρύτερο 

γεωπολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον 

• Την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αλλά και 

ουσιαστικής εξειδίκευσης του αναπτυξιακού προγραμματισμού 

στοχεύοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 

πόρων και ευκαιριών 

• Τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Τομεακών και Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και τις εφαρμοζόμενες 

διαρθρωτικές πολιτικές της Ε.Ε. 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με βάση τη 

θεωρία της τοπικής ανάπτυξης και τη θεωρία προγραμματισμού της 

δράσης δημοσίων οργανισμών, καθώς και τη διενέργεια πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας, με τη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων 

εργαλείων και μεθοδολογιών. 

Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του 

Δήμου Οινουσσών έγινε αξιοποίηση των υφιστάμενων μελετών του 

Δήμου, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν στατιστικά δεδομένα από την 
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Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τη Eurostat, τον ΕΟΤ και άλλων 

φορέων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και από μελέτες και 

έρευνες που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό της Περιφέρειας και της 

Περιφερειακής Ενότητας. Τέλος, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν 

δεδομένα από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. 

Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

Οινουσσών πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες και συναντήσεις με 

στελέχη του Δήμου με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την 

υφιστάμενη λειτουργία των Υπηρεσιών του. 

Για να γίνει η αξιολόγηση του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου έγινε χρήση της μεθόδου S.W.O.T. Με τη 

μέθοδο S.W.O.T. γίνεται ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων 

του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως επίσης των ευκαιριών και των 

απειλών/ περιορισμών του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 1: Τυπική διάταξη SWOT Analysis 

 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

Ποιο είναι τα πλεονεκτήματα του 
Δήμου? 

Τι θα μπορούσε ο Δήμος να 
βελτιώσει? 

Τι έχει ξεχωριστό/καλύτερο ο 
Δήμος σε σύγκριση με άλλους? 

Τι θα μπορούσε ο Δήμος να 
αποφύγει? 

Οι Δημότες τι αντιλαμβάνονται ως 
δυνατό σημείο του Δήμου? 

Οι Δημότες τι αντιλαμβάνονται 
ως αδύνατο σημείο του Δήμου? 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 
Ποιες είναι οι υπάρχουσες μορφές 
χρηματοδότησής? 

Τι εμπόδια συναντά ο Δήμος? 

Επιταχυντικές Πολιτικές Ποιοι Δήμοι μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ανταγωνιστές 
σε Επενδυτικά Προγράμματα 

Ποια είναι τα trends στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση? 

 

 

Πίνακας 1: Τυπική χρήση SWOT ανάλυσης σε ΟΤΑ 
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2. Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου Οινουσσών 

2.1 Δήμος Οινουσσών 

 

Ο Δήμος Οινουσσών είναι Δήμος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που 

περιλαμβάνει τις Οινούσσες και ένα σύμπλεγμα μικρότερων νησιών 

συνολικής έκτασης 17,4 τ. χιλιομέτρων που ανήκουν στην Περιφερειακή 

Ενότητα Χίου και τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα 

παράλια της μικρασιατικής χερσονήσου της Ερυθραίας. Οι Οινούσσες 

απέχουν εννέα (9) ναυτικά μίλια από την πόλη της Χίου και τέσσερα (4) 

ναυτικά μίλια από τις Μικρασιατικές ακτές (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Χάρτης Νομού Χίου 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Χάρτης Οινουσσών 

 
 
 

Ειδικότερα, H συστάδα νήσων των Οινουσσών αποτελείται από τα 

παρακάτω νησιά: 

Οινούσσες, Αγ. Παντελεήμονας, Αρχοντόνησο, Βάτος, Γαϊδουρόνησο, 

Μαλλιαρόπετρα, Μονάφτης, Νησί της Παναγιάς, Νησί Πίττας, 

Παπαποντικάδικο, Πατερόνησο, Πρασσονήσια και Σάντα Παναγιά. 

Σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, στο νησί αναπτύσσονται 

επιμεταμορφωμένοι προπαλαιοζωϊκοί σχηματισμοί που αποτελούνται 

από ασβεστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζιακές στρώσεις, πηλίτες, ψαμμίτες 

και κροκαλοπαγή. Στις μικρές πεδινές εκτάσεις έχει συσσωρευτεί υλικό 
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από την αποσάθρωση των παραπάνω σχηματισμών καθώς και 

αλλουβιακές προσχώσεις. Σε όλο το νησί εμφανίζεται πλούσιος μανδύας 

αποσάθρωσης, λόγω των ήπιων μορφολογικών κλίσεων που επικρατούν 

γενικά. Όσον αφορά το υψόμετρο, οι Οινούσσες έχουν 31 μέτρα από την 

επιφάνεια της θάλασσας. 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό με ανομβρία και ξηρασία το 

καλοκαίρι. Σε ότι αφορά τους υδατικούς πόρους, οι γεωλογικές συνθήκες 

είναι δυσμενείς και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία αξιόλογου υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε 

νερό.  

Υπάρχουν επίσης, μερικά αβαθή φρέατα για την κάλυψη 

περιορισμένων υδατικών αναγκών. Το μήκος της ακτογραμμής του 

Δήμου ανέρχεται στα 35 χιλιόμετρα ενώ το μέγιστο υψόμετρο φτάνει στα 

514 μέτρα (Πίνακας 2). 

Περιοχή 
Συνολική 
έκταση 

km² 

Μήκος 
ακτογραμμής  

(km) 

Δείκτης 
Πολυπλοκότητας 

Ακτών (περίμετρος)² 
/ εμβαδόν 

Μέγιστο 
Υψόμετρο 

(m) 

Ανάγλυφο Εδάφους  
Ποσοστό της έκτασης της 

νήσου 

0-200 m 0-200 m 
800-

1400 m 

Δήμος 
Οινουσσών    

17,4 35 71 514 83,20% 16,80% − 

Περιφ. 
Βορείου 
Αιγαίου 

3.835,90 1335 464,6 1444 58% 40% 2% 

   

  Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2015 – 2019 

Πίνακας 2: Εδαφικά Χαρακτηριστικά Δήμου Οινουσσών 
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Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Οινουσσών ανέρχεται, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της απογραφής του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε 

826 κατοίκους, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 0,4% του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (199.231 κάτοικοι) και το 

1,6% του συνολικού πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

(52.674 κάτοικοι).  

Από τους 826 μόνιμους κατοίκους του Δήμου, οι 421 (ποσοστό 50,97%) 

είναι άνδρες και οι υπόλοιποι 405 (ποσοστό 49,03%) είναι γυναίκες 

(Πίνακας 3).  

 

 

 Περιοχή 
Σύνολο 

Μόνιμου 
Πληθυσμού 

Φύλο Ποσοστό (%) 
Έκταση 

Πυκνότητα 
/χλμ2 

Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις 

Δήμος 
Οινουσσών    

826 421 405 50,97% 49,03% 17 47,00 

Περιφ. Βορείου 
Αιγαίου 

199.231 99.984 99.247 50,18% 49,82% 3.836 51,94 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 5.303.223 5.513.063 49,03% 50,97% 131.957 81,97 

 

Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή, Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών, 2011 

Πίνακας 3: Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Οινουσσών ανά φύλο (2011) 
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H πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Οινουσσών (47,00)είναι αρκετα 

μικρότερη από την πληθυσμιακή πυκνότητα του μέσου όρου της χώρας 

(81,97). 

Σε ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση, οι Οινούσσες χαρακτηρίζονται 

από χαμηλά ποσοστά πληθυσμού στις νεαρές ηλικίες και από αύξηση των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας.  

Είναι χαρακτηριστικό πως το 44,55% του μόνιμου πληθυσμού του 

Δήμου ανήκει στις ομάδες ηλικιών άνω των 50 ετών, την ίδια στιγμή που 

ο παραγωγικός πληθυσμός του Δήμου (ηλικίες 20-49 ετών) ανέρχεται στο 

39,71% των μόνιμων κατοίκων. 

 

 

 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2015 – 2019 

Σχήμα 1. Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Οινουσσών ανά Ομάδες Ηλικιών (2011) 
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Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως ο Δήμος Οινουσσών – όπως και 

η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γενικότερα - αντιμετωπίζει σημαντικό 

πρόβλημα γήρανσης με τον αντίστοιχο δείκτη να κινείται στο 4,98 

υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέσο όρο της Χώρας (2,60) αλλά και τον 

αντίστοιχο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (3,05) (Πίνακας 4).  

 

Περιοχή 
Δείκτες Μέση Ηλικία 

Μόνιμου 
Πληθυσμού Γήρανσης Εξάρτησης Αντικατάστασης 

Δήμος 
Οινουσσών    

4,98 1,09 1,14 44,00 

Περιφ. Βορείου 
Αιγαίου 

3,05 0,99 1,63 43,00 

Σύνολο Χώρας 2,60 0,93 1,52 41,90 

 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2015 – 2019 

Πίνακας 4: Δείκτες Γήρανσης, Εξάρτησης και Αντικατάστασης (2011) 

 

Ο δείκτης αντικατάστασης1 του Δήμου (1,14) υπολείπεται κατά πολύ 

από τον μέσο της χώρας (1,52), όπως επίσης η χαμηλή τιμή του 

υποδηλώνει ότι τα άτομα που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία 

είναι λιγότερα από τα άτομα που φεύγουν, ενώ ο δείκτης ηλικιακής 

 
1 Με το δείκτη αντικατάστασης εκφράζεται η σχέση μεταξύ των ατόμων που θα έχουν τη νόμιμη ηλικία για να 
εργασθούν εισερχόμενα στην αγορά εργασίας και των ατόμων που θα έχουν την ηλικία συνταξιοδότησης, εάν 
ήταν ήδη ενταγμένα στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. 
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εξάρτησης2, ως απόρροια του υψηλού δείκτη γήρανσης, είναι αρκετά 

μεγαλύτερος του αντίστοιχου της χώρας. 

Σε ότι αφορά τα στοιχεία που σχετίζονται με την οικογενειακή 

κατάσταση του πληθυσμού του Δήμου Οινουσσών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2011), από τα 826 άτομα που 

κατοικούν μόνιμα στο Δήμο, 333 είναι άγαμοι, 419 έγγαμοι, 57 χήροι και 

17 διαζευγμένοι, ενώ στην περιοχή του Δήμου καταγράφονται 290 

νοικοκυριά με μέσο μέγεθος 2,5 άτομα, το οποίο είναι πολύ κοντά στον 

εθνικό μέσο όρο. Τέλος 211 είναι οι πυρηνικές οικογένειες (Πίνακας 5). 

 

Περιοχή 

Νοικοκυριά - Οικογένειες 

Αριθμός 
Νοικοκυριών 

Μέσο 
Μέγεθος 

Νοικοκυριού 

Αριθμός 
Πυρηνικών 

Οικογενειών 

Δήμος Οινουσσών    290 2,5 211 

Περιφ. Βορείου Αιγαίου 79.464 2,41 55.785 

Σύνολο Χώρας 4.134.540 2,55 3.021.425 

 

Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 

Πίνακας 5: Αριθμός Νοικοκυριών και Οικογενειών 

 

Ως προς την υπηκοότητα των κατοίκων, η συντριπτική πλειοψηφία και 

 
2 Ο δείκτης ηλικιακής εξάρτησης εκφράζει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσμός (15-64 ετών) από 
το νεανικό και το γεροντικό πληθυσμό (0-14 και 65+ ετών, αντίστοιχα). 
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συγκεκριμένα το 93,22% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου έχει 

Ελληνική υπηκοότητα, ενώ το υπόλοιπο 6,78% έχει υπηκοότητα λοιπών 

χωρών. 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, ο Δήμος Οινουσσών  ακολουθεί με 

μικρές αποκλίσεις τη μέση εθνική κατανομή με τη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στα χαμηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ειδικότερα η 

πλειονότητα των κατοίκων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (51,45%) και 

πρωτοβάθμιας (20,58%) εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό των ατόμων που 

είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο 17,92% του 

πληθυσμού του Δήμου (Πίνακας 6). 

 

 
 

Περιοχή 
Σύνολο 

Μόνιμου 
Πληθυσμού 

Ολοκληρωμένο Επίπεδο Εκπαίδευσης  
(γεννηθέντες από το 2004 και πριν) 

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια Λοιπά 

Δήμος 
Οινουσσών    

826 170 425 148 45 

% 100,00% 20,58% 51,45% 17,92% 5,45% 

 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2015 – 2019 

Πίνακας 6: Κατανομή Πληθυσμού Δήμου Οινουσσών κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης 

(2011) 

 

Σε ότι αφορά την κατάσταση απασχόλησης του πληθυσμού του Δήμου 

Οινουσσών, το 27% ανήκει στους απασχολούμενους, το 3,15% στους 
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αναζητούντες εργασία και το υπόλοιπο 69,55% ανήκει στον οικονομικά 

μη ενεργό πληθυσμό (Μαθητές / Σπουδαστές, Συνταξιούχοι, Οικιακά, 

Λοιπά) (Πίνακας 7). 

 

Περιοχή 
Σύνολο 

Μόνιμου 
Πληθυσμού 

Κατάσταση Απασχόλησης 

Απασχολούμενοι 
Ζητούσαν 
Εργασία 

Μαθητές / 
Σπουδαστές 

Συνταξιούχοι Οικιακά Λοιπά 

Δήμος 
Οινουσσών    

826 223 26 170 179 180 48 

% 100% 27,00% 3,15% 20,58% 21,67% 21,79% 5,81% 

 

Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή, Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 

Πίνακας 7: Κατάσταση Απασχόλησης στο Δήμο Οινουσσών (2011) 

 

 

Στην περιφέρεια Χίου, ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 52.674 

κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (πίνακας 8) και πιο 

συγκεκριμένα: 

 

Περιοχή Σύνολο 

Τόπος γέννησης 
στο Δήμο της 

μόνιμης διαμονής 

Τόπος γέννησης 
στην Περιφερειακή 

Ενότητα της 
μόνιμης διαμονής 

αλλά σε άλλο δήμο 

Τόπος γέννησης σε 
διαφορετική από 

τη μόνιμη διαμονή 
στην Περιφερειακή 

Ενότητητα 

Τόπος 
γέννησης  
σε Χώρα 

του 
εξωτερικού 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΙΟΥ 52.674 40.852 303 7.285 4.234 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 51.390 40.033 185 7.036 4.136 

ΔΗΜΟΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ  1.284 819 118 249 98 
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Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Πίνακας 8. Μόνιμος πληθυσμός περιφέρειας Χίου 

 
Σχετικά την οικογενειακή κατάσταση των κατοίκων της περιφέρειας, η 

πλειοψηφία είναι έγγαμοι. Ακολουθεί η κατανομή της οικογενειακής 

κατάστασης των κατοίκων της περιφέρειας Χίου (πίνακας 9): 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΙΟΥ 52.674 19.863 27.151 4.382 1.278 26.413 11.655 13.610 607 541 26.261 8.208 13.541 3.775 737 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΙΟΥ 51.390 19.382 26.474 4.279 1.255 25.775 11.387 13.266 593 529 25.615 7.995 13.208 3.686 726 

ΔΗΜΟΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩ
Ν ΚΑΙ 
ΨΑΡΩΝ  1.284 481 677 103 23 638 268 344 14 12 646 213 333 89 11 
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Πηγή:  Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Πίνακας 9. Μόνιμος πληθυσμός περιφέρειας Χίου ανά φύλλο και οικογενειακή 

κατάσταση 

 
 
 

2.2 Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

2.2.1 Φυσικό περιβάλλον 

 

Η χλωρίδα στις Οινούσσες είναι φτωχή και περιορίζεται κυρίως σε 

θαμνώδη βλάστηση ενώ η πανίδα σε ενδημικά πουλιά έχει περιοριστεί 

εξαιτίας της μείωσης των δασών. 

Τα δάση είναι περιορισμένα και εντοπίζονται κυρίως σε μικρές 

διάσπαρτες εκτάσεις στην περιοχή του Μοναστηρίου και γύρω από το 

Μανδράκι. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί οφείλονται 

κυρίως στην ανεξέλεγκτη κτηνοτροφική δραστηριότητα, την 

περιορισμένη δασική βλάστηση, και την έλλειψη λύσεων ορθολογικής 

διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων. 

Τέλος, όσον αναφορά τη θαλάσσια ρύπανση, προβλήματα 

εντοπίζονται  από τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. 

           

Επίσης, ολόκληρο το σύμπλεγμα των νησιών, έχει ενταχθεί στο 

περιβαλλοντικό δίκτυο προστασίας «NATURA 2000», ως ιδιαιτέρου 

κάλλους. Ακόμα  ο Δήμος συμμετέχει στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 
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«Δάφνη», μια Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ Α’ 

και Β’ βαθμού, η οποία συστάθηκε το 2006, με στόχο την ενδυνάμωση 

της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών και την ενεργοποίηση ενός 

βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο. 

 

 

 

2.2.2  Οικιστικό – δομημένο περιβάλλον 

 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι βασικά στοιχεία της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας του 

Αρχιπελάγους και αποτελούν εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας. Στους 

χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές 

μέθοδοι, αισθητικές προτιμήσεις και κοινωνικές σχέσεις, που 

διαμορφώθηκαν στην πολυκύμαντη ιστορική εξέλιξη. 

Ολόκληρος ο οικισμός των Οινουσσών έχει χαρακτηριστεί 

παραδοσιακός με προεδρικό διάταγμα από το 1999, έτσι έχουν 

καθοριστεί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. 

Για παράδειγμα, Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων έχει οριστεί 

σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τα 7,50 m, μετρούμενο από το 

γύρω φυσικό έδαφος, όπως επίσης τα κουφώματα των σπιτιών 

επιβάλλεται να είναι ξύλινα, ενώ απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές 

κάθε είδους. Τέλος, οι όψεις των κτιρίων χρωματίζονται με τα 

παραδοσιακά χρώματα του οικισμού (λευκό, ώχρα και άτονες 
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διαβαθμίσεις της ώχρας, γκρι, ανοικτό γαλάζιο, ανοικτό πράσινο) μετά 

από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 

Ελέγχου. 

Επίσης στις Οινούσσες δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο, όπως επίσης 

και Πολεοδομικό Γραφείο. 

Ένα μεγάλο πρόβλημα στο νησί είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 84 

ερειπωμένων ακινήτων εντός του οικισμού, τα οποία αποτελούν πηγή 

σκουπιδιών, μόλυνσης και φυσικά κίνδυνο για τους Δημότες. Ο Δήμος 

Οινουσσών έχοντας την ασφάλεια των Δημοτών σε πρώτη προτεραιότητα 

έχει στείλει σχετική λίστα στο Υπουργείο. 

 

 

 

2.2.3 Καθαριότητα και διαχείριση στερεών απορριμμάτων 

 

Κατ' αρχάς οι Οινούσσες υποχρεούνται να μεταφέρουν τα 

απορρίμματα εκτός νησιού, και συγκεκριμένα στη Χίο, διότι λόγω 

πληθυσμού δεν είναι βιώσιμο να υπάρξει η διαχείριση τους στις 

Οινούσσες. Το ίδιο συμβαίνει και με την  ανακύκλωση. 

Πέρα από αυτό, ο Δήμος Οινουσσών σε συνεργασία με την ΔΙΑΝΟΧ 

οργανώνει ένα Master Plan για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της 

ανακύκλωσης και της αποκομιδής των στερεών απορριμμάτων. 

Ο Δήμος έχει απορριμματοφόρα και κάδους τους οποίους αδειάζει 
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κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Επίσης οι κάδοι ανακύκλωσης 

είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα σημεία. 

Στον Δήμο, λειτουργεί μία ιδιωτική δομή για διαχείριση και αποκομιδή 

οικοδομικών υλικών και μπαζών, την οποία χρησιμοποιούν ελλιπώς οι 

εργάτες και οι εργολάβοι στο νησί, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες 

απορριμμάτων να πετιούνται σε τυχαίες και απομονωμένες περιοχές του 

νησιού. 

Στο πρώτο έτος της δράσης της, η παρούσα δημοτική αρχή οργάνωσε 

καθάρισμα, και όπου ήταν δυνατόν άδειασμα των παράνομων 

χωματερών και των μπαζών, καθώς και απομάκρυνση τουλάχιστον 80 

κουφαριών αυτοκινήτων που βρίσκονταν διάσπαρτα στο νησί, και τα 

μετέφερε όλα σε οργανωμένες δομές εκτός νησιού. 

Επίσης ο Δήμος παρέχει οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης οικοδομικών 

εργασιών και αποκομιδή οικοδομικών αποβλήτων. Παρ' όλα αυτά το 

πρόβλημα της παράνομης ρίψης απορριμμάτων εξακολουθεί να υπάρχει. 

 

 

 

2.2.4 Ύδρευση – άρδευση 

 

Οι γεωλογικές συνθήκες των Οινουσσών είναι δυσμενείς και δεν 

επιτρέπουν τη δημιουργία αξιόλογου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 

ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε νερό. Υπάρχουν μερικά 
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αβαθή φρέατα για την κάλυψη περιορισμένων αναγκών. Έτσι οι 

Οινούσσες όπως και κάθε νησί αντιμετωπίζει το έντονο πρόβλημα της 

λειψυδρίας, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για αφαλάτωση και σωστού 

συστήματος ύδρευσης για την εξασφάλιση πόσιμου νερού στους πολίτες 

του δήμου Οινουσσών. 

Στο δήμο υπάρχουν: 

• Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας που μπορείς να φτάσει τα 

400 m3 / ημέρα. 

• Σύστημα ύδρευσης και ρολόγια νερού απ’ όπου το χωριό παίρνει 

πόσιμο νερό τρεις φορές την εβδομάδα 

• Λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 50.000 m3 

• Μια υδροδεξαμενή 

Επιπλέον οι Οινούσσες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

δοκιμαστική λειτουργία της πρώτης αυτόνομης πλατφόρμας πολλαπλών 

χρήσεων ‘’MUSICA’’, που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο, 

τα κύματα και τον ήλιο. Η μονάδα αφαλάτωσης της πλατφόρμας MUSICA 

θα είναι μικρή. Δεν θα καταφέρνει να εξυπηρετήσει την καθημερινή 

ζήτηση του νησιού.  

Σε αυτό θα βοηθήσει η δεύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον Άγιο Ιωάννη 

Οινουσσών, για την οποία στα τέλη Νοεμβρίου του 2020, εγκρίθηκε η 

επιχορήγηση 350.000.000 ευρώ για την προμήθειά της. 
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2.2.5 Αποχέτευση 

 

Στις Οινούσσες υπάρχει η αναγκαστική χρήση πολλών μικρών 

στεγανών βόθρων εντός οικισμού και πολλές φορές προκαλείται 

υπερχείλιση μέσα στους δρόμους και τις ιδιοκτησίες, καθώς και στη 

θάλασσα. Έχει κατασκευαστεί, εδώ και 12 χρόνια, δίκτυο αποχέτευσης το 

οποίο δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Επίσης, πολλά τμήματα του 

οικισμού δεν εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο. Τέλος, δεν υπάρχει μονάδα 

συλλογής και επεξεργασίας των λημμάτων (Βιολογικός καθαρισμός). Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία 

μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, η προμήθεια και η εγκατάσταση της 

οποίας είναι σε φάση δεύτερου διαγωνισμού, καθώς ο πρώτος υπήρξε 

άγονος.  

 

 

2.2.6 Μεταφορές – υποδομές 

 

2.2.6.1 Λιμάνι 

 

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείου Χίου αποτελεί τον φορέα 

διαχείρισης όλων των λιμενικών υποδομών στο νησί της Χίου, των Ψαρών 

και του συμπλέγματος των Οινουσσών, στα οποία εκτελούνται 

δρομολόγια επιβατικών , οχηματαγωγών και φορτηγών πλοίων. 
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Στο λιμάνι των Οινουσσών τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα 

υπάρχει επαρκής προστασία των πλοίων από τον αέρα (Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Προστασία λιμενολεκάνης 

λιμένα Οινουσσών από δυτικούς ανέμους - 2016) 

Παρέχονται pillars νερού και ρεύματος, γλίστρα μικρών σκαφών (στον 

κεντρικό προβλήτα) όπως και καλαθάκια και κάδοι απορριμμάτων τα 

οποία περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του δήμου, σε όλο το 

μήκος του λιμένα. 

Το 2020, βιώνοντας την μεταναστευτική κρίση, το νησί των Οινουσσών 

υπέβαλε αίτημα προς το ΥΠ.ΕΣ. και  το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. 

Χίου για την δημιουργία Συνοριακού Σταθμού στις Οινούσσες. 

Το λιμάνι των Οινουσσών  είναι επαρκές για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων καθώς έχουν δημιουργηθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές, 

όπως κατάλληλο βάθος και ηλεκτροδότηση σκαφών. Υπάρχουν πολλές 

θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στο λιμάνι. Επίσης λειτουργεί και ως 

αλιευτικό καταφύγιο κατά τους χειμερινούς μήνες. Πέραν του λιμανιού, 

οι Οινούσσες έχουν και δεύτερο αλιευτικό καταφύγιο μετά το Συνοικισμό 

στη Θέση Πούντα. 

Όσον αφορά τις μεταφορές, υπάρχει ημερησίως δρομολόγιο 

Οινούσσες-Χίος και πίσω με το τοπικό ferry Oinousses III. Επίσης, υπάρχει 

σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά δύο φορές την εβδομάδα (μία με την 

ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ). 

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα μεταφοράς με θαλάσσια ταξί. 

Υπάρχουν δυο που κάνουν μεταφορές Οινούσσες – Λαγκάδα (Χίου) και 
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πίσω. 

Τέλος, στο νησί δεν υπάρχει κανένα είδος μέσου μαζικής μεταφοράς. 

 

 

 

2.2.6.2 Οδικό δίκτυο 

 

Το οδικό δίκτυο των Οινουσσών δεν καλύπτει επαρκώς τις τοπικές 

ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται άμεσα, αλλά και σε βάθος 4ετίας.  

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο εντός του οικισμού, εκτός του 

παραλιακού μετώπου, είναι πεπαλαιωμένο και χρήζει επισκευών, 

διαπλατύνσεων και γενικότερα αναβάθμισης και συνολικής ανάπλασης. 

Το οδικό δίκτυο στο παραλιακό μέτωπο έχει αποκατασταθεί. 

Εκτός οικισμού τώρα, πέραν του δυτικού περιφερειακού δρόμου που 

είναι ασφαλτοστρωμένος, το υπόλοιπο νησί έχει πεπαλαιωμένο 

περιφερειακό τσιμεντένιο δρόμο  και χωμάτινους αγροτικούς δρόμους. 

Το οδικό σύστημα βελτιώθηκε τα τελευταία έτη με τοποθέτηση 

παραβολικών καθρεπτών ασφαλείας και οδικών μπαρών, ενώ 

εντοπίζονται ανάγκες για ενίσχυση του οδοφωτισμού, δημιουργία 

πεζοδρομίων και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού οδικού δικτύου. 
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2.2.6.3 Ελικοδρόμιο 

 

Για έκτακτες περιπτώσεις επικοινωνίας με τη Χίο έχει κατασκευαστεί 

ελικοδρόμιο στη Β.Α πλευρά της Αιγνούσας. Πρόκειται για ένα 

ελικοδρόμιο με οπτικά βοηθήματα προσέγγισης τελευταίας τεχνολογίας 

και η χρήση του μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με το 

Δήμο. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για την επισκευή και 

συντήρηση του ελικοδρομίου, του σχετικού κτιρίου και του 

περιβάλλοντος χώρου, ως ακολούθως: 

1. Επισκευή και μερεμέτια στο κτίριο του ελικοδρομίου, μόνωση 

της οροφής και βάψιμο των τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά. 

2. Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου 

(επισκευή και συντήρηση) 

3. Έλεγχος του φωτισμού της πίστας του ελικοδρομίου (επισκευή 

και συντήρηση) 

4. Έλεγχος και συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων του 

ελικοδρομίου  

5. Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου και αντικατάσταση του 

σύρματος της περίφραξης. 
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2.2.7 Δίκτυα μεταφοράς ενέργειας 

 

Οι ενεργειακές ανάγκες των Οινουσσών καλύπτονται αποκλειστικά με 

τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων από τη Χίο. Το μόνο 

κανάλι τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού είναι ο σταθμός 

ηλεκτροπαραγωγής της Χίου, ο οποίος τροφοδοτεί τις Οινούσσες μέσω 

υποθαλάσσιας σύνδεσης. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν συχνά διακοπές 

ρεύματος λόγω καιρικών συνθηκών. 

Το ρεύμα διανέμεται μέσω πεπαλαιωμένου δικτύου, ενώ οι 

περισσότεροι λαμπτήρες είναι παλαιάς τεχνολογίας και οι οποίοι δεν 

είναι οικονομικοί. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι εξετάζεται η αποκατάσταση και ανάπλαση 

του οδικού δικτύου του Οικισμού των Οινουσσών, να συνδυάσει και την 

υπογειοποίηση των ηλεκτροφόρων καλωδίων. 

 
 
 

2.2.8 Επικοινωνία και ενημέρωση 

 

Τo δίκτυο τηλεπικοινωνιών των Οινουσσών, βασίζεται σε 

πεπαλαιωμένα καλώδια που διατρέχουν το χωριό πάνω σε 

πεπαλαιωμένους στύλους του ΟΤΕ. Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει η 

ευρυζωνική σύνδεση, αλλά με πολύ χαμηλές ταχύτητες. 

Σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, μόνο η Cosmote  έχει 
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αναμεταδότη, προσφέροντας ικανοποιητική κάλυψη.  

Ενώ προβλήματα δημιουργεί το σήμα της Τουρκικής Wind στις 

ανατολικές περιοχές του νησιού, το οποίο έρχεται ισχυρό, εξ’ ού και 

συχνά οι δημότες στις περιοχές αυτές μπαίνουν στο Τουρκικό δίκτυο, 

χρεώνοντας τους πολλές φορές σημαντικά ποσά μέχρι να το καταλάβουν. 

 

 

 

 

2.3 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 

2.3.1 Παιδεία – εκπαίδευση 

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης των κατοίκων της περιφέρειας Χίου, η 

πλειοψηφία είναι απόφοιτοι Δημοτικού και Λυκείου (πίνακας 10). Πιο 

συγκεκριμένα η κατανομή είναι η ακόλουθη: 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 52.674 8.470 2.065 13.032 6.945 13.929 5.037 3.196 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 51.390 8.234 2.041 12.668 6.783 13.568 4.953 3.143 

ΔΗΜΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ  1.284 236 24 364 162 361 84 53 

 

Πίνακας 10. Κατανομή της Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Χίου 

 

Οι Οινούσσες έχουν 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό σχολείο, 1 Γυμνάσιο, 1 

Γενικό Λύκειο  και 1 ΕΠΑΛ. 

Δομή φύλαξης βρεφών δεν υπάρχει, ενώ η δομή φύλαξης νηπίων 

φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο. Το νηπιαγωγείο των Οινουσσών 

έχει 9 παιδιά, το κτίριο είναι 8ετιας με σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως 

ψηφιακούς / διαδραστικούς πίνακες και υπάρχουν 2 θέσεις νηπιαγωγών 

από τις οποίες η μία είναι μόνιμη. 

Το Δημοτικό στεγάζεται σε ένα παλαιό κτίριο του 1959 και έχει 5 

αίθουσες διδασκαλίας και 1 αίθουσα τελετών, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι 

5 και είναι όλοι αναπληρωτές. Το δημοτικό των Οινουσσών είναι 
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εξοπλισμένο με σύστημα Η/Υ για τηλεκπαίδευση και ψηφιακούς / 

διαδραστικούς πίνακες. 

21 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 2 είναι μόνιμοι και οι 19 

αναπληρωτές στελεχώνουν το Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ (Ναυτικής 

κατεύθυνσης). Σε αυτές τις δομές υπάρχουν 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 

βιβλιοθήκη και 1 αίθουσα τελετών. Στο Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ των 

Οινουσσών φοιτούν 42 συνολικά μαθητές. 

 

Οι Οινούσσες διαθέτουν σημαντική παράδοση και παρουσία στον 

τομέα της ναυτιλίας. Στη βάση αυτή αναπτύχθηκε και η Ναυτική 

Εκπαίδευση με τη δημιουργία Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού / 

Πλοιάρχων, μια εκ των εννέα που λειτουργούν πανελλαδικά με 200 

σπουδαστές σε όλα τα εξάμηνα. Λειτουργεί από το 1965 και από τότε 

μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 1000 σπουδαστές. 

Στη Σχολή εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής 

εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η θεωρητική εκπαίδευση 

ολοκληρώνεται σε έξι εξάμηνα και η πρακτική σε δύο (σύνολο σπουδών 

τέσσερα έτη-με την αποφοίτηση ο σπουδαστής αποκτά το δίπλωμα Γ΄ 

Πλοιάρχου / Ε.Ν.).  

Επίσης, διαθέτει κοιτώνες για 140 σπουδαστές και διαθέτει στο σύνολο 

8 αίθουσες διδασκαλίας, προσομοίωσης και χώρους μελέτης.  

Οι Οινούσσες διαθέτουν δομή φιλοξενίας μαθητών 2βάθμιας 

εκπαίδευσης, η οποία έχει τη δυνατότητα στέγασης 50 αρρένων 

μαθητών. Τη ψιλή κυριότητα του κτιρίου την έχει ο Φορέας Διοίκησης 
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Σύνδεσμος Ναυτιλίας και Παιδείας Οινουσσών, ενώ την επικαρπία την 

έχει ο Δήμος. Το μαθητικό οικοτροφείο έχει αίθουσες ψυχαγωγίας, 

μελέτης, σίτισης και γυμναστήριο. 

Παράλληλα προωθείται από το Δήμο σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου η λειτουργία Summer Schools για την πρόσκληση 

μεταπτυχιακών φοιτητών με συγκεκριμένη θεματολογία.  

Στόχοι άμεσης προτεραιότητας είναι επίσης μια ναυτική βιβλιοθήκη 

και ένα λαογραφικό εκθετήριο, οι οποίοι θα συμβάλλουν περαιτέρω στην 

ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης στις 

Οινούσσες. 

 

 

 

2.3.2 Πολιτισμός – υποδομές  

 

Στον τομέα του πολιτισμού οι υπάρχουσες υποδομές επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες  των κατοίκων αλλά και των  δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται κατά την θερινή περίοδο και αποτελούνται από: 

 

➢ Το Πνευματικό  Κέντρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΕΜΟΣ» 

Το  πνευματικό Κέντρο διαθέτει  σύγχρονο εξοπλισμό, βιβλιοθήκη και 

εκθεσιακό χώρο. Είναι ο βασικός φορέας οργάνωσης των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η λειτουργία 

Κινηματογραφικής Λέσχης και τμημάτων  Μουσικής, Χορού και Θεάτρου. 
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Τα μαθήματα αυτά δίνονται από επιμορφωτές με σύμβαση έργου γιατί 

δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. 

 

 

➢ Ναυτικό Μουσείο 

Το  Ναυτικό Μουσείο αποτελεί σημαντικό πόλο προσέλκυσης 

επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο με ημερήσιες επισκέψεις από τη Χίο. 

Ιδρύθηκε το 1965, για να στεγάσει μοντέλα πλοίων, πίνακες ζωγραφικής, 

ναυτικά όργανα, έγγραφα και βιβλία, όλα σχετικά με τη ναυτική 

παράδοση των Οινουσσών.  

Τα  εκθέματα μοντέλων πλοίων και οι ζωγραφικοί πίνακες με θέμα τη 

θάλασσα, αποτελούν μια από τις σπουδαιότερες συλλογές. Το Ναυτικό 

Μουσείο επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην έρευνα, μελέτη και 

προβολή της ναυτικής παράδοσης των Οινουσσών και της χώρας. 

 

 

2.3.3 Υγεία - Πρόνοια 

 

Στο νησί υπάρχει Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο το οποίο 

στηρίζεται στην υποδομή του Δημόσιου Δικτύου Δεδομένων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", 

το όποιο περιλαμβάνει 43 μονάδες Τηλεϊατρικής, που ενώνουν Κέντρα 

Υγείας σε νησιά του Αιγαίου, με κεντρικά Νοσοκομεία του Πειραιά και της 

περιφέρειας. 

Το Ιατρείο έχει 1 θέση Επιμελητού Β, 1 θέση Αγροτικού Γιατρού και 2 
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θέσεις Νοσηλευτών. Πιο συγκεκριμένα, η  επιμελήτρια και ο αγροτικός 

γιατρός είναι επί συμβάσει, η μια νοσηλεύτρια είναι μόνιμη, ενώ η 

δεύτερη με 2ετή σύμβαση. Το Ιατρείο διαθέτει 2 εξεταστήρια, 

φαρμακείο, χώρο αναμονής και σύστημα τηλεϊατρικής. 

Το Ιατρείο δεν διαθέτει ασθενοφόρο και διοικείται από την Δεύτερη 

ΔΥΠΕ (Διοίκηση Υγειονομικής ΠΕριφέρειας) Πειραιώς και Αιγαίου. 

Τέλος, οι Οινούσσες διαθέτουν ιδιωτικό φαρμακείο. 

 

Επιπλέον μέσω του προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης 

‘’ΨΥΧΑΡΓΩΣ’’, ενός εθνικού σχεδίου για την αλλαγή του τρόπου παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της ΑΜΚΕ  ”Κέντρο Παιδιού και Εφήβου” 

παρέχονται υπηρεσίες  σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές 

τους, που κατοικούν στα νησιά Χίος, Οινούσσες, Ψαρά με την 

πραγματοποίηση τακτικών κλιμακίων, σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:  

• λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση της 

ψυχικής νόσου 

• έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με σκοπό τη μείωση της 

διάρκειας και της βαρύτητας της ψυχικής νόσου (ψυχιατρική / 

παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση, ψυχολογική 

υποστήριξη κ.α.), 

• νοσηλεία - περίθαλψη κατ'οίκον σε περιπτώσεις που κρίνεται 



   

                 

53 

αναγκαίο 

• μακροχρόνια φροντίδα και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 

επανένταξη με σκοπό τον περιορισμό της ανικανότητας και της 

μειονεξίας που προκαλεί η ψυχική νόσος 

• εξάλειψη του στίγματος που προκαλεί η ψυχική νόσος μέσω 

προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας 

 

Τέλος, οι Οινούσσες δεν διαθέτουν ΚΑΠΗ. 

 

 

2.3.4 Αθλητισμός – Υποδομές 

 

Στο νησί υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου 

Οινουσσών με γήπεδο ποδοσφαίρου και εγκαταστάσεις στίβου, αλλά και 

αυτές του Γυμνασίου-Λυκείου Οινουσσών, με κύριες αθλητικές 

εγκαταστάσεις τα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Επίσης, υπάρχει και 

ένα γήπεδο 5x5. 

Τέλος ο  Ιστιοπλοϊκός Όμιλος ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ παραδίδει μαθήματα 

ιστιοπλοΐας τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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2.4 Τοπική οικονομία και απασχόληση 

 

Ο οικονομικός ιστός στο Δήμο Οινουσσών αποτελεί σημαντικό 

αναπτυξιακό δεδομένο και ένα από τα κυρίαρχα αναπτυξιακά στοιχεία 

πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η προοπτική της περιοχής. 

Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, στις Οινούσσες δεν υπάρχει 

οργανωμένη πρωτογενής παραγωγή. 

Η κατανομή του πληθυσμού ανά οικονομική δραστηριότητα (πίνακας 

11) είναι η εξής: 

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Κωδικός 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ S1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ S2 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ S3 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ S4 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S5 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ S6 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ S7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ S8 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ S9 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ S10 

 

Πίνακας 11. Πληθυσμός ανά Κλάδο  Οικονομικής Δραστηριότητας 

 

 

Ακολουθεί ο πίνακας με την κατηγοριοποίηση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων (πίνακας 12) για την περιφέρεια Χίου: 
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Περιοχή Σύνολο S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 17.503 1.428 1.805 2.962 1.496 1.231 278 2.784 1.644 917 2.958 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 17.154 1.386 1.768 2.942 1.424 1.210 271 2.741 1.593 908 2.911 

ΔΗΜΟΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ 
ΨΑΡΩΝ  349 42 37 20 72 21 7 43 51 9 47 

 

Πίνακας 12. Κωδικοποίηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων  

 

 

Η κατανομή των επαγγελμάτων στην περιφέρεια Χίου (πίνακας 13) 

είναι η εξής: 

ΠΕΡΙΟΧΗ Σύνολο Επ.1 Επ.2 Επ.3 Επ.4 Επ.5 Επ.6 Επ.7 Επ.8 Επ.9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΙΟΥ 17.503 968 

2.79
5 

1.78
7 

1.01
3 

4.74
3 

1.23
3 

2.54
6 976 1.442 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 17.154 953 
2.72

8 
1.74

1 
1.00

1 
4.68

3 
1.19

7 
2.51

8 933 1.400 

ΔΗΜΟΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ  349 15 67 46 12 60 36 28 43 42 

 

Πίνακας 13. Κατανομή Απασχόλησης στη Περιφέρεια Χίου 

 

 

Ακολουθεί ο πίνακας με την κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων για 

την περιφέρεια Χίου (πίνακας 14). 

 

Επάγγελμα Κωδικος 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη Επ.1 

Επαγγελματίες Επ.2 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Επ.3 

Υπάλληλοι γραφείου Επ.4 
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Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Επ.5 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Επ.6 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Επ.7 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Επ.8 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες Επ.9 

 

Πίνακας 14. Κωδικοποίηση Επαγγελμάτων για την Απασχόληση  

 

 

Παρακάτω ακολουθεί η κατανομή των πολιτών ανά φύλο και ανά 

κατάσταση ασχολίας (πίνακας 15): 

 

Περιγραφή 
τόπου μόνιμης 
διαμονής/ φύλο  

Σύνολο Οικονομικά ενεργοί  Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Μαθητές- 
σπουδαστές 

Συνταξιούχοι Λοιποί  

Σύνολο  Πρώην 
απασχολούμενοι 

"Νέοι" 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 52.674 20.146 17.503 2.643 1.665 978 32.528 8.012 12.186 12.330 

Άρρενες 26.413 12.388 10.888 1.500 983 517 14.025 4.189 7.008 2.828 

Θήλεις 26.261 7.758 6.615 1.143 682 461 18.503 3.823 5.178 9.502 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 51.390 19.744 17.154 2.590 1.638 952 31.646 7.796 11.895 11.955 

Άρρενες 25.775 12.120 10.652 1.468 962 506 13.655 4.055 6.800 2.800 

Θήλεις 25.615 7.624 6.502 1.122 676 446 17.991 3.741 5.095 9.155 

ΔΗΜΟΙ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ  1.284 402 349 53 27 26 882 216 291 375 

Άρρενες 638 268 236 32 21 11 370 134 208 28 

Θήλεις 646 134 113 21 6 15 512 82 83 347 

 

Πίνακας 15. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας στην Περιφέρεια 

Χίου 

 

 

Συγκεκριμένα, ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος στην οικονομία 
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του νησιού είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες που πραγματοποιούνται στις 

Οινούσσες και συγκεκριμένα στα ανατολικά παράλια. 

 

 

Επίσης, στόχος είναι η προώθηση:  

• ήπιας ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

• της ανάπτυξης του αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού και η 

αναβάθμιση και προβολή του υφιστάμενου Αθλητικού-

Πολιτιστικού Κέντρου 

•  της ανάπτυξης αγροτουριστικών μονάδων παροχής υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών 

• της ανάπτυξης έξυπνων τουριστικών διαδρομών 

 

 

 

2.5 Αξιολόγηση της Κατάστασης της περιοχής του Δήμου 

 

Με την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT αξιολογήθηκε σε πρώτο στάδιο 

η περιοχή όσον αφορά τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που της 

παρουσιάζονται καθώς και σε σχέση με τους κινδύνους και περιορισμούς 

που υπάρχουν.  

Η ομάδα μελέτης εντόπισε τα θέματα τοπικής ανάπτυξης που 

αφορούν στην περιοχή του Δήμου και εφάρμοσε τη μέθοδο SWOT για 

κάθε ένα από αυτά συνεκτιμώντας τα κάτωθι: 
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• Τις αρμοδιότητες του Δήμου 

• Τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής του Δήμου 

• Τα θεματικά αντικείμενα δραστηριοποίησης των υφιστάμενων 

υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

• Τις κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής και τις προτεραιότητες 

της  

• Τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

 

Για κάθε θέμα τοπικής ανάπτυξης αναφέρονται τα κρίσιμα 

αναπτυξιακά ζητήματα, η ιεράρχηση των οποίων θα γίνει σε επόμενο 

στάδιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τις 

κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε θεματικό τομέα οι δυνάμεις, οι 

αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι. 

 

 

2.5.1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  

 

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

 
 
 
 
 
 

 

 

Περιβάλλον και 

Ποιότητα Ζωής 
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Εικόνα 4: SWOT Analysis στον άξονα περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

 

Όσον αναφορά το Φυσικό Περιβάλλον, η στρατηγική του Δήμου έχει 

ως στόχο: 

• Τη διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης 

των υδάτων για ύδρευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων 

• Την επέκταση των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και 

επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και αξιοποίησης όμβριων 

• Αξιοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

• Αναβάθμιση και επέκταση της ανακύκλωσης με την συμμετοχή 

των πολιτών 

o Αύξηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης και βελτίωση των 

σχετικών δεικτών ανακύκλωσης μέσω στενότερης 

συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης της 

Ανακύκλωσης 

o Εφαρμογή της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, 

λαμπτήρων και φωτιστικών 

o Αύξηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης γυαλιού 

o Καθιέρωση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ώρας περιβαλλοντικής 

δράσης 
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Τομέας: Περιβάλλον & ποιότητα ζωής 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης 

➢ Δημιουργία εθελοντικών ομάδων 

και συνεργασιών με  ιδιωτικούς 

φορείς για αναδάσωση περιοχών 

➢ Συνεργασίες με όμορους Δήμους 

για την αξιοποίηση των δασικών 

εκτάσεων  

➢ Ανάπτυξη αμπελοκαλλιέργειας, και 

καλλιέργειας μανιταριών, 

αρωματικών φυτών και σύκων 

➢ Επέκταση του υφιστάμενου 

οικισμού ανατολικά και δυτικά 

➢ Οριοθέτηση/Χαρακτηρισμός του 

παλαιού οικισμού Κάστρου και του 

νέου οικισμού Ασπαλαθρόκαμπος 

➢ Κατασκευή δεύτερου 

υδροταμιευτήρα 

➢ Προμήθεια και λειτουργία 

δεύτερης επικουρικής μονάδας 

αντίστροφης όσμωσης 

➢ Εγκατάσταση water kiosks εντός 

οικισμού 

➢ Διασπορά μικρότερων 

ταμιευτήρων για άρδευση και 

κτηνοτροφία 

➢ Αναβίωση των οικιακών στερνών 

➢ Κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ 

(Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λημμάτων) 

➢ Η διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων γίνεται σε περιορισμένη 

κλίμακα 

➢ Περιορισμένη εφαρμογή του 

εθνικού περιβαλλοντικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού  

➢ Απουσία ευαισθητοποίησης από 

μεριά των πολιτών σε θέματα 

περιβάλλοντος  

➢ Περιορισμένο εργατικό δυναμικό 

για την επέκταση και συντήρηση 

του πρασίνου  

➢ Έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας  

➢ Ελλιπής αξιοποίηση γεωτρήσεων 

➢ Απουσία ζωνών προστασίας 

δασικών-αναδασωτέων εκτάσεων   

➢ Έλλειψη ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

➢ Δενδροφύτευση 

➢ Υπάρχει ανάγκη καθορισμού των 

ακριβών χρήσεων γης ώστε να 

προσδιοριστούν επακριβώς οι 

βοσκότοποι 

➢ Πλημμελής ρυμοτομία 

➢ Φυσική έλλειψη κοινόχρηστων 

χώρων 

➢ Έλλειψη δυνατοτήτων 

αποθήκευσης νερού 
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 ➢ Αναγκαστική συνέχιση χρήσης 

πολλών μικρών στεγανών βόθρων 

εντός οικισμού και υπερχείλιση 

αυτών μέσα στους δρόμους και 

τις ιδιοκτησίες, καθώς και στη 

θάλασσα 

➢ Έλλειψη απορροφητικών βόθρων 

εντός οικισμού 

➢ Η από 12ετίας κατασκευή του 

αποχετευτικού δικτύου του 

οικισμού δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία 

➢ Ανάγκη επέκτασης του ανενεργού 

δικτύου αποχέτευσης για να 

συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα 

του οικισμού 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Ένταξη σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα ανάπτυξης αστικού 

πρασίνου Χρηματοδοτήσεις για 

αναδάσωση εκτάσεων  

➢ Σύνταξη μελετών διαχείρισης 

δασικών-αναδασωτέων εκτάσεων 

και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου   

➢ Ελλιπής χρηματοδότηση για έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας  

➢ Έλλειψη χρηματοδότησης για την 

ανάπτυξη και συντήρηση των 

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων  

➢ Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για τις 

δασικές-αναδασωτέες περιοχές  

➢ Γραφειοκρατία στη διαχείριση 

των παλαιών κτιρίων 

➢ Οι Οινούσσες όπως και τα 

περισσότερα νησιά του Βορείου  

Αιγαίου ταλαιπωρείται από 

ανομβρίες και λειψυδρίες 
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➢ Πυρκαγιές 

➢ Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό 

ανεξέλεγκτη βόσκηση 

➢ Υπάρχουν περιορισμοί στη 

δόμηση και στην εκμετάλλευση 

χώρων του Δήμου διότι ο 

οικισμός των Οινουσσών έχει 

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός 

οικισμός 

➢ Ερειπωμένα ετοιμόρροπα ακίνητα 

εντός οικισμού 

➢ Υπεράντληση γεωτρήσεων 
Πίνακας 16: SWOT analysis για τον τομέα Περιβάλλον & ποιότητα ζωής 

 

 

Τομέας: Καθαριότητα 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Εφαρμογή Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

στα οχήματα του Δήμου  

➢ Αναβάθμιση του συστήματος 

αποκομιδής απορριμμάτων 

➢ Έλεγχος στη ρίψη απορριμμάτων 

από ιδιώτες 

➢ Χρηματοδότηση για την επέκταση 

του προγράμματος ανακύκλωσης  

➢ Οργάνωση ανακύκλωσης στερεών 

απορριμμάτων  

➢ Περιορισμένη έκταση του 

προγράμματος Ανακύκλωσης  

➢ Παλαιότητα εξοπλισμού και 

στόλου αποκομιδής 

απορριμμάτων  

➢ Απουσία κατάλληλου εξοπλισμού 

για καταστάσεις εκτάκτων 

αναγκών  

➢ Περιορισμένο προσωπικό για την 

αναβάθμιση της καθαριότητας 

στους κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου 
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➢ Μεγάλος αριθμός παλιών 

ακατάλληλων κτιρίων, 

επικίνδυνων για την σωματική 

ακεραιότητα των δημοτών 

➢ Υποχρέωση μεταφοράς των 

απορριμμάτων εκτός νησιού (στη 

Χίο), διότι λόγω μικρού 

πληθυσμού του νησιού, δεν είναι 

βιώσιμο να υπάρξει διαχείριση 

πάνω στο νησί 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Συνεργασία με όμορους ΟΤΑ για τη 

δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων 

➢ Ενίσχυση της ανακύκλωσης των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών 

➢ Πρόθεση της κυβέρνησης για 

αλλαγή του νομικού οπλοστασίου 

των Δήμων για τη διαχείριση των 

παλαιών κτιρίων 

➢ Έλλειψη χρηματοδότησης για την 

αντικατάσταση και ανανέωση 

του εξοπλισμού αποκομιδής 

απορριμμάτων  

 

Πίνακας 17: SWOT analysis για τον τομέα καθαριότητα 
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Τομέας: Μεταφορές / Υποδομές 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢  Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της 

υπάρχουσας μαρίνας και των 

λοιπών εγκαταστάσεων του 

λιμανιού 

➢ Δημιουργία καταστημάτων για την 

υποστήριξη της μαρίνας 

➢ Ύπαρξη περιοχής διαχείμασης 

σκαφών 

➢ Δημιουργία περαιτέρω πλωτών 

μαρίνων 

➢ Δημιουργία Πύλης Schengen 

➢ Βελτίωση Οδοφωτισμού 

➢ Δημιουργία πεζοδρομίων 

➢ Αποκατάσταση του 

Νοτιοανατολικού οδικού δικτύου 

➢ Αποκατάσταση του δρόμου για το 

αλιευτικό καταφύγιο  

➢ Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας 

➢ Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 

ελικοδρομίου με την τοποθέτηση 

καμερών επιτήρησης 

➢ Έλλειψη δημόσιων 

αποχωρητηρίων στο λιμάνι 

➢ Ανάγκη αντικατάστασης όλων 

των παλαιών τροφοδοτικών 

ηλεκτρισμού και νερού για τα 

σκάφη (pillars) 

➢ Δημιουργία υδατοδρομίου και 

των σχετικών εγκαταστάσεων για 

τη λειτουργία του 

➢ Έλλειψη αίθουσας αναμονής 

επιβατών στο λιμάνι 

➢ Έλλειψη τελωνειακής Αρχής  

➢ Ανάγκη δημιουργίας δυτικού 

κυματοθραύστη δυτικών ανέμων 

➢ Έλλειψη σταθμού ανεφοδιασμού 

καυσίμων 

➢ Έλλειψη γερανού ανέλκυσης 

στην περιοχή διαχειμασμού 

σκαφών 

➢ Ανάγκη επισκευής μόλου 

αλιευτικού καταφυγίου 

➢ Επισκευή και συντήρηση του 

ελικοδρομίου 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Εγκατάσταση free wifi για το λιμάνι 

για την προώθηση του τουρισμού 

 

➢ Έλλειψη χώρων στάσης και 
στάθμευσης εντός του οικισμού 
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Τομέας: Ενέργεια και Επικοινωνία 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο 

παροχής ενέργειας 

➢ Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 

κυματική) 

➢ Ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων 

 

➢ Διακοπές ρεύματος λόγω 

καιρικών συνθηκών, λόγω 

απόλυτης εξάρτησης από το 

πεπαλαιωμένο δίκτυο της 

Βόρειας Χίου 

➢ Ανάγκη δεύτερου εφεδρικού 

υποβρύχιου καλωδίου 

➢ Ανάγκη βελτίωσης των 

ταχυτήτων του Internet 

➢ Βελτίωση σήματος DIGEA μέσω 

της εγκατάστασης Αναμεταδότη 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Ανάπτυξη πλατφόρμας MUSICA 

➢ Εγκατάσταση δημόσιου WIFI στον 

οικισμό 

 

➢ Το δίκτυο καλωδίων σταθερής 

τηλεφωνίας είναι κακής 

ποιότητας 

➢ Δεν υπάρχει τοπικός έντυπος 

τύπος. Η προμήθεια έντυπου 

τύπου γίνεται από τη Χίο 

 

 

Ο θεματικός άξονας «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» είναι κρίσιμος 

για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Με την εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη 

οι Δήμοι απέκτησαν το βασικό ρόλο σε θέματα περιβαλλοντικής 

προστασίας και καθαριότητας. Πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι απέκτησαν 

αρμοδιότητες που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία των 

πόλεων και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επειδή 
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ο Δήμος έχει γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Παρά το μικρό μέγεθος του, ο Δήμος Οινουσσών έχει ένα πλούσιο 

περιβαλλοντικό απόθεμα.  

Τα σημαντικότερα προβλήματα για τους φυσικούς πόρους του Δήμου 

είναι η προστασία της δασικής περιοχής μέσω ειδικών ζωνών, η έλλειψη 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων και η περιορισμένη ευαισθητοποίηση 

των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος.  

Οι περιορισμένες δυνατότητες απορρέουν κυρίως από τις 

καθυστερήσεις στη διαμόρφωση ενός ορθολογικού θεσμικού πλαισίου 

διαχείρισης και προστασίας των δασικών-αναδασωτέων περιοχών και η 

αδυναμία συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων. Πιο συγκεκριμένα, 

στον τομέα της προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού 

περιβάλλοντος, βασική προτεραιότητα για το Δήμο αποτελεί η 

συντήρηση του πρασίνου σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της 

περιοχής του, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή του. Τα προβλήματα που 

υπάρχουν αφορούν κυρίως στην έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού 

και του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως επίσης στην 

περιορισμένη χρηματοδότηση. Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων από την ΕΕ είναι κρίσιμη για την ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος, ενώ σημαντική είναι και η ενεργοποίηση των πολίτων 

μέσα από δράσεις αναδάσωσης σε συνεργασία με συλλόγους και 

ιδιωτικούς φορείς. 
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O Τομέας της Καθαριότητας κατέχει σημαντική θέση στον 

αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου. Τα σημαντικότερα 

προβλήματα εστιάζονται στην παλαιότητα του εξοπλισμού και των 

οχημάτων, αλλά και στην έλλειψη χώρων για την ορθολογική διαχείριση 

των απορριμμάτων.  

Τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στον Άξονα 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής είναι η διαχείριση του φυσικού και 

αστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου και βιώσιμης 

ανάπτυξης ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 

και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

 

Συγκεκριμένα τα κρίσιμα ζητήματα αποτελούνται από:  

• Τη ανάπτυξη του δικτύου ομβρίων υδάτων  

• Την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την 

εφαρμογή ΑΠΕ στα δίκτυα των κοινόχρηστων χώρων και των 

δημοτικών κτιρίων 

• Την προστασία και ανάδειξη της δασικής-αναδασωτέας περιοχής  

• Την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου προς όφελος 

του φυσικού περιβάλλοντος  

• Την προστασία και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου  

• Την εύρεση χώρων για τις εγκαταστάσεις της καθαριότητας  
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2.5.2 Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

 

 

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: SWOT Analysis στον άξονα Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κοινωνική 

Πολιτική-

Παιδεία, 

Πολιτισμός-

Αθλητισμός 
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Τομέας: Κοινωνική Πολιτική & Υγεία 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Υπηρεσίες συμβουλευτικού και 

προληπτικού χαρακτήρα από 

Δημοτικό Ιατρείο 

➢ Υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε 

θέματα ενδοοικογενειακών σχέσεων 

και τυχόν μαθησιακών προβλημάτων 

➢ Δομές και υπηρεσίες για την 

υποστήριξη ηλικιωμένων και των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

➢ Χαμηλό κόστος λειτουργίας και 

υψηλό παραγόμενο όφελος των 

υπηρεσιών  

➢ Συμβουλευτική υποστήριξη και 

νοσηλευτική φροντίδα  για ΑΜΕΑ 

➢ Διεύρυνση κύκλου κοινωνικών 

παρεμβάσεων σε συνεργασία με 

τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, 

με στόχο την πρόληψη και την 

ενημέρωση  

➢ Επέκταση των διαμορφωμένων 

πεζοδρομίων για ΑΜΕΑ 

➢ Ελλείψεις σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό   

➢ Μη αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών για την ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών και την 
αναβάθμιση των υπαρχόντων 

➢ Έλλειψη συστημάτων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

➢ Αδυναμία κάλυψης της 
συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης 

➢ Αυξημένες κοινωνικές ανάγκες 
λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας και της πανδημίας 

➢ Ανάγκη εφαρμογής ψηφιακών 
λύσεων (τήρησης μητρώου 
εξυπηρετούμενων πολίτων, 
καταγραφή και ανάλυση 
στατιστικών στοιχείων)  

➢ Ανάγκη χερσαίου και πλωτού 
ασθενοφόρου 

➢ Έλλειψη παιδιάτρου και 
οδοντιάτρου 
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Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Επαναλειτουργία και στελέχωση της 

υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» 

➢ Δημιουργία συνεργασιών με φορείς 

κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για 

την κάλυψη των αυξημένων 

κοινωνικών αναγκών  

➢ Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής  

➢ Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα 

σχετιζόμενα με την Κοινωνική 

Πολιτική και Δημόσια Υγεία 

➢ Αξιοποίηση επιδοτούμενων 

προγραμμάτων απασχόλησης για την 

κάλυψη κενών στη στελέχωση των 

υπηρεσιών  

➢ Εφαρμογή προγραμμάτων 

υποστήριξης ανέργων και των 

οικογενειών τους  

➢ Δυνατότητα Δημιουργίας 

Συμβουλευτικού Σταθμού 

Κακοποιημένων Γυναικών σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Ισότητας  

➢ Συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 

για υπηρεσίες κοινωνικής 

προστασίας  

➢ Ελλιπής κρατική 

χρηματοδότηση και μείωση 

κοινωνικών δαπανών 

➢ Μη υλοποίηση των 

σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων 

λόγω αδυναμίας διασφάλισης 

πόρων  

➢ Έλλειψη επαρκούς και 

εξειδικευμένου προσωπικού 

➢ Λόγω του νησιωτικού και 

ακριτικού χαρακτήρα των 

Οινουσσών, επιβάλλεται η  

μετακίνηση στη Χίο για 

επείγοντα περιστατικά και για 

επισκέψεις σε όλους τους 

γιατρούς ειδικότητας και για 

όλες τις εξετάσεις. 

 

Πίνακας 18: SWOT analysis για τον τομέα Κοινωνική Πολιτική & Υγεία 
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Τομέας: Παιδεία 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

εργαλείων   

➢ Αξιοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  

➢ Λειουργία Summer School στο χώρο 

του Οικοτροφείου 

➢ Ιδρυση Σχολής Σωστικών και 

Πυροσβεστικών Μέσων Οινουσσών με 

τον Νόμο 4504/17 Αρθρ. 137 ΦΕΚ Α 

184 

 

➢ Ανάγκη φύλαξης των σχολικών 

μονάδων 

➢ Έλλειψη πόρων   

➢ Ανάγκη βελτίωσης των 

σχολικών κτιρίων  

➢ Ανάγκη βελτίωσης της 

υλικοτεχνικής υποδομής των 

υφιστάμενων σχολικών 

συγκροτημάτων  

➢ Ανάγκη ανακαίνισης της  

εξωτερικής όψης του κτιρίου 

της ΑΕΝ 

➢ Ανάγκη εξεύρεσης χώρων 

φιλοξενίας περισσότερων 

σπουδαστών στην Εστία της 

ΑΕΝ 

➢ Δημιουργία Αμφιθεάτρου για 

εκπαιδευτικές και 

συνεδριακές δράσεις 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Οικοδόμηση και λειτουργία μικρού 

Συνεδριακού Κέντρου για τη στήριξη 

της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και 

του Τουρισμού 

➢ Εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών και 

εθνικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για την ανανέωση των 

σχολικών υποδομών 

➢ Μη υλοποίηση των 

σχεδιαζόμενων δράσεων λόγω 

αδυναμίας διασφάλισης 

πόρων  

➢ Περιορισμός κρατικής 

χρηματοδότησης και μείωσης 

δαπανών  
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➢ Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής των 

υφιστάμενων σχολικών 

συγκροτημάτων  

➢ Βελτίωση των σχολικών κτηρίων και 

αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων ενεργειακής 

αναβάθμισης 

➢ Η μη στελέχωση των δομών 

εκπαίδευσης με μόνιμο 

προσωπικό 

 

Πίνακας 19: SWOT analysis για τον τομέα Παιδεία 

 

 

 

Τομέας: Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Προβολή και ενημέρωση των 

πολιτών για τις υπηρεσίες 

αθλητισμού και πολιτισμού 

➢ Διοργάνωση αθλητικών 

προγραμμάτων, όπως διαδημοτικοί 

αγώνες 

➢ Εκτεταμένες υφιστάμενες 

δραστηριότητες αναψυχής και 

πολιτιστικές δραστηριότητες  

➢ Προβολή πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων  

➢ Μεγάλος αριθμός Πολιτιστικών 

εκδηλώσεων  

➢ Δημιουργία του «ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» (“ MARITIME HERITAGE 

ROUTE”) 

➢ Ελλείψεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό   

➢ Προβλήματα ηλεκτροφωτισμού 

αθλητικών χώρων 

➢ Ανάγκη κατασκευής επιπλέον 

αθλητικών χώρων λόγω μεγάλης 

ζήτησης  

➢ Έλλειψη προσωπικού στις 

αθλητικές και πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις  

➢ Ανάγκη δημιουργίας κλειστού 

αμφιθεάτρου 

➢ Ανάγκη δημιουργίας 

Συνεδριακού Κέντρου  

➢ Ανάγκη δημιουργίας ναυτικής 

βιβλιοθήκης 
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➢ Δημιουργία Λαογραφικού 

Εκθετηρίου 

➢ Η υπό έγκριση δημιουργία κλειστού 

Γυμναστηρίου 

➢ Έλλειψη προσωπικού για την 

οργάνωση αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

➢ Έλλειψη προσωπικού για τη 

φύλαξη και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Αξιοποίηση προγραμμάτων άθλησης 

του Υπουργείου Αθλητισμού 

➢ Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων  

➢ Αδυναμία εξασφάλισης των 

αναγκαίων πόρων για τη 

συντήρηση και αξιοποίηση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων  

➢ Έλλειψη προσωπικού στον τομέα 

του πολιτισμού και του 

αθλητισμού  

➢ Περιορισμός κρατικής 

χρηματοδότησης και μείωση 

δαπανών 
Πίνακας 20: SWOT analysis για τον τομέα Πολιτισμός και Αθλητισμό 
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Βρεφονηπιακοί σταθμοί και Φροντίδα Ηλικιωμένων 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Δυνατότητα δημιουργίας 

συλλόγων γονέων των παιδιών 

που φιλοξενούνται στους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

➢ Δομές παροχής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας για την τρίτη 

ηλικία  

 

➢ Ανάγκη ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας σε θέματα Γ΄ ηλικίας  

➢ Ανάγκη επέκτασης, αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών και 

του εξοπλισμού των δομών 

Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων 

➢ Ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

➢ Έλλειψη επαρκούς και 

εξειδικευμένου προσωπικού   

 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Αξιοποίηση εθνικών και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης  

➢ Ολοκληρωμένο δίκτυο 
συνεργιών με τους αρμόδιους 
φορείς κοινωνικής φροντίδας σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο  

➢ Αξιοποίηση επιδοτούμενων 
προγραμμάτων απασχόλησης 
για την κάλυψη κενών στη 
στελέχωση των δομών  

➢ Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της 

τρίτης ηλικίας που χρήζει βοήθειας  

➢ Γραφειοκρατικό το σύστημα 

διαχείρισης του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι   

➢ Έλλειψη πόρων για την κάλυψη 

λειτουργικών εξόδων συντήρησης-

κατασκευής κτηριακού εξοπλισμού 

και υποδομών 

 

Πίνακας 21: SWOT analysis για τον τομέα Βρεφονηπιακοί σταθμοί και φροντίδα 

Ηλικιωμένων 
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Στον άξονα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός» οι Δήμοι, ιδιαίτερα μετά τον Νόμο του Καλλικράτη, 

απέκτησαν νέες αρμοδιότητες, που αφορούν άμεσα το κοινωνικό 

σύνολο, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, ο 

Δήμος έχει τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων για την κοινωνική 

πολιτική και την υγεία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τα αρμόδια 

υπουργεία, είτε με εθνική, είτε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.  

Τα προβλήματα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής οφείλονται 

κυρίως στον περιορισμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κυρίως στη μη 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι αυξημένες κοινωνικές ανάγκες λόγω της 

οικονομικής συγκυρίας από τις συνέπειες της πανδημίας, απαιτούν 

ενίσχυση τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό όσο και στην αξιοποίηση 

των συνεργασιών με φορείς κοινωνικής φροντίδας.  

Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η εθελοντική εργασία, με σκοπό να 

στηριχθεί ο Δήμος στην παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όσους το 

έχουν ανάγκη. 

Στο θέμα της Υγείας, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει 

προγράμματα εμβολιασμών κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με 

φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας, καθώς και τη 

δημιουργία δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης.  

Όσον αφορά την τρίτη ηλικία, σημαντική είναι η δημιουργία Κ.Α.Π.Η. 
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και η πρόσληψη προσωπικού, που να καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων 

της τρίτης ηλικίας, ώστε να αποφευχθεί η απομόνωση τους.  

Στον τομέα της Παιδείας, τα σημαντικότερα ζητήματα αφορούν τις 

ελλιπείς κτιριακές υποδομές των εκπαιδευτικών μονάδων της περιοχής 

του Δήμου. Σημαντική είναι επίσης η επαρκής φύλαξη των σχολικών 

συγκροτημάτων. Οι περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση επηρεάζουν  

τη διατήρηση των σχολικών υποδομών σε υψηλά επίπεδα.  

Παράλληλα οι υπάρχουσες αθλητικές δομές, καλύπτουν τις ανάγκες 

της νεολαίας του Δήμου σε θέματα άθλησης.  

Τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον άξονα 

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

αναλύονται παρακάτω:  

1. Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αυξανόμενων 

αναγκών 

2. Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ του Δήμου  

3. Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου  

4. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού ιδιαίτερα στους νέους  

5. Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και κυρίως των ηλικιωμένων, 

ανέργων κλπ  

 

Όσον αφορά τον τομέα Κοινωνική Πολιτική & Υγεία, συγκεκριμένα 

απαιτείται: 

• Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση προγραμμάτων 

πρόληψης της υγείας 
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• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να καλυφθεί το 

σύνολο των αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών των δημοτών  

• Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό 

και εφαρμογή πολιτικών για την κάλυψη των αναγκών των 

δημοτών 

 

Όσον αφορά τον τομέα Παιδεία συγκεκριμένα απαιτείται: 

• Διεύρυνση προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης, 

καθώς και Σχολείου δεύτερης ευκαιρίας για τους ανέργους που 

δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου 

• Βελτίωση των σχολικών υποδομών και ενίσχυση του εξοπλισμού 

τους  

• Ενίσχυση των προγραμμάτων ενημέρωσης, πληροφόρησης, και 

διοργάνωσης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 

Όσον αφορά τον τομέα Πολιτισμός και Αθλητισμός συγκεκριμένα 

απαιτείται: 

• Διοργάνωση σχολικών και συλλογικών πρωταθλημάτων 

• Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς συλλόγους για την από κοινού 

διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων  

• Αναβάθμιση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

• Εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού  
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Όσον αφορά τον τομέα των Βρεφονηπιακών σταθμών συγκεκριμένα 

απαιτείται: 

• Αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Παιδικού Σταθμού 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων  

• Δημιουργία συνεργασιών με φορείς κοινωνικής φροντίδας σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

 

 

 

 

2.5.3 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 6: SWOT Analysis στον άξονα Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

 

 

 

  

Τοπική 

Οικονομία και 

Απασχόληση 
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Τομέας: Τοπική οικονομία 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Ενίσχυση των επαγγελματιών μέσω 

προγραμμάτων δια βίου μάθησης  

➢ Ενέργειες για την ανάδειξη της 

τοπικής επιχειρηματικότητας σε 

συνδυασμό με πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

➢ Ανάπτυξη δράσεων του Δήμου για 

την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω 

ενημέρωσης των πολιτών για 

δυνατότητες και ευκαιρίες  

➢ Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και 

εθνικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για τον πρωτογενή 

και δευτερογενή τομέα 

➢ Ανάπτυξη συνεργασιών με όμορους 

δήμους και φορείς για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων ενίσχυσης της 

τοπικής οικονομίας  

➢ Αναβάθμιση της γαλακτοκομίας και 

της τυροκομίας 

➢ Δημιουργία οινοποιού με μονάδα 

εμφιάλωσης 

 

 

 

 

➢ Η συρρίκνωση των εισοδημάτων 

των καταναλωτών  

➢ Η έλλειψη πόρων και 

τεχνογνωσίας για την ανάδειξη 

της περιοχής  

➢ Η μακροχρόνια οικονομική ύφεση 

που πλήττει την Ελληνική 

Οικονομία και οι συνέπειες της 

πανδημίας έχουν επηρεάσει την 

τοπική οικονομία  

➢ Η επιβολή υψηλής φορολογίας 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

➢ Η γραφειοκρατία  

➢ Συρρίκνωση της τοπικής 

εμπορικής δραστηριότητας και 

επιχειρηματικότητας  

➢ Έλλειψη κινήτρων για τους 

μικρούς παραγωγούς και 

κτηνοτρόφους 

➢ Πρόβλημα διάθεσης των 

προϊόντων του πρωτογενή τομέα 

➢ Έλλειψη ξενοδοχειακών μονάδων 

➢ Το υψηλό ΦΠΑ, ενώ έχει 
θεσπιστεί το μειωμένο για τη 
γειτονική Χίο 
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Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Μείωση των ενοικίων 

επαγγελματικής στέγης  

➢ Ανάπτυξη προγραμμάτων 

γυναικείας επιχειρηματικότητας  

➢ Η αύξηση της επισκεψιμότητας της 

περιοχής με την επέκταση των 

δρομολογίων του πλοίου 

➢ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων  

➢ Προβολή της περιοχής και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και 

πλεονεκτημάτων (π.χ. Καλοκαιρινό 

πολιτιστικό Φεστιβάλ κλπ.) για την 

αύξηση της επισκεψιμότητας  

➢ Η μείωση του ΑΕΠ της Εθνικής 
Οικονομίας λόγω της πανδημίας 

➢ Μη υλοποίηση των 
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων 
λόγω αδυναμίας διασφάλισης 
πόρων  

➢ Η συνέχιση των μέτρων 
περιορισμού της πανδημίας 

➢ Η μείωση της καταναλωτικής 
ζήτησης και της αγοραστικής 
δύναμης 

➢ Η οικονομική αστάθεια και η 
μείωση των επενδύσεων 
πανελλαδικά 

➢ Έλλειψη εκπαίδευσης σχετικά με 
τον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα 

➢ Πενία εδάφους και έλλειψη νερού 

 

Πίνακας 22: SWOT analysis για τον τομέα Τοπική οικονομία 
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Τομέας: Απασχόληση 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού του Δήμου μέσω 

προγραμμάτων κατάρτισης και δια 

βίου μάθησης  

➢ Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

ανέργων μέσω προγραμμάτων 

εκπαίδευσης   

➢ Μείωση της ανεργίας μέσω εθνικών 

και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

➢ Συνεργασία με όμορους Δήμους και 

φορείς για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας 

➢ Έλλειψη πόρων για την 

εφαρμογή παρεμβάσεων με 

σκοπό τη μείωση της ανεργίας 

➢ Συγκράτηση του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού 

➢ Η οικονομική κρίση ως συνέπεια 

της πανδημίας επηρεάζει τον 

αριθμό των θέσεων εργασίας  

➢ Μείωση του αριθμού των 

επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολούμενων   

➢ Αύξηση της ανεργίας  

Ευκαιρίες Απειλές/Προβλήματα 

➢ Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω 

εθνικών και ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

➢ Μείωση του ποσοστού της ανεργίας 

και των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω 

μέτρων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

υποστήριξης 

➢ Έλλειψη κινήτρων σε 

επιχειρήσεις για την 

απορρόφηση των ανέργων 

➢ Η πανδημία και η μακροχρόνια 

ανεργία  

➢ Η ύφεση της Ελληνικής 

οικονομίας που επηρεάζει 

αρνητικά την τοπική οικονομία  

 

Πίνακας 23: SWOT analysis για τον τομέα Απασχόληση 

 

 

Η ύφεση της Ελληνικής οικονομίας λόγω των περιοριστικών μέτρων 
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για τον περιορισμό της πανδημίας έχει επηρεάσει αρνητικά το ΑΕΠ της 

χώρας και έχει προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση. Η μείωση του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έχει συρρικνώσει την οικονομική 

δραστηριότητα και ανάπτυξη με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας 

πολλών επιχειρήσεων, τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και τη μείωση 

της απασχόλησης.  

Η μακροχρόνια οικονομική ανεργία που πλήττει κυρίως τους νέους, τις 

γυναίκες, αλλά και αυτούς που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, 

δημιουργεί την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την πλευρά του 

Δήμου. Ο Δήμος έχει ανάγκη ενός ολοκληρωμένου τοπικού 

προγράμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 

προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και δια 

βίου εκπαίδευσης, αξιοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

εργαλεία.  

Ο σχεδιασμός έργων αστικής ανάπτυξης, όπως η δημιουργία ενός 

δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 

της τοπικής εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας. 

 Η δημιουργία συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι 

απαραίτητη για την υλοποίηση των παραπάνω. Τα ποσοστά του 

οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού είναι υψηλά, λόγω ηλικίας, ενώ το 

μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων (μικρές-μικρομεσαίες), τις καθιστά 

ιδιαίτερα ευάλωτες στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής ύφεσης 

λόγω της πανδημίας. Η έλλειψη κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων, η 

υψηλή φορολογία και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον μειώνει τις 
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δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

Τα κρίσιμα ζητήματα στον Άξονα της Τοπικής Οικονομίας και 

Απασχόλησης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 

Δήμο ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου και του τουρισμού. Στα πλαίσια 

αυτών θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητα στα παρακάτω: 

• Υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης, όπως δικτύου πεζοδρόμων 

και ποδηλατοδρόμων  

• Βελτίωση υποδομών για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας  

• Δράσεις για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας με προβολή και 

προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής  

• Ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών για τα οφέλη στήριξης 

της τοπικής αγοράς  

• Δημιουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

συνδεδεμένων με την τοπική οικονομία  

• Δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των γυναικών  

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της προβολής των 

τοπικών επιχειρήσεων  

• Ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη των ανέργων μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

• Δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας, 

βασισμένη στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, 

δημιουργώντας συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς και επιχειρήσεις 

του Δήμου 
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2.6 Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου  

 

2.6.1 Οργάνωση του Δήμου 

 

Ο Δήμος Οινουσσών συγκροτήθηκε με το Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010, τχ. Α’) με έδρα τις 

Οινούσσες.  

Από το 1999 έως το 2010, ο Δήμος Οινουσσών, λειτουργούσε, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καποδίστριας» (Ν. 2539/1997), ως Δήμος 

του Νομού Χίου, με έδρα, επίσης, τις Οινούσσες. 

Τα αιρετά όργανα διοίκησης, συλλογικά και μονομελή, στο Δήμο 

Οινουσσών είναι τα εξής: 

 

 

2.6.1.1 Δήμαρχος 

 

Ο Δήμαρχος αποτελεί το επίκεντρο του δημοτικού συστήματος 

διακυβέρνησης καθότι είναι ο πολιτικο-διοικητικός προϊστάμενος του 

υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου και ο επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης που διοικεί το Δήμο.  
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2.6.1.2 Αντιδήμαρχοι  

 

Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι που επικουρούν το 

Δήμαρχο στο έργο του και ορίζονται με σχετική απόφασή του. Στους 

Αντιδημάρχους μπορούν να μεταβιβάζονται τόσο καθ’ ύλην όσο και 

χωρικές αρμοδιότητες. Ο αριθμός των αντιδημάρχων που μπορούν να 

οριστούν στο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 

του Ν. 3852/2010, ανέρχεται σε έναν.  

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 45/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΗΘΙΩΞΟ-

0ΩΑ), στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Οινουσσών, έχουν μεταβιβαστεί οι 

κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Το γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

2. Το γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Το γραφείο Τεχνικών Έργων 

4. Το γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 

5. Το γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

6. Το γραφείο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 

7. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της Πολιτικής 

Προστασίας 

 

 

2.6.1.3 Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του 
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Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή 

αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο 

όργανο του Δήμου.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Οινουσσών αποτελείται από 13 

μέλη. 

 

 

 

2.6.1.4 Οικονομική Επιτροπή 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί αποφασιστικό όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 

Μετά τον «Κλεισθένη Ι» (Ν. 4555/2018), η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί 

– μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο – το πιο σημαντικό συλλογικό όργανο 

διοίκησης από το οποίο εγκρίνεται η πλειονότητα των δημοτικών 

αποφάσεων. 

Στο Δήμο Οινουσσών, η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 7 

τακτικά μέλη. 

 

 

 

2.6.1.5 Εκτελεστική Επιτροπή  

 

Δεδομένου ότι στο Δήμο Οινουσσών υπάρχει μία  θέση αντιδημάρχου, 
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δεν προβλέπεται εκ του νόμου (άρθρο 62 Ν.3852/2010) σύσταση 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

  

 

2.6.1.6 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 

Στο Δήμο Οινουσσών δεν προβλέπεται συγκρότηση και λειτουργία 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, διότι ο πληθυσμός του Δήμου δεν 

ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους (άρθρο 76 Ν.3852/2010). 

 

 

2.6.1.7 Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  

 

Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι στους οποίους 

ανατίθεται με απόφαση Δημάρχου και χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο 

συντονισμός συγκεκριμένων δημοτικών δράσεων ή τομέων 

πολιτικής, ώστε να διευκολύνεται ο Δήμαρχος στην άσκηση και 

παρακολούθηση του δημοτικού έργου.  

 

 

2.6.2 Δικτύωση του Δήμου 

 

Στο πλαίσιο των πολιτικών δικτύωσης και εξωστρέφειας του, ο Δήμος 

Οινουσσών συμμετέχει και δραστηριοποιείται στα εξής δίκτυα πόλεων: 
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• ∆ίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη. Ο Δήμος Οινουσσών 

συμμετέχει στο δίκτυο βάσει της υπ. αρ. 3/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΕ1ΩΞΟ-

ΦΜ7) απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δίκτυο 

Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 ως “Δίκτυο 

Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη”, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με 

πρωτοβουλία είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 

την Ελλάδα που ενίσχυσαν οικονομικά το Δίκτυο κατά το πρώτο έτος 

της λειτουργίας του. Περιλαμβάνει μια σειρά από τοπικούς φορείς 

από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους 

προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν 

αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να 

ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των 

πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και 

ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη. 

 

• Δίκτυο Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ». Ο Δήμος Οινουσσών 

συμμετέχει στο δίκτυο βάσει της υπ. αρ. 78/2018 (ΑΔΑ: 6903ΩΞΟ-

ΒΘΤ) απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Tο ∆ίκτυο 

Αειφόρων Νήσων «∆ΑΦΝΗ» είναι αστική µη-κερδοσκοπική εταιρεία 

µε µέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.  Καταστατικός σκοπός του 

είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του Αιγαίου και 

Ιονίου, µε κύριους άξονες δραστηριότητας: α) την ενδυνάμωση του 

ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 
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δημιουργώντας τη βάση για τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της 

περιοχής τους, β) την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της 

καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στους τοµείς του 

πολεοδοµικού σχεδιασµού, της εξοικονόµησης ενέργειας, της 

διαχείρισης απορριµµάτων και νερού καθώς και της αφαλάτωσης, γ) 

τη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το 

οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

δ) τη στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των µορφών εναλλακτικού 

τουρισμού ε) την ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών στ) τη 

συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς και σχήµατα. 

 

• Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. Ο Δήμος 

Οινουσσών συμμετέχει στο δίκτυο βάσει της υπ. αρ. 34/2018 (ΑΔΑ: 

ΩΣΚΑΩΞΟ-ΞΦΥ) απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Το 

δίκτυο Αμφικτυονία  Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων λειτουργεί ως 

Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με έδρα το Δήμο 

Μαραθώνα. Στο Δίκτυο συμμετέχουν 165 Ελληνικοί Δήμοι με κοινό 

χαρακτηριστικό την ύπαρξη ιστορικού και πολιτιστικού 

αποτυπώματος της Αρχαίας Ελλάδας εντός των διοικητικών τους 

ορίων. Σκοπός του Δικτύου είναι η κοινή δράση και συνεργασία για 

θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των Ελληνικών Πόλεων 

του Δικτύου μεταξύ τους καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και 
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του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές Πόλεις στην 

αρχαιότητα.  

 

• Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας 

(ΕΔΔΥΠΠΥ). Ο Δήμος Οινουσσών συμμετέχει στο δίκτυο βάσει της υπ. 

αρ. 90/2015 (ΑΔΑ: 723ΟΩΞΟ-ΟΕ6) απόφασης του οικείου Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του 

Π.Ο.Υ. λειτουργεί ως Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

και έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, 

την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των 

πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα 

την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της 

Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της 

Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και 

της Προληπτικής Ιατρικής. Σήμερα αριθμεί 229 ΟΤΑ Μέλη από όλες 

τις Περιφέρειες της χώρας και διοικείται από 13μελές Δ.Σ. Αποτελεί 

τη συνένωση 3 Δικτύων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. που ιδρύθηκε το 2005, του Εθνικού 

Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 2007 και του 

Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ιδρύθηκε το 1994. 

 

Βασικοί σκοποί του δικτύου είναι: 

• Η συνένωση των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της 

πρόληψης της υγείας για τη βελτίωση της ποιότητας των 
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υπηρεσιών τους. 

• Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των 

Δομών Υγείας στους ΟΤΑ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

υγείας στον τομέα της πρόληψης. 

• Η ανάπτυξη προγραμμάτων Πρόληψης της Υγείας στους Δήμους 

- μέλη. 

• Η διαδημοτική συνεργασία για τη διεκδίκηση πόρων, κρατικών 

και Ευρωπαϊκών. 

• Η πραγματοποίηση ετήσιων συνεδρίων και τοπικών 

εκδηλώσεων για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης της υγείας 

που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

 

2.6.3 Οργανωτική δομή  

 

Το υπηρετούν ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Οινουσσών που 

κατέχει οργανικές θέσεις εργασίας μόνιμου ή αορίστου χρόνου, δηλαδή 

το τακτικό προσωπικό του φορέα ανέρχεται σε 5 υπαλλήλους.  

Επιπλέον, ο Δήμος Οινουσσών απασχολεί 6 υπαλλήλους με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών, 

περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών. 
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Η οργανωτική δομή του Δήμου Οινουσσών είναι: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Γενικός Γραμματέας 

2. Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου και Διοικητικής Βοήθειας 

3. Νομική Υπηρεσία 

4. Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 

Χρηματοδοτήσεων και Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

5. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και Δικτύων 

6. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που 

περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

• Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

• Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών και Ταμείου ΑΔΑ: ΨΛ8ΘΩΞΟ-

ΒΟ8 

• Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

2. Αυτοτελές Γραφείο Κ.Ε.Π. 

3. Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτιστικών & 

Αθλητικών Δράσεων 
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4. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος 

• Γραφείο Αυτεπιστασίας, Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών και 

Μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών 

• Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

• Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

• Γραφείο Κίνησης 

 

 

 

2.6.4 Διοίκηση, Εποπτεία και Συντονισμός του Δήμου 

 

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική 

Επιτροπή και το Δήμαρχο. 

Το Δήμαρχο επικουρεί ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος και στον 

οποίο μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην (π.χ. άσκηση 

εποπτείας συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών) και κατά τόπο 

(εποπτεία αποκεντρωμένων υπηρεσιών και ζητημάτων που αφορούν 

συγκεκριμένες Δημοτικές ενότητες). 

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με το Αυτοτελές Γραφείο 

Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και Συνεργασιών & 
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Τοπικής Ανάπτυξης κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση 

εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των ετησίων 

προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράσης του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση 

Συντονιστικά Συμβούλια, στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το 

σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των 

υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου του Δήμου, είναι δυνατός 

ο ορισμός, με απόφαση του Δημάρχου: 

• Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων 

εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν 

περισσότερες διοικητικές ενότητες του Δήμου 

• Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος 

• Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή 

προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες 

διοικητικές ενότητες 

• Υπαλλήλων - συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτήτων με ισχυρή 

αλληλεξάρτηση 

 

 

2.6.5 Ανθρώπινο δυναμικό 

 

Το υπηρετούν ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Οινουσσών που 
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κατέχει οργανικές θέσεις εργασίας μόνιμου ή αορίστου χρόνου – δηλαδή 

το τακτικό προσωπικό του φορέα, ανερχόταν σε 5 υπαλλήλους, κατά την 

15η Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Επιπλέον, ο Δήμος Οινουσσών απασχολεί 6 υπαλλήλους προσωπικό 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη 

εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

Ειδικότερα, το πλήθος των τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων του 

Δήμου Οινουσσών ανά ειδικότητα καταγράφεται στον Πίνακα 24.  

 

 

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2   

2 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1   

3 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 
1   

4 ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1   

5 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1  
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6   

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4 

Διάρκεια Σύμβασης 
Απασχόλησης στο 

Φορέα: από 01-11-2019 
έως 30-06-2020 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 

Διάρκεια Σύμβασης 
Απασχόλησης στο 

Φορέα: Από 01-08-2019 
έως 31-03-2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
(ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ) 

12  

 

Πίνακας 24: Οργανικές μονάδες στο Δήμο Οινουσσών 

 

Από το σύνολο του τακτικού προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο, 

το 50% αυτού ανήκει στην εκπαιδευτική κατηγορία ΤΕ, ενώ το υπόλοιπο 

50% κατανέμεται στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ. Σε ότι αφορά το έκτακτο 

προσωπικό αυτό ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην κατηγορία ΥΕ.  

 

 

 

Κλάδος/ 
Κατηγορία 

Τακτικό 
Προσωπικό 

% 
Έκτακτο 

Προσωπικό 
(ΙΔΟΧ) 

% 
Συνολικό 

Προσωπικό 
% 

ΠΕ 0 0 0 0 0 0 

ΤΕ 3 50 0 0 3 25 

ΔΕ 1 17 0 0 1 8 
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ΥΕ 2 33 6 100 8 67 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100 6 100 12 100 
 

Πίνακας 25: Προσωπικό Δήμου Οινουσσών ανά κλάδο 

 
 

Σε ότι αφορά το προφίλ του υπηρετούντος προσωπικού με βάση το 

φύλο και την κατηγορία εκπαίδευσης, από τον Πίνακα 26 προκύπτει ότι:  

• το 83,3% των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Οινουσσών 

είναι άνδρες και το 16,7% είναι γυναίκες 

• η πλειονότητα (το 66,6%) των ανδρών υπαλλήλων του Δήμου 

Οινουσσών ανήκει στην εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ 

• το σύνολο των γυναικών υπαλλήλων του Δήμου Οινουσσών 

ανήκει στην εκπαιδευτική κατηγορία ΤΕ 

 
 

Κατηγορία Άνδρες Γυναίκες ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ 0 0 0 

ΤΕ 1 2 3 

ΔΕ 1 0 1 

ΥΕ 8 0 8 

ΣΥΝΟΛΟ 10 2 12 

 

Πίνακας 26: Προσωπικό Δήμου Οινουσσών ανά φύλο και κατηγορία εκπαίδευσης 

 

 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στο Δήμο Οινουσσών υπάρχουν 10 κενές 

οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω ανά κατηγορία & κλάδο (πίνακας 27): 
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α/α Ειδικότητα 
Κενές οργανικές 

θέσεις 

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 

2 ΠΕ Οικονομικού − Λογιστικού  1 

3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  1 

4 ΠΕ Πληροφορικής  1 

5 
ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων 
πολιτών  

1 

6 
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

1 

7 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού  1 

8 ΔΕ Τεχνιτών ύδρευσης  1 

9 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας  1 

10 ΥΕ Εργατών ύδρευσης 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 10 

 
Πίνακας 27: Κενές οργανικές θέσεις στο Δήμο Οινουσσών 

 
 
 

Μια συνολική εικόνα της κατάστασης του προσωπικού που υπηρετεί 

σήμερα στο Δήμο Οινουσσών σε σχέση με τις οργανικές θέσεις που 

υπάρχουν στον Ο.Ε.Υ όπως ισχύει, παρουσιάζεται στον Πίνακα 28. 
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Κλάδος/ 
Κατηγορ
ία 

 
 

Ειδικότητα 

Οργαν. Θέσεις 
(ΦΕΚ 

2101/21.09.2011 
τχ Β) 

Κατάργηση 
Οργανικών Θέσεων 
κατ’ εφαρμογή παρ. 

1α άρθρου 33 Ν. 
4024/2011 

(1954/15.06.2012, τχ 
Β) 

Συμπλήρωση 
Οργανικών Θέσεων 
κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων άρθρου 24 
Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 

2998/01.09.2017, τχ Β) 

Σύνολο 
Οργανικές 
Θέσεις ΟΕΥ 

(01/03/2020) 

Αριθμός 
Υπηρετούντω
ν Υπάλληλων  

Κενές 
Οργανικές 

Θέσεις 
(15/03/2020) 

 
 
 

ΠΕ 

Διοικητικού- Οικονομικού 2 1 0 1 0 1 

Οικονομικού - Λογιστικού 1 0 0 1 0 1 

Πολίτικων Μηχανικών 1 0 0 1 0 1 

Πληροφορικής 1 0 0 1 0 1 

Διεκπεραίωσης υποθέσεων 
πολίτων 

1 0 0 1 0 1 

Κοινωνικών Λειτουργιών 1 1 0 0 0 0 

Σύνολο ΠΕ 7 2 0 5 0 5 

 
 
 
 

ΤΕ 

Μηχανικών Πολίτικων 
Δομικών Έργων 

1 1 0 0 0 0 

Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

1 0 0 1 0 1 

Διοικητικού - Λογιστικού 2 0 0 2 2 0 

ΤΕ Διεκπεραίωσης 
υποθέσεων πολιτών 

1 0 0 1 1 0 

Σύνολο ΤΕ 5 1 0 4 3 1 

 
 

ΔΕ 

Διοικητικού - Λογιστικού 3 2 0 1 0 1 

Οδηγών αυτοκίνητων 
(απορριμματοφόρου) 

1 1 1 1 1 0 

Τεχνιτών ύδρευσης 1 0 0 1 0 1 

Σύνολο ΔΕ 5 3 1 3 1 2 

 
 

ΥΕ 

Οδοκαθαριστών 
Καθαριότητας 

1 0 0 1 1 0 

Προσωπικού Καθαριότητας 4 3 0 1 1 1 

Εργατών Καθαριότητας 0 0 1 1 0 0 

Εργατών Ύδρευσης 0 0 1 1 0 1 

Σύνολο ΥΕ 5 3 2 4 2 2 

Γενικό Σύνολο 22 9 3 16 6 10 

 
Πίνακας 28: Αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων και κενές οργανικές θέσεις στο Δήμο 

Οινουσσών (15/03/2020) 
 
 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το ποσοστό κάλυψης των 

οργανικών θέσεων στο Δήμο Οινουσσών ανέρχεται στο 37,5% ενώ 

ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει το γεγονός ότι το σύνολο των οργανικών 

θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο φορέα είναι κενές, 

γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη ενίσχυσης του Δήμου με 

εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  

 

 



   

                 

100 

 

2.7 Αξιολόγηση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

 

 

Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

 

 

 
Εικόνα 7: SWOT Analysis στον άξονα Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας: Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 
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➢ Σύστημα διαχείρισης 

παρακολούθησης έργων  

➢ Διεύρυνση και αξιοποίηση 

διαδημοτικών συνεργασιών 

➢ Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 

& βελτίωση της οργάνωσης των 

υπηρεσιών του Δήμου 

➢ Αναβάθμιση διαδικτυακού 

ιστοχώρου  

➢ Βελτίωση της συνεργασίας των 

υπηρεσιών του δήμου 

➢ Αξιοποίηση Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ως εργαλείο 

οργάνωσης και ανάπτυξης  

➢ Ικανότητα εξυπηρέτησης του 

πολίτη και άμεση προώθηση των 

αιτημάτων του  

➢ Άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

του πολίτη 

➢ Εξωστρεφής δράση Δήμου - 
Συμμετοχή σε Δίκτυα Πόλεων 
(Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για 
την Ανάπτυξη-ΔΕΠΑΝ, Δίκτυο 
Αειφόρων Νήσων-ΔΑΦΝΗ) 
 

➢ Ανάγκη μείωσης γραφειοκρατίας  

➢ Ανάγκη αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών του Δήμου  

➢ Μη ικανοποιητική συνεργασία 

υπηρεσιών δήμου  

➢ Έλλειψη καταρτισμένου και 

εξειδικευμένου προσωπικού  

➢ Έλλειψη προγραμμάτων μέτρησης 

της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της 

απόδοσης των υπηρεσιών  

➢ Έλλειψη κανονισμών λειτουργίας 

του Δήμου  

➢ Έλλειψη σύγχρονου προγράμματος 

διαχείρισης προσωπικού  

➢ Απουσία ψηφιακού 

οργανογράμματος και 

περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 

ανά υπηρεσία 

➢ Σχετικά μεγάλος αριθμός 

οργανικών μονάδων σε σχέση με 

τον αριθμό προσωπικού 

➢ Απουσία συστήματος μέτρησης – 

παρακολούθησης του έργου και 

της αποτελεσματικότητας των 

δημοτικών υπηρεσιών 

➢ Ελλιπείς υποδομές 

(Ολοκληρωμένο σύστημα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών, 
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ψηφιακό αρχείο, κ.λ.π.) για την 

άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων 

➢ Απουσία διαχειριστικής επάρκειας 

για την υλοποίηση τεχνικών έργων 

➢ Απουσία θεσμού δημοτικού 

Γενικού Γραμματέα ως οργάνου 

διοικητικού συντονισμού και 

υποστήριξης του δημοτικού έργου 

➢ Ανάγκη λειτουργίας του 

Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

➢ Ανάγκη λειτουργίας Ταμειακής 

Υπηρεσίας 
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Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Δυνατότητα επικαιροποίησης 

και αναβάθμισης εσωτερικών 

κανονισμών 

➢ Αξιοποίηση διαθρωτικών 

αλλαγών της Δημόσιας 

Διοίκησης  

➢ Κατάρτιση ψηφιακού 

οργανογράμματος Δήμου και 

υπαγωγή στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας ως φορέας 

υποδοχής τακτικού προσωπικού 

➢ Αξιοποίηση / ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. 

για τη βελτίωση της οργάνωσης 

και λειτουργίας των δημοτικών 

υπηρεσιών 

➢ Σύναψη συμβάσεων «οριζόντιας 

συνεργασίας» με φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης, την ΕΕΤΑΑ 

και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

υλοποίηση της αναπτυξιακής 

πολιτικής σε δημοτικό επίπεδο, 

αξιοποιώντας το νέο θεσμικό 

πλαίσιο 

➢ Η ύπαρξη της υποδομής και του 
εξοπλισμού για τη λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

➢ Έλλειψη συντονισμού με άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες για την 

επίλυση προβλημάτων των 

πολιτών  

➢ Μείωση του αριθμού των 

προσλήψεων και αύξηση του 

αριθμού των αιτήσεων 

συνταξιοδότησης  

➢ Γραφειοκρατία στην προμήθεια 

υλικών για την αντιμετώπιση 

άμεσων αναγκών  

➢ Πολύπλοκη νομοθεσία και μη 

επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις 

αλλαγές των διατάξεων  

➢ Η αδυναμία στελέχωσης της 

υπηρεσίας Προγραμματισμού 

περικλείει κινδύνους για την 

δυνατότητα αποτελεσματικής 

αξιοποίησης ευρωπαϊκών και 

εθνικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και πόρων 

 

Πίνακας 29: SWOT analysis για τον τομέα Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας 
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Τομέας: Ανθρώπινο δυναμικό 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Συμμετοχή σε προγράμματα 

επιμόρφωσης στελεχών και 

εφαρμογή πολιτικής δια βίου 

εκπαίδευσης  

➢ Συμμετοχή σε προγράμματα 

επιμόρφωσης αιρετών  

➢ Η εφαρμογή του νέου πειθαρχικού 

κώδικα για πιο αξιοκρατική 

δημόσια διοίκηση  

➢ Η ύπαρξη ικανού και έμπειρου 

στελεχιακού δυναμικού σε 

συγκεκριμένες ειδικότητες  

➢ Βελτίωση μηχανογράφησης όλων 

των υπηρεσιών  

➢ Έμπειρο και ευσυνείδητο 

προσωπικό με αυξημένο το 

αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ανεπαρκής στελέχωση Δήμο 
➢ Ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση 

της εξειδίκευσης του 
προσωπικού σε τομείς, οι οποίοι 
άπτονται της υλοποίησης της 
οικονομικής πολιτικής, τεχνικών 
θεμάτων, κοινωνικής πρόνοιας, 
πληροφορικής και αναπτυξιακού 
προγραμματισμού 

➢ Ανάγκη εφαρμογής πολιτικής δια 

βίου εκπαίδευσης   

➢ Έλλειψη έμπειρου και 

εξειδικευμένου και κυρίως 

μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού 

σε συγκεκριμένες υπηρεσίες  

➢ Απουσία σχεδιασμού 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

προσωπικού, ανάλογα με τις 

αρμοδιότητες που καλούνται να 

προσφέρουν  
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Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Εκπαίδευση και εξειδίκευση μέσω 

της Σχολή Δημόσιας Διοίκησης  

➢ Θέσπιση κινήτρων για την αύξηση 

της παραγωγικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού 

➢ Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο 

από άλλους φορείς του Δημοσίου ή 

οργανισμούς που συγχωνεύονται ή 

καταργούνται  

➢ Αξιοποίηση πόρων για την 

αναβάθμιση υλικοτεχνικής 

υποδομής 

➢ Περιορισμός προσλήψεων βάση 

της ευρύτερης πολιτικής 

προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα  

➢ Γραφειοκρατικές και χρονοβόρες 

διαδικασίες πρόσληψης μέσω 

ΑΣΕΠ  

➢ Έλλειψη πόρων για αναβάθμιση 

υποδομών 

➢ Συνταξιοδότηση ικανού και 

έμπειρου προσωπικού  

➢ Δυσκολία κάλυψης των αναγκών 
ιδιαιτέρως εξειδικευμένου 
προσωπικού, λόγω του 
νησιωτικού και 
απομακρυσμένου χαρακτήρα 
των Οινουσσών 

 

Πίνακας 30: SWOT analysis για τον τομέα Ανθρώπινο δυναμικό 

 

 

Τομέας: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Αξιοποίηση εργαλείων των νέων 

τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη 

➢ Εκπαίδευση και αξιοποίηση του 

υπάρχοντος προσωπικού για 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

➢ Ελλιπής αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών για την ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση του πολίτη  

➢ Ο δικτυακός τόπος του Δήμου 
(www.oinousses-municipality.gr) 
χρειάζεται αναβάθμιση, συντήρηση 
και τεχνική υποστήριξη ώστε να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
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➢ Αξιοποίηση ψηφιακού 

εκσυγχρονισμού  

απαιτήσεις για ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες προς τους πολίτες  

➢ Έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού ώστε να μπορούν να 
υποστηρίξουν ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες  

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για 

ανάπτυξη νέων προηγμένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

➢ Αξιοποίηση πόρων για την 

εκπαίδευση του προσωπικού 

ώστε να υποστηρίζει 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες  

➢ Έλλειψη κατάρτισης του 

προσωπικού στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων 

τεχνολογιών  

➢ Η έλλειψη δυνατότητας διάθεσης 

κονδυλίων για την εκπαίδευση του 

προσωπικού  

Πίνακας 31: SWOT analysis για τον τομέα Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

 

 

 

 

Τομέας: Κτηριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 
➢ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 

αναβάθμιση, συντήρηση και 
τεχνική υποστήριξη υπαρχουσών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

➢ Αξιοποίηση εθνικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
για τη συντήρηση των 
υφιστάμενων κτιρίων  

➢ Μη λειτουργικοί χώροι για την 
ομαλή παροχή υπηρεσιών  

➢ Ανάγκη απόκτησης οχημάτων και 
εξοπλισμού για την εκτέλεση και τη 
συντήρηση του πρασίνου  

➢ Ανάγκη ενίσχυσης-αναβάθμισης 
υλικοτεχνικής υποδομής  
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Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 
➢ Ανανέωση του στόλου των 

οχημάτων   
➢ Αδυναμία εξεύρεσης πόρων για την 

υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 
παρεμβάσεων  

➢ Το κόστος αντικατάστασης του 
εξοπλισμού 

 

Πίνακας 32: SWOT analysis για τον τομέα Κτηριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός 

 

 

 

Τομέας: Οικονομικά & περιουσιακά στοιχεία του Δήμου 

Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Συνεργασία δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για την 

αξιοποίηση ευκαιριών στον 

αθλητισμό, τον πολιτισμό και την 

τοπική ανάπτυξη  

➢ Δυνατότητα αξιοποίησης της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου  

➢ Γραφειοκρατικές και υψηλού 

κόστους διαδικασίες προμήθειας 

των υλικών και των υπηρεσιών 

➢ Εξάρτηση του Δήμου από τις 

επιχορηγήσεις για λειτουργικές 

δαπάνες και επενδύσεις  

➢ Η εφαρμογή πολιτικής μείωσης 

λειτουργικών δαπανών  
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Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Πρωτοβουλίες ένταξης σημαντικών 

έργων σε προγράμματα 

χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και 

εθνικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, όπως το 

πρόγραμμα Τρίτσης 

➢ Ενίσχυση των οικονομικών πόρων 

μέσω της εξασφάλισης χορηγικών 

προγραμμάτων και δωρεών  

➢ Αναζήτηση και διάθεση πόρων για 

την άμεση υλοποίηση δράσεων και 

έργων  

➢ Ένταξη του σχεδίου ανάπτυξής των 

δραστηριοτήτων του Δήμου σε 

έναν ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό 

για την εξεύρεση πόρων 

➢ Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους 

ΟΤΑ χωρίς την ανάλογη 

χρηματοδότηση  

➢ Μη αξιοποίηση της δημοτικής 

περιουσίας λόγω του 

πολύπλοκου νομοθετικού 

πλαισίου 

➢ Οικονομική αδυναμία των 

πολιτών και των τοπικών 

επιχειρήσεων  

➢ Αυξημένο διαχειριστικό κόστος 

των δημοσιονομικών κανόνων 

και δομών οικονομικού ελέγχου  

 

Πίνακας 33: SWOT analysis για τον τομέα Οικονομικά & περιουσιακά στοιχεία του 

Δήμου 

 

 

 

Τομέας: Στελέχωση του Δήμου 
Δυνατότητες Προβλήματα/Ανάγκες 

➢ Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με 

αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και 

καθήκοντος 

➢ Σημαντικές ελλείψεις κρίσιμων 

ειδικοτήτων για την 

αποτελεσματική άσκηση 

βασικών αρμοδιοτήτων και 

λειτουργιών του Δήμου (π.χ. 
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➢ Καλή γνώση του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει τις 

δραστηριότητες του Δήμου 

➢ Συνεργασία µε εξωτερικούς 

συμβούλους σε θέματα διοικητικής 

και λογιστικής υποστήριξης και 

μηχανοργάνωσης 

➢ Κουλτούρα προώθησης 

διαδημοτικών συνεργασιών 

μηχανικοί, υπάλληλος 

πληροφορικής, κοινωνικός 

λειτουργός κ.α.).  

➢ Παράλληλη και αφανής άσκηση 

καθηκόντων από πλευράς 

υπαλλήλων για την κάλυψη των 

υπηρεσιακών αναγκών 

➢ Έλλειψη οριζόντιων δομών 

ενδοϋπηρεσιακού ή 

διϋπηρεσιακού συντονισμού και 

συνεργασίας 

➢ Απουσία οργανωμένης πολιτικής 

επιμόρφωσης και κατάρτισης 

του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου 

Ευκαιρίες Απειλές/Περιορισμοί 

➢ Κατάρτιση ψηφιακού 

οργανογράμματος και 

περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 

προσωπικού 

➢ Αξιοποίηση προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα για την 

περιοδική ενίσχυση της 

στελέχωσης των οργανικών 

μονάδων του Δήμου 

➢ Ανάπτυξη/βελτίωση των γνώσεων-

δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσω υλοποίησης 

οργανωμένων πολιτικών 

επιμόρφωσης αυτού από το 

➢ Κίνδυνος περαιτέρω μείωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού 

λόγω συνταξιοδοτήσεων ή 

αποχωρήσεων (π.χ. μέσω του 

ενιαίου συστήματος 

κινητικότητας) 

➢ Αδυναμία κάλυψης μελλοντικών 

αναγκών λόγω ποσοτικής 

ανεπάρκειας του υφιστάμενου 

προσωπικού 

➢ Χρονοβόρες διαδικασίες για τις 

προσλήψεις μόνιμου/τακτικού 

προσωπικού 
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Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και 

άλλους φορείς 

➢ Σημαντικές ελλείψεις στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εσωτερική λειτουργία του Δήμου 

και στην επικοινωνία με τον 

δημότη με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται περαιτέρω το 

ελάχιστο προσωπικό του Δήμου 
Πίνακας 34: SWOT analysis για τον τομέα Στελέχωση του Δήμου 

 

Σημαντικό μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η εύρεση 

και ανάλυση δράσεων που σκοπό έχουν τη βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού, φορέα παροχής 

υπηρεσιών και θεσμού υλοποίησης πολιτικών. Η ανάλυση αυτή στοχεύει 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της 

λειτουργίας του Δήμου.  

Έπειτα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου διαπιστώνεται ότι λόγω του 

θεσμικού πλαισίου (Υπουργικές αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα), 

καθώς και των νέων διαδικασιών και προγραμμάτων (‘’Διαύγεια’’, 

‘’Στοχοθεσία’’, ‘’Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων‘’, 

‘’Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων’’, η χρήση 

‘’ψηφιακών υπογραφών’’), καθιστούν ανεπαρκή τη στελέχωση του 

Δήμου σε καταρτισμένο προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες, λόγω των 

αυξανόμενων αναγκών. 

Επίσης κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών, ώστε 
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να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να 

καθίσταται ευκολότερη η μέτρηση δεικτών απόδοσης.  

Λόγω των νέων συνθηκών από την πανδημία, διαπιστώνεται η ανάγκη 

ανανέωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών, ώστε να προστεθούν οι 

κατάλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολίτων. 

Επίσης αναγκαία κρίνεται και η ανανέωση των οχημάτων και 

μηχανημάτων για την συντήρηση των έργων καθώς και των υπηρεσιών 

καθαριότητας. Τέλος, κρίσιμη θεωρείται η δημιουργία  συνεργασιών 

μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του. 

Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης της 

Δημοτικής περιουσίας αναγκαία είναι:  

• η σύνταξη ενός μακροπρόθεσμου οικονομικού 

προγραμματισμού 

• η ένταξη έργων οικονομικής ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο 

κεντρικό σχεδιασμό  

• η εξεύρεση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για έργα 

που θα τονώσουν την τοπική οικονομία 

• ο εξορθολογισμός των δαπανών 

• η παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο 

Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου είναι τα εξής: 
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1. Οργανωτικής δομής και συστήματα λειτουργίας: 

• Βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των 

υπηρεσιών του Δήμου 

• Εφαρμογή διαδικασιών για τη μείωση της εσωτερικής 

γραφειοκρατίας  

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου  

• Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου 

• Εφαρμογή διαδικασιών οργάνωσης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου  

• Ενίσχυση των συνεργασιών του Δήμου 

• Ενίσχυση του θεσμού της συμμετοχής των πολιτών στα Δημοτικά 

Συμβούλια  

 

2. Ανθρώπινο Δυναμικό: 

• Περιορισμένος αριθμός προσωπικού: Οι σημαντικές ελλείψεις 

προσωπικού σε μεγάλο αριθμό οργανικών μονάδων του Δήμου 

αποτελούν παράγοντα που δυσχεραίνει την αποτελεσματική 

επίτευξη της αποστολής κάθε οργανικής μονάδας. Η ύπαρξη 

σημαντικού αριθμού κενών οργανικών θέσεων, λειτουργεί 

ανασταλτικά στην άσκηση τόσο των υποστηρικτικών, όσο και των 

επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του Δήμου. Επίσης, το σύνολο των 

υπαλλήλων του Δήμου ασκούν πρόσθετα καθήκοντα πέραν της 
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ειδικότητας τους και σε άλλες οργανικές μονάδες, απ’ αυτή που 

ανήκουν διοικητικά.  

• Ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της εξειδίκευσης του 

προσωπικού: Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός και το αυξημένο 

εύρος αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει οι οργανικές μονάδες 

του Δήμου, καθιστά αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική 

της υποστήριξη και την εξειδίκευση του προσωπικού. 

Παρατηρείται ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της εξειδίκευσης 

του προσωπικού σε τομείς, οι οποίοι άπτονται της υλοποίησης των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου και της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των δημοτών. 

• Έλλειψη διαδικασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας: Στο Δήμο 

Οινουσσών δεν καταγράφονται διαδικασίες μεταφοράς 

τεχνογνωσίας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου λόγω και του 

μεγάλου φόρτου εργασίας που επωμίζεται το υφιστάμενο 

προσωπικό. Οι εν λόγω διαδικασίες θα έπρεπε να αφορούν στην 

επικαιροποίηση των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 

του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές του τομέα εργασίας 

τους, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το υφιστάμενο 

προς το νέο προσωπικό του Δήμου.  

• Επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού  

• Στελέχωση σε έμπειρο και ικανό προσωπικό μέσω κινητικότητας 

και μετατάξεων  
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3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με σκοπό την αναβάθμιση και την 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη 

προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την εκπαίδευση του 

προσωπικού 

• Ενεργοποίηση του προσωπικού για συμμετοχή στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση  

 

4. Κτηριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός: 

• Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για την κατασκευή νέων χώρων  

• Αξιοποίηση εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα 

Τρίτση) για την κατασκευή νέων χώρων  

• Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών  

• Αναβάθμιση των υποδομών καθαριότητας 

 

5. Οικονομικά και περιουσία: 

• Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας  

• Απορρόφηση πόρων και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων  

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης  

• Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών  
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• Ένταξη του σχεδίου ανάπτυξής των δραστηριοτήτων του Δήμου σε 

έναν ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό για την εξεύρεση πόρων  

 
 
 
 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών για 

το έτος 2020: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Πίστωση 2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
1 Προμήθεια κλειστού βαν 24.800,00 € 

2 Προμήθεια επίπλων και σκευών για 
το Δημαρχείο Οινουσσών 

15.000,00 € 

3 Προμήθεια συστήματος 
τηλεδιάσκεψης 

3.000,00 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
1 Προμήθεια τροχήλατων καροτσιών 

απορριμμάτων & κάδων 
5.000,00 € 

2 Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 15.000,00 € 

3 Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών 
φωτιστικών στύλων 

8.000,00 € 

4 Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ 2.500,00 € 

5 Επισκευή και συντήρηση δημοτικού 
φωτισμού 

4.000,00 € 

6 Καθαρισμός χώρων εστιών μόλυνσης 10.000,00 € 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

1 Επισκευή και συντήρηση 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού αφαλάτωσης 

7.500,00 € 

2 Επισκευή και συντήρηση δικτύου 
ύδρευσης Δήμου Οινουσσών 

8.000,00 € 
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3 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
ύδρευσης (πχ σωλήνες) 

8.000,00 € 

4 Επισκευή και συντήρηση αντλιών 5.000,00 € 
5 Προμήθεια φυσιγγίων ασφαλείας για 

μονάδα αφαλάτωσης 
2.000,00 € 

6 Προμήθεια μεμβρανών αφαλάτωσης 17.000,00 € 

7 Προμήθεια μηχανήματος μέτρησης 
χλωρίου νερού 

1.000,00 € 

8 Καθαρισμός δεξαμενών ύδατος 10.000,00 € 
9 Συντήρηση και επισκευή 

ταχυδιυλιστηρίου 
5.000,00 € 

10 Συντήρηση αντλιοστασίων 10.000,00 € 

11 Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων 
ύδρευσης - άρδευσης Δήμου 
Οινουσσών 

7.198,20 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ /ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 

24.800,00 € 

2 Προμήθεια και τοποθέτηση 
παραβολικών καθρεπτών ασφαλείας 
και οδικών μπαρών 

5.000,00 € 

3 Προμήθεια εργαλείων και 
αναλωσίμων 

5.000,00 € 

4 Προμήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων οδοσήμανσης σε οδούς 
και πλατείες 

5.000,00 € 

5 Καθάρισμα παραλιών, άνοιγμα 
διοδίων δρόμων 

15.000,00 € 

6 Πλακοστρώσεις δρόμων 29.182,30 € 

7 Βελτίωση δικτύου εσωτερικής 
οδοποιίας 2020 

45.000,00 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ 
1 Συντήρηση χώρων πρασίνου 5.000,00 € 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
1 Συντήρηση και διευθέτηση 

διαδρόμων Νεκροταφείου και 
χρωματισμός 

10.000,00 € 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1 Προμήθεια απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

150.000,00 € 

2 Επισκευή δικτύου οχετών ομβρίων 
υδάτων και πλακοσκεπή αυτών 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

60.250,00 € 

3 Έργα επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων οικισμού Οινουσσών 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

1.817.260,52 € 

4 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού - 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

105.000,00 € 

5 Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
του Δήμου Οινουσσών - 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

130.000,00 € 

6 Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

300.000,00 € 

7 Υπηρεσίες συμβούλου για την 
ωρίμανση πρότασης 
χρηματοδότησης για κατασκευή 
δημοτικού γυμναστηρίου Δήμου 
Οινουσσών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

24.800,00 € 

8 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού 

56.200,00 € 

9 Προμήθεια ομπρελών παραλιών 
Δήμου Οινουσσών 

6.000,00 € 
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10 Προμήθεια για  παγκάκια για τις 
ανάγκες του Δήμου Οινουσσών 

6.000,00 € 

11 Προμήθεια αλεξικέραυνων για Δήμο 
Οινουσσών 

6.000,00 € 

12 Κατασκευή κυματοθραύστη για 
προστασία από Δυτικούς ανέμους 

30.664,09 € 

13 Επισκευή και συντήρηση κτιρίου 
οικοτροφείου 

15.000,00 € 

14 Επισκευή και συντήρηση κτιρίου 
Δημαρχείου Ο.Ε. 2019 

17.000,00 € 

15 Επισκευή και συντήρηση  
Πνευματικού Κέντρου 

10.000,00 € 

16 Συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

5.000,00 € 

17 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Ο.Ε. 2019 

17.000,00 € 

18 Επισκευή κτιρίου Remezzo 172.700,00 € 
19 Επισκευή και συντήρηση δημοτικού 

κτιρίου για Λαογραφικό Μουσείο 
51.389,59 € 

20 Επισκευή και συντήρηση 
περιβάλλοντος χώρου δημοτικών 
καταστημάτων 

20.000,00 € 

21 Επισκευή και συντήρηση κτιρίου 
Ελικοδρομίου 

8.000,00 € 

22 Επισκευή και συντήρηση κτιρίου 
Δημαρχείου Ο.Ε. 2020 

10.000,00 € 

23 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Ο.Ε. 2020 

23.400,00 € 

24 Χρωματισμός δρόμων οικισμών 4.800,00 € 
25 Μελέτη κατασκευής ταμιευτήρα 

ύδρευσης στην περιοχή του οικισμού 
Οινουσσών Δήμου Οινουσσών 

36.623,58 € 

26 Μελέτη επισκευής υφιστάμενου 
κτιρίου και μετατροπή σε εκθετήριο 
λαογραφικού ενδιαφέροντος 

20.000,00 € 
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27 Εκπόνηση δασικής μελέτης έργου 
<<Χάραξη ,σήμανση, διάνοιξη και 
συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου 
Δήμου Οινουσσών>> 

8.000,00 € 

28 Εκπόνηση μελέτης για την προστασία 
και ανάδειξη φυσικής ομορφιάς 
πηγής Ερινού 

5.000,00 € 

29 Μονάδα αφαλάτωσης στον Άγιο 
Ιωάννη Οινουσσών 

350.000.000,00 
€ 

30 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 
την υποστήριξη ωρίμανσης φακέλου 
του δήμου Οινουσσών και την 
υποβολή αυτού στην πρόσκληση 
χρηματοδότησης του Πράσινου 
ταμείου (Δεύτερη ευκαιρία) 

10.000,00 € 

 

Πίνακας 35: Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών για το έτος 2020 

 

 

 

 

 

2.8 Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

  

ΕΣΟΔΑ€ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2017 2018 2019 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  13.206,48 15.663,00 22.280,40 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  122.245,29 29.449,79 69.740,06 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2.407,50 2.409,00 2.598,70 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  88.417,18 - - 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  427.681,38 607.834,82 560.722,34 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  116.762,97 14.652,66 14.584,72 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  770.720,80 670.009,27 669.926,22 

    

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2017 2018 2019 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  47.500,00 - 1.892,16 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  58.080,80 42.980,80 103.675,80 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  - - 35,60 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  - 0,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  105.580,80 42.980,80 105.603,56 

  

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  
2017 2018 2019 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  133.550,92  66.602,83 47.920,56 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ  - - 15.100,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)  133.550,92 66.602,83 63.020,56 

  

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2017 2018 2019 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  - - 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ  -- - 0,00 

  

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2017 2018 2019 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 111.466,80 92.704,73 110.100,63 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  - - 490,26 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) - - 22.546,12 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  111.466,80 92.704,73 133.137,01 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 2018 2019 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  912.008,16 1.186.250,24 1.310.775,83 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  912.008,16 1.186.250,24 1.310.775,83 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2.033.327,48 2.058.547,87 2.282.463,18 

  

ΔΑΠΑΝΕΣ €   

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 2018 2019 

60 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 208.261,08 176.068,62 212.365,01 

61 ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 79.391,58 61.554,12 54.860,29 

62 ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 143.810,28 47.378,09 121.515,87 

63 ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ 0,00 9.375,00 30.002,96 

64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ 41.811,12 39.255,40 46.123,21 

66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 56.355,35 87.037,52 54.114,19 

67 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 21.557,38 

 
31.366,40 

 
52.114,89 

68 ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ  0,00 1.805,73 28.512,98 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 551.186,79 453.840,88 599.609,40 

  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2017 2018 2019 

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.800,00 9.800 79.070,79 
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73 ΈΡΓΑ  136.622,27 120.272,80 205.150,70 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  0 66.669,52 24.587,02 

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - 0 1.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  136.622,27 196.742 309.808,51 

  

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2017 2018 2019 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 24.069,92 1058,67 20.103,29 

82 ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ 125.398,26 96.130,17 96.570,88 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 132.606,93 97.188,84 116.674,17 

  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2017 2018 2019 

91 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 820.415,99 747.771,72 1.026.092,08 

     

 

Πίνακας 36: Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία 
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3. Στρατηγικός σχεδιασμός 

 

Η αποστολή του Δήμου Οινουσσών όπως και κάθε Δήμου της χώρας 

είναι: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων 

αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και 

των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του».  

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Οινουσσών θεωρεί ότι η εκπόνηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, θα συμβάλλει 

σημαντικά στην επιτέλεση της αποστολής του καθώς αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο οργάνωσης των στόχων του Δήμου. 

 

 

3.1 Σχεδιασμός στρατηγικής με στόχο την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη 

 

3.1.1 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 

 

Βασικός στόχος κάθε Δήμου είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

πολιτών του και γενικότερα η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 

βιώσιμης ανάπτυξής του.  

Το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν στην υιοθέτηση μιας νέας 

ατζέντας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030 η οποία 
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αποτυπώθηκε στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών με τίτλο “Transforming our World for 2030. Agenda for Sustainable 

Development”.  

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο 

Γκουτέρες: Το 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την 

Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι στόχοι για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, 

πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν πιο υγιή πλανήτη. Είναι επίσης 

μια πρόσκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει 

μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων. 

Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω πως ένας αποτελεσματικός και 

μεταρρυθμισμένος ΟΗΕ θα καταφέρει να επιτρέψει στους ανθρώπους 

παντού, του σήμερα και του αύριο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους 

και να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους.  
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Εικόνα 8: Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 

 

Η βιώσιμη  ανάπτυξη αποτελούσε πάντα κεντρικό στόχο της πολιτικής 

της ΕΕ και κατοχυρώθηκε στις συνθήκες της από το 1997. Η πρώτη 

ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε το 

2001, παρουσίασε ένα ενιαίο, συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων με στόχο την ευρωπαϊκή βιωσιμότητα.  

Η Ατζέντα του 2030 για βιώσιμη  ανάπτυξη και οι 17 στόχοι της (SDGs), 

που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015, 

έδωσαν νέα ώθηση στις παγκόσμιες προσπάθειες για επίτευξη της 

βιωσιμότητας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως να υλοποιήσει την Ατζέντα 
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2030 όπως περιγράφεται στο έγγραφο: «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως 

το 2030». 

 

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι οι εξής:  

 

1. Μηδενική Φτώχεια 

 

 

 

Ο συγκεκριμένος Στόχος επιδιώκει να δώσει τέλος σε όλες τις μορφές 

φτώχειας και παντού. 

 

2. Μηδενική Πείνα 

 

 

 

Ο δεύτερος Στόχος επιδιώκει να δώσει τέλος στην πείνα, να πετύχει 

επισιτιστική ασφάλεια, να βελτιώσει τη διατροφή και να προάγει τη 
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βιώσιμη αγροτική παραγωγή. 

 

3. Καλή Υγεία και Ευημερία 

 

 

 

Ο συγκεκριμένος Στόχος επιδιώκει να διασφαλίσει μια ζωή με υγεία, 

καθώς και να προάγει την ευημερία για όλους και σε όλες τις ηλικίες. 

 

4. Ποιοτική Εκπαίδευση 

 

 

 

Ο τέταρτος Στόχος επιδιώκει να διασφαλίσει ισότιμη και ποιοτική 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και να προάγει τις ευκαιρίες δια 

βίου μάθησης για όλους. 
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5. Ισότητα των Φύλων 

 

 

 

Ο Στόχος 5 στοχεύει στην επιτάχυνση της ισότητας των φύλων και τη 

χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών 

 

6. Καθαρό Νερό και Αποχέτευση 

 

 

 

Ο Στόχος 6 επιδιώκει τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της 

βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων/ συστημάτων 

υγιεινής για όλους. 
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7. Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια 

 

 

 

Ο έβδομος Στόχος επιδιώκει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε μια 

προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους. 

 

8. Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 

 

 

 

Ο Στόχος 8 αποσκοπεί να προάγει τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την πλήρη απασχόληση 

και αξιοπρεπή εργασία για όλους. 
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9. Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές 

 

 

 

Ο ένατος Στόχος επιδιώκει την οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, 

καθώς και να προαχθεί η – χωρίς αποκλεισμούς – βιώσιμη 

βιομηχανοποίηση και η καινοτομία. 

 

 

10. Λιγότερες Ανισότητες 

 

 

 

Ο δέκατος Στόχος επιδιώκει να μειώσει τις ανισότητες εντός και μεταξύ 

των χωρών. 
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11. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες 

 

 

 

Ο Στόχος 11 έχει ως στόχο τη δημιουργία πόλεων και ανθρώπινων 

οικισμών χωρίς αποκλεισμούς, να είναι ασφαλείς, ανθεκτικοί και 

βιώσιμοι. 

 

 

12. Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

 

 

 

Ο Στόχος 12 αποσκοπεί στη διασφάλιση των προτύπων βιώσιμης 

κατανάλωσης και παραγωγής. 
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13. Δράση για το Κλίμα 

 

 

 

Ο Στόχος 13 στοχεύει να καταπολεμήσει άμεσα την κλιματική αλλαγή 

και τις επιπτώσεις της  

 

 

14. Ζωή στο Νερό 

 

 

 

Ο Στόχος 14 έχει ως επιδίωξη να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει με 

βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους 

πόρους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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15. Ζωή στη Στεριά 

 

 

 

Ο Στόχος 15 αποσκοπεί στην προστασία, αποκατάσταση και 

προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, στη 

βιώσιμη διαχείριση των δασών, την καταπολέμηση της απερήμωσης και 

επίσης στοχεύει να σταματήσει και να αναστρέψει την υποβάθμιση του 

εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας. 

 

 

16. Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 

 

 

 

Ο Στόχος 16 έχει ως σκοπό να προάγει ειρηνικές και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, να παρέχει πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη για όλους και να οικοδομήσει αποτελεσματικούς, 
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υπεύθυνους και χωρίς αποκλεισμούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.  

 

17. Συνεργασία για τους Στόχους  

 

 

 

Ο Στόχος 17, επιδιώκει να ενισχύσει τα μέσα εφαρμογής και να 

αναζωογονήσει την Παγκόσμια Σύμπραξη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(SDGs), εφόσον παρέχουν ένα φιλόδοξο οραματιστικό και 

μετασχηματιστικό πλαίσιο για μια νέα, δίκαιη και αειφόρο αναπτυξιακή 

πορεία. Η διασφάλιση ότι «κανένας δε μένει πίσω» αποτελεί υψηλή 

πολιτική προτεραιότητα για την Ελλάδα, καθώς η χώρα βγαίνει από μια 

περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.  

Ο απώτερος στόχος της Ελλάδας είναι να αποκομίσει τα πλήρη οφέλη 

που παρέχουν οι SDGs προκειμένου να αναδιαμορφωθεί η αναπτυξιακή 

προοπτική της χώρας. Οι SDGs μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικές για 

την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής 

συνοχής και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.  
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Η εκπλήρωση του οράματος για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για 

όλους, για το παρόν και για τις μελλοντικές γενιές, μαζί με την επίτευξη 

των SDGs, απαιτεί την υιοθέτηση στρατηγικών προτεραιοτήτων και 

απλουστευμένων πολιτικών σε όλους τους τομείς. 

 

 

 

3.1.2 Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό 

επίπεδο 

 

Οι αστικές περιοχές αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Περισσότεροι από το 70% των πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ζουν σε αστικές περιοχές, ενώ το 85% του ακαθάριστου 

προϊόντος της δημιουργείται στις πόλεις. Επιπλέον, οι πόλεις είναι το 

κέντρο των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των όποιων στρατηγικών και η υλοποίηση 

των αντίστοιχων πολιτικών θα πρέπει να ξεκινήσουν από τις πόλεις και 

οι τοπικές αρχές, ως κύριος εκφραστής των κοινωνιών τους αλλά και ως 

ο αμεσότερος θεσμός προς τους πολίτες, θα διαδραματίσουν 

καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. 

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προσαρμογή της Ατζέντας 2030 

σε τοπικό επίπεδο (Localization of the 2030 Agenda). 
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Εικόνα 9: Localization of the 2030 Agenda 

 

Η προσαρμογή αυτή αφορά στη διαδικασία προσδιορισμού, 

εφαρμογής και παρακολούθησης της υλοποίησης στρατηγικών σε τοπικό 

επίπεδο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι, οι εθνικοί και οι 

τοπικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

τεχνικές και καινοτόμες διαδικασίες που θα μετατρέψουν και θα 

προσαρμόσουν την Ατζέντα 2030 σε δράσεις που θα πρέπει να 

αναληφθούν σε τοπικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας 

συνοψίζεται σε ένα νέο εργαλείο γνωστό ως Εθελοντική Τοπική 

Ανασκόπηση (Voluntary Local Review, VLR). Το Voluntary Local Review 

(VLR) είναι ένα εργαλείο κατά το οποίο οι τοπικές και περιφερειακές 

κυβερνήσεις προβαίνουν σε επισκόπηση της προόδου που σημειώνουν 

στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
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Αυτή η ανασκόπηση περιλαμβάνει πολιτικές, προγράμματα, δεδομένα, 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις και μηχανισμούς stakeholder engagement για 

την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 σε τοπικό επίπεδο. 

Το VLR είναι ένα μοναδικό εργαλείο για την εξιστόρηση της ιστορίας 

μιας πόλης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο VLR, είναι σημαντικό να εξεταστεί 

η απόσταση μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης και των αναμενόμενων 

στόχων. To VLR είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση της 

τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών της τοπικής 

βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το VLR επιτρέπει στις πόλεις να 

σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν καλύτερα τις πολιτικές τους και να 

ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν. 

Οι Δήμοι, αντιμετωπίζουν ήδη όλο το φάσμα των ζητημάτων που 

καταγράφονται από τους SDGs. Οι SDGs παρέχουν ένα πλαίσιο που 

βοηθά την ολοκλήρωση των κατάλληλων εργασιών, τη μέτρηση της 

προόδου με διαφάνεια και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων. 

Το VLR είναι ένα εργαλείο, το οποίο ενισχύει τη συμμετοχή των 

πολιτών, των πόλεων και της παγκόσμιας κοινότητας γύρω από τους 

SDGs. Ωστόσο, η διαδικασία εκτός του τελικού αποτελέσματος είναι 

επίσης πολύτιμη. Η συνεργασία μεταξύ οργανισμών για τη συλλογή 

δεδομένων, η χαρτογράφηση της τοπικής προόδου με βάση τους 

παγκόσμιους στόχους και η ανάδειξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, δύναται να δημιουργήσει μια 

σημαντική οργανωτική δυναμική μέσα στο Δήμο η οποία θα παραμείνει 

και μετά την ολοκλήρωση του VLR. Επομένως, το VLR αναφέρεται 
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ταυτόχρονα σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία μετασχηματισμού και ένα 

απτό αποτέλεσμα για τις πόλεις. 

Το VLR ως αποτέλεσμα όσο και ως διαδικασία είναι πολύτιμο για τη 

χαρτογράφηση των δημοτικών στρατηγικών και προτεραιοτήτων έναντι 

των παγκόσμιων στόχων και τον εντοπισμό κενών και ευκαιριών για την 

επιτάχυνση της τοπικής προόδου. 

 

Για την υλοποίηση της Εθελοντικής Τοπικής Ανασκόπησης στο Δήμο 

Οινουσσών τα βασικά βήματα εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

1. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

2. Ανάδειξη του Οράματος και της Αποστολής για δεδομένο χρονικό 

ορίζοντα 

3. Διατύπωση βασικών στρατηγικών στόχων 

4. Διαβούλευση: Brainstorming, Workshops, Events 

5. Δέσμευση: Οριστικοποίηση Οράματος & Στρατηγικών Στόχων 

6. Αντιστοίχιση στρατηγικών στόχων με τους SDGs 

7. Προτεραιοποίηση στόχων 

8. Επιλογή δεικτών παρακολούθησης (KPI’s) 

9. Εύρεση πηγών χρηματοδότησης 

10. Υλοποίηση Έργων 

11. Παρακολούθηση, Αξιολόγηση 
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12. Συμπεράσματα – Διορθωτικές Κινήσεις 

 

Εικόνα 10: Η μεθοδολογία για την εφαρμογή των SDGs  

 

Εθελοντικές Τοπικές Ανασκοπήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και 

πραγματοποιούνται σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις με θετικά 

αποτελέσματα3. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, αναλύθηκαν και 

αντιμετωπίστηκαν.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση του οράματος του 

Δήμου και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων ότι θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή του όπως επίσης και η συνεργασία, 

υπό την καθοδήγηση των τοπικών αρχών, όλων των μερών της τετραπλής 

έλικας δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού χώρου, του 

δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι εκτός από τα 

άμεσα οφέλη που θα προκύψουν για το Δήμο από τη χρήση του 

εργαλείου αυτού, η διενέργεια της τοπικής ανασκόπησης θα αποτελέσει 

και ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημά του κατά την αξιολόγηση των 

 
3 https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr  

https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr
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μελλοντικών προτάσεων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση από 

ευρωπαϊκούς πόρους. 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι αντίστοιχες προσπάθειες θα 

μπορούσαν να συνδυαστούν ή/και ενταχθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό 

και το επιχειρησιακό σχέδιο των Δήμων. Για το λόγο αυτό, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός του Δήμου Οινουσσών είναι ευθυγραμμισμένος με τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός του Δήμου Οινουσσών αποκτά τρεις κατηγορίες 

πλεονεκτημάτων:  

1. Η πρώτη κατηγορία πλεονεκτημάτων απευθύνεται στο εσωτερικό 
περιβάλλον του Δήμου: 

• Κρυφές συνδέσεις και ομοιότητες. Η συλλογή 

πληροφοριών από διάφορους φορείς είναι ικανές να 

αποκαλύψουν κρυμμένες συνδέσεις μεταξύ των 

προτεραιοτήτων και των προγραμμάτων της πόλης με τους 

SDGs, οι οποίες αναγκάζουν τους ηγέτες και τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σημειώσουν πρόοδο σε 

πολλές διαστάσεις ταυτόχρονα, χωρίς να θυσιάζουν κάποιες 

προτεραιότητες εις βάρος άλλων. 

• Κοινό πλαίσιο. Η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων σε 

πολλούς τομείς του Δήμου απαιτεί κοινή γλώσσα. Οι SDGs 

παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σε περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά θέματα μιας πόλης. 

• Διασύνδεση προτεραιοτήτων και δεδομένων. Το VLR ωθεί 
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τις πόλεις στον εντοπισμό δεδομένων, δεικτών και 

αποτελεσμάτων που ταιριάζουν με τις προτεραιότητές και 

τους στόχους τους. Αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο, διότι 

διασφαλίζει ότι η συλλογή δεδομένων ευθυγραμμίζεται με 

τις προτεραιότητες και τους στόχους της πόλης και επιτρέπει 

την ενσωμάτωση μεθόδων μέτρησης  στοχευμένων 

αποτελεσμάτων. 

• Βιώσιμα δίκτυα. Το VLR δύναται να δημιουργήσει άτυπα 

δίκτυα μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου και μεμονωμένων 

αξιωματούχων της πόλης τα οποία  επιτρέπουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους 

• Απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Η 

έμφαση των SDGs στην προσέγγιση των πιο ευάλωτων 

πληθυσμών βοηθά τους αξιωματούχους να εξετάσουν εάν 

κάποιες κοινότητες έχουν μείνει πίσω από το status quo.  

 
2. Η δεύτερη κατηγορία πλεονεκτημάτων είναι εξωτερική αλλά 

εσωτερική για το οικοσύστημα της πόλης: 
 

• Ενημέρωση με διαφάνεια προς τους κατοίκους: Ένα VLR 

μπορεί να έχει διάφορους σκοπούς, ένας από τους οποίους 

θα μπορούσε να είναι ένας λεπτομερής και διαφανής 

απολογισμός της προόδου του Δήμου προς τους κατοίκους 

της πόλης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν μια κοινή γλώσσα για να αλληλεπιδρούν 
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με την πόλη. 

• Δημιουργία νέων συνεργασιών. Κάθε πόλη φιλοξενεί ένα 

ευρύ φάσμα φορέων και συνεργατών. Αναφέροντας την 

πρόοδο σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές 

διαστάσεις, οι πόλεις δημιουργούν ένα πλαίσιο για αυτούς 

τους φορείς και συνεργάτες να απεικονίζουν το πώς οι 

δραστηριότητες τους μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους 

στόχους της πόλης. 

• Χτίζοντας ηγετικές ικανότητες μέσα στην κοινότητα. Το VLR 

μπορεί να ενισχύσει  την παρακίνηση των νέων ανθρώπων 

μιας πόλης, με σκοπό τη συμμετοχή στην επίλυση των 

προβλημάτων της πόλης, προσελκύοντας τοπικούς ηγέτες, 

φοιτητές πανεπιστημίων και νέους. 

 

3. Το τρίτο σύνολο πλεονεκτημάτων είναι εξωτερικό, ξεπερνώντας το 
οικοσύστημα της πόλης: 
 

• Αλληλεπίδραση με την παγκόσμια κοινότητα. Ένα VLR 

μπορεί να βοηθήσει πόλεις να συμμετάσχουν σε παγκόσμια 

δίκτια συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, 

παρέχοντας μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ταύτιση και 

τη δικτύωση με άλλες πόλεις που αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες προκλήσεις ανταλλάσσοντας πληροφορίες και 

τεχνογνωσία. 
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• Δήλωση αλληλεγγύης από την ηγεσία της πόλης στην 

παγκόσμια ατζέντα. Οι πόλεις είναι ένας κρίσιμος τομέας 

δράσης για τα SDGs και το VLR είναι ένας τρόπος με τον 

οποίο οι τοπικοί ηγέτες μπορούν να εκφράσουν την 

αλληλεγγύη τους σε μια παγκόσμια ατζέντα. 

• Αναβάθμιση των προτεραιοτήτων της πόλης ώστε να 

απηχούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία παραγωγής 

ενός VLR μπορεί να οδηγήσει τις πόλεις να προτείνουν 

πρόσθετους στόχους και δείκτες για τους SDGs. Το VLR είναι 

μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπλουτισμό της διαδικασίας 

της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως και για την ανάδειξη 

των προτεραιοτήτων μεμονωμένων πόλεων. 

 

Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου με τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης χρησιμοποιεί την παγκόσμια γλώσσα των 

SDGs για να συνδέσει τις τελείες μεταξύ της τοπικής διακυβέρνησης της 

πόλης με ένα ευρύτερο, παγκόσμιο κοινό. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε 

ότι είναι μια ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο μιας πόλης μέσα από ένα 

πλαίσιο που είναι προσιτό τόσο στην κοινότητα των Ηνωμένων Εθνών 

όσο και άλλους ενδιαφερόμενους παγκοσμίως. 
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3.2 Το στρατηγικό όραμα του Δήμου 

 

Το στρατηγικό όραμα του Δήμου Οινουσσών είναι η  εξέλιξή του σε 

ένα σύγχρονο Δήμο ισχυρό, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν χαρούμενοι 

και ο οποίος θα προσφέρει κοινωνική ευημερία, ποιοτικό περιβάλλον, 

διαρκή οικονομική ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα παιδείας, πολιτισμού, 

ασφάλειας και κοινωνικής μέριμνας στους πολίτες. 

Το φυσικό περιβάλλον των Οινουσσών, σε συνδυασμό με την 

ιδιαίτερη νησιωτική κουλτούρα των κατοίκων του, αποτελούν τους 

σημαντικότερους πόρους ανάπτυξής του. Οι φυσικοί και πολιτιστικοί 

πόροι του, μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της ελκυστικότητάς του 

και ως επακόλουθο της τουριστικής ανάπτυξης των νησιών με τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων προσφορών αξίας οι 

οποίες να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των τουριστών. 

Προκειμένου όμως οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι να δημιουργήσουν 

έναν μοναδικό και καινοτόμο τουριστικό προορισμό, θα πρέπει να 

τύχουν ιδιαίτερης προστασίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν με απόλυτα ορθολογικές και βιώσιμες παρεμβάσεις. 

Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα 

στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι τα εισοδήματα των κατοίκων της 

περιοχής προέρχονται από οικονομικές δραστηριότητες του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής με κύριο χαρακτηριστικό 

την έλλειψη σύγχρονης οργάνωσης, καινοτομίας και προσαρμογής στις 
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σύγχρονες ανάγκες. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που έχει προηγηθεί στο εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Οινουσσών, σε συνδυασμό με τις 

τρέχουσες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και κυρίως με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που απορρέουν 

από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, καθώς και τις ιδιαιτερότητες και 

τους στόχους του Δήμου Οινουσσών οδηγούν στη διατύπωση του 

αναπτυξιακού οράματος του: 

«Ενίσχυση του Δήμου ως τουριστικού προορισμού διεθνούς 

ενδιαφέροντος με δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών, μέσω της 

βιώσιμης οργάνωσης των πλούσιων φυσικών, ιστορικών και 

πολιτιστικών πόρων του Δήμου.» 

Το όραμα του Δήμου Οινουσσών, στηρίζεται στα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τις 

όποιες αδυναμίες της περιοχής και του Δήμου, ώστε να αξιοποιήσει στο 

έπακρο τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. 

Συγκεκριμένα, ο τουριστικός του χαρακτήρας, στοχεύεται να ενισχυθεί 

και να αναβαθμιστεί κυρίως μέσω της καινοτόμας σχεδίασης και 

ανάπτυξης νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δημιουργία νέων 

καινοτόμων επιχειρησιακών πλάνων διαχείρισης των ανθρώπινων, 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, 

αναμένεται η ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου, η 

διασφάλιση θέσεων εργασίας και η εγκατάσταση νέων τουριστικών 
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υποδομών. 

Το όραμα του Δήμου Οινουσσών, λαμβάνει υπόψιν τις τάσεις 

μετεξέλιξης της περιοχής, τις αλλαγές στις πολιτικές, τις περιβαλλοντικές 

αλλαγές, τις ποιοτικές προτιμήσεις των τουριστών, με στόχο την 

αξιοποίηση τους προς όφελος της μελλοντικής ανάπτυξης του Δήμου. 

Το  στρατηγικό όραμα δεν εστιάζει σ’ έναν μόνο κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, αλλά προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη τόσο της τοπικής 

οικονομικής δραστηριότητας όσο και του πολιτισμού και της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων. 

Ειδικότερα, στοχεύει στη διασύνδεση του τουρισμού με την τοπική 

παραγωγή, την ανάδειξη και προστασία του πολιτισμού και του 

περιβάλλοντος, καθώς και την αναβάθμιση της περιοχής. 

Το στρατηγικό όραμα του Δήμου Οινουσσών λαμβάνει επίσης υπόψιν 

όλους τους σχετικούς τομείς που θα ενισχυθούν χρηματοδοτικά. Η 

ψηφιακή σύγκλιση, η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη, η ποιότητα 

ζωής, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός και ο 

τουρισμός είναι κάποιοι από αυτούς. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί είναι: 

• Η «έξυπνη-βιώσιμη πόλη», η οποία εφαρμόζει τεχνολογικά 

εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους, συνδυαζόμενα με το 

κατάλληλο πολιτικό όραμα, μέσα από έναν ολοκληρωμένο 

αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη βελτίωση του αστικού χώρου και 

των αστικών υπηρεσιών 
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• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων και 

κάλυψη των αναγκών των δημοτών, μειώνοντας τη 

γραφειοκρατία, πάντα με διαφάνεια και αξιοκρατία 

• Οι έξυπνες συσκευές, η δημιουργία εφαρμογών και τα συστήματα 

υπολογιστικού νέφους, παρέχουν διευκολύνσεις προς τους 

πολίτες, ενδυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη λήψη των 

αποφάσεων 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν επενδυτικούς στόχους προς την 

αναπτυξιακή επανεκκίνηση του Δήμου, μέσα από τον εκσυγχρονισμό της 

δημόσιας διοίκησης. 

 

 

3.3 Κατευθυντήριες Πολιτικές Επιλογές 

 

Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με επί μέρους 

στρατηγικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής που βασίζονται στις εξής 

κατευθυντήριες αρχές: 

• Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες 

• Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς 



   

                 

147 

• Τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και την κοινωνική 

αλληλεγγύη 

• Την προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών και 

πολιτιστικών πόρων του Δήμου 

• Την αποτελεσματική διαχείριση και τη μέγιστη αξιοποίηση των 

δημοτικών και δημόσιων πόρων 

• Την αξιοκρατία, την ανάδειξη και την επιβράβευση της ικανότητας, 

της συνέπειας και της υπευθυνότητας, καθώς και το σεβασμό στα 

δικαιώματα των εργαζομένων στο Δήμο 

• Την τήρηση της νομιμότητας και την κατάργηση των πελατειακών 

σχέσεων 

• Την οργάνωση και την παρακίνηση του τοπικού δυναμικού για την 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 

• Την άμεση, ολοκληρωμένη και φιλική εξυπηρέτηση του δημότη, 

χωρίς γραφειοκρατία 

• Το ήθος και τη διαφάνεια σε όλους τους τομείς 

• Την υιοθέτηση καινοτόμων παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση 

της παραγωγής αξίας για την τοπική οικονομία 

 

Τέλος, το όραμα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου διατυπώνεται ως 

εξής: «Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου Δήμου με 

ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, ευέλικτες και συνοπτικές 

διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και 
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σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να είναι σε θέση μόνος του αλλά 

και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές 

υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων και όλα αυτά 

να τα επιτύχει οικονομικότερα, αποτελεσματικότερα και με το επίπεδο 

ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών.» 

 

 

3.4 Η στρατηγική του Δήμου 

 

Η Στρατηγική του Δήμου Οινουσσών, ευθυγραμμισμένη με τους 

παγκοσμίους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στοχεύει στην 

αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, στην προώθηση της κοινωνικής 

ευημερίας και της δικαιοσύνης χωρίς αποκλεισμούς, στη διασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη του μοναδικού 

οικολογικού πλούτου της περιοχής. Πιο αναλυτικά (σε παρένθεση οι 

αντίστοιχοι SDGs): 

• Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης (Στόχος 8 και 9) 

• Προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς 

εργασίας για όλους (Στόχος 8) 

• Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

καθώς και παροχή καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης (Στόχοι 1,2,3) 
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• Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους (Στόχοι 5, 10) 

• Παροχή υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης 

(Στόχος 4) 

• Ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του 

φυσικού κεφαλαίου ως βάσης για κοινωνική ευημερία και 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (Στόχοι 

6,7,11,12,13,14,15) 

• Δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών 

(Στόχοι 16, 17) 

• Ενίσχυση ανοικτών, συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών 

και προώθηση συνεργασιών (Στόχοι 16,17) 

 

 

3.4.1 Κυριότερες προκλήσεις 

 

Ακολουθούν οι κυριότερες προκλήσεις που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την εφαρμογή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, όπως επίσης για την επίτευξη των στόχων του: 

• Αβεβαιότητα χρηματοδότησης 

• Απουσία συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 

• Δυσκολία αλλαγής του καθημερινού τρόπου λειτουργίας 

• Απουσία στελεχών και κατάρτισης 
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• Γραφειοκρατική και όχι ουσιαστική διαδικασία 

• Απουσία συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών 

 

 

3.4.2 Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων 

 

Η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους, μετά την ένταξη του 

στην Ε.Ε., αντικαταστάθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από 

αποκεντρωμένες διοικητικές δομές. Η άσκηση αρμοδιοτήτων από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην τοπική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων 

προσδιορίζει τον στρατηγικό της ρόλο.  

H αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου μπορεί να επιτευχθεί με 

στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν (σε παρένθεση οι αντίστοιχοι 

SDGs):  

• την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με έμφαση στην ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Στόχοι 9, 11) 

• τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων της κοινωνικής πολιτικής 

προς τους κατοίκους της πόλης που αποτελεί και το βασικό 

άξονα-στόχο της πολιτικής του Δήμου (Στόχοι 1, 2, 3, 4, 10, 11) 

• την κατασκευή νέων υποδομών (Στόχοι 9, 11) 

• την προώθηση καινοτόμων λύσεων που να προωθούν την 
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επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα να προστατεύουν και να 

προωθούν το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά της 

περιοχής (Στόχοι 8, 9, 11, 14, 15) 

• την εκπόνηση προγράμματος δράσης για τον τουρισμό που να 

αφορά όλες τις πιθανές θεματικές μορφές που είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν στο Δήμο (Στόχοι 8, 9, 11) 

• τη χρήση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και πρακτικών που συμβάλλουν 

στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και στους 

κοινόχρηστους χώρους (Στόχοι 7, 13, 14, 15) 

• την ανάπτυξη νέων υποδομών και δραστηριοτήτων σχετικά με 

το θαλάσσιο τουρισμό (μαρίνα,  αγκυροβόλια, θαλάσσια 

αναψυχή, καταδύσεις αναψυχής, ναυταθλητισμός), σύμφωνα 

με τις επιταγές της εθνικής στρατηγικής για την προστασία και 

διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ν. 3982/2011) 

(Στόχοι 8, 9, 11, 13, 14) 

• την απαιτούμενη προετοιμασία σε διοικητικό επίπεδο για τη 

μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 

εργαλείων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2021 – 

2027 (Στόχοι 11, 16) 

• τη συγκράτηση του παραγωγικού δυναμικού και του 

πληθυσμού του Δήμου (Στόχοι 9, 11) 

 

Από τη SWOT ανάλυση που προηγήθηκε στο εξωτερικό και εσωτερικό 
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περιβάλλον του Δήμου προκύπτει πως απαιτούνται καίριες παρεμβάσεις 

για την εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής και Βελτίωσης της Ποιότητας 

Ζωής, που εστιάζονται (σε παρένθεση οι αντίστοιχοι SDGs): 

• Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων 

πρόληψης και υγείας (με δημιουργία ειδικευμένων ιατρείων και 

υπηρεσιών) (Στόχοι 3, 10, 11) 

• Στην ενίσχυση του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης και στην 

προσέλκυση νέων εθελοντών ώστε να διευκολύνεται η 

οργάνωση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

(Στόχοι 10, 11) 

• Στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού για την 

υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (Στόχοι 9, 

11, 16) 

•  Στη στελέχωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του (Στόχοι 4, 

10, 9, 11) 

• Στην αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και την εξασφάλιση 

της λειτουργικότητας τους (Στόχοι 4, 10, 11) 

• Στη βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και δράσεων και στην 

προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης (Στόχοι 

3, 11, 16) 

• Στον εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των αθλητικών 
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εγκαταστάσεων και στην προώθηση του αθλητισμού ως μέσου 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής (Στόχοι 3, 11, 16) 

• Στη μείωση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω 

στοχευμένων δράσεων, επιδοματικής πολιτικής και μέτρων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης (Στόχοι 1, 2, 3, 4, 10, 

11, 16) 

• Στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δημόσιων κοινόχρηστων 

χώρων και διασφάλιση της αποδοτικής συντήρησης και της 

αποτελεσματικής καθαριότητας τους (Στόχοι 3, 11) 

• Στη βελτίωση των υποδομών και των προγραμμάτων μέριμνας 

του παιδικού σταθμού (Στόχοι 3, 10, 11) 

• Στη μεγιστοποίηση της συμβολής σε θέματα εκπαίδευσης και 

δια βίου μάθησης των άνεργων πολιτών, για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους και την ευκολότερη πρόσβαση τους στην 

αγορά εργασίας (Στόχοι 4, 8, 9, 10, 11) 

Η στρατηγική της ανάπτυξης για την περιοχή του Δήμου Οινουσσών, 

για κάθε Άξονα και θεματικό Τομέα ανάπτυξης, στηρίζεται στους 

παρακάτω στόχους και δράσεις (η αντιστοίχιση με του SDGs γίνεται 

αναλυτικά για κάθε στόχο στην ενότητα 3.5): 
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3.4.2.1 Άξονας Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 

Μέτρο 1.1. Προστασία του φυσικού πλούτου και Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός:  

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής 

2. Προώθηση, αξιοποίηση και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής: Η μέριμνα για την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους στρατηγικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής.  

3. Βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών׃ Η εικόνα 

των κοινόχρηστων χώρων ενός οικισμού, όπως είναι οι χώροι 

πρασίνου, οι πλατείες και οι παιδικές χαρές, αντικατοπτρίζουν 

σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Παρεμβάσεις στους χώρους αυτούς θα συμβάλουν στην 

αισθητική αναβάθμιση και στην αύξηση της ελκυστικότητας της 

περιοχής.  

4. Υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων με εφαρμογή των 

μελετών της περιφέρειας και ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμών 

των ρεμάτων 

5. Διαχείριση παλαιών κτιρίων 
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Μέτρο 1.2. Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων:  

 

1. Αναβάθμιση και επέκταση της ανακύκλωσης με την 

συμμετοχή των πολιτών 

2. Βελτίωση των κάδων απορριμμάτων 

3. Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων 

 

 

 

3.4.2.2 Άξονας Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

 

Μέτρο 2.1. Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας:  

 

1. Η Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στήριξης του 

ηλικιωμένου πληθυσμού: Η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω 

αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού του Δήμου, καθιστώντας επιτακτική την ενίσχυση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη 

πληθυσμιακή ομάδα.  

2. Η αντιμετώπιση του ελλιπούς εξοπλισμού του Δήμου 

(έλλειψη μηχανοργάνωσης, μη αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών, έλλειψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών) 
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3. Αναβάθμιση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου, σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια και τα αρμόδια Υπουργεία 

4. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στήριξης των 

Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) 

5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στήριξης σε 

πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες  

6. Μέριμνα για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής 

ενσωμάτωσης όσων βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό 

αποκλεισμό  

 

Μέτρο 2.2. Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς:  

 

1. Ανάδειξη, προστασία και προβολή των πολιτιστικών 

μνημείων του Δήμου: Στην περιοχή του Δήμου Οινουσσών 

υπάρχει αξιόλογος αριθμός ιστορικών και πολιτιστικών 

μνημείων. Στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η διαδικασία 

προβολής και ανάδειξής τους, όπως επίσης και προστασίας 

τους, ώστε να αποτελέσουν επιπλέον κίνητρα για τους 

επισκέπτες της περιοχής και να τονώσουν τον τουρισμό. 

 

Μέτρο 2.3. Δημιουργία αθλητικής παιδείας 

 

1. Αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

2. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
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Μέτρο 2.3. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση:  

 

1. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων με νέους 

χώρους, όπου υπάρχουν ανάγκες, σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. 

2. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

 

 

 

 

3.4.2.3 Άξονας Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

Μέτρο 3.1. Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπισης της 

ανεργίας: 

 

1. Η ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής εμπορικής 

δραστηριότητας: Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών 

δράσεων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των παραπάνω. 

Τα ποσοστά του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού είναι 

υψηλά ενώ το μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων (μικρές-

μικρομεσαίες), τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις σημερινές 

συνθήκες της οικονομικής ύφεσης λόγω της πανδημίας.  

2. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η συγκράτηση του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
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Μέτρο 3.2. Ανάπτυξη του Τουρισμού: 

 

1. Η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας׃ Οι κύριοι 

τουριστικοί πόροι που διαθέτει ο Δήμος Οινουσσών είναι η 

πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και η 

ύπαρξη των πολλών παραλιών. Ο καινοτόμος σχεδιασμός 

ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού, ο οποίος να 

συνδυάζει και να διαχειρίζεται τα τοπικά στρατηγικά 

πλεονεκτήματα με την πολιτιστική κληρονομιά του και με τις 

πλούσιες φυσικές ομορφιές της περιοχής, μπορούν να 

προσφέρουν μια μοναδική τουριστική εμπειρία. Ως 

αποτέλεσμα θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία. 

2. Προώθηση του τουριστικού προορισμού μέσω 

ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής σε συνεργασία με 

ΕΟΤ, πρεσβείες, φορείς, ιδρύματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο 

3. Αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

3.4.2.4 Άξονας Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.1. Βελτίωση της Οργανωτικής Δομής και των Συστημάτων 
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Λειτουργίας: 

 

1. Η ανάπτυξη συνεργασιών με πολιτιστικούς συλλόγους και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις 

2. Ο προσανατολισμός στη διοίκηση ποιότητας μέσω καθορισμού 

στόχων και μέτρηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας  

3. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου  

4. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης 

αιτημάτων: Στο Δήμο Οινουσσών υπάρχει διαδικασία 

διαχείρισης αιτημάτων ώστε το προφορικό αίτημα να 

συγκεντρώνεται εγγράφως, με αποτέλεσμα ο δημότης να 

γνωρίζει εάν η αρμόδια υπηρεσία ενημερώθηκε για το αίτημά 

του.  

 

Μέτρο 4.2. Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού: 

 

1. Προσλήψεις προσωπικού: Ο Δήμος Οινουσσών παρουσιάζει 

έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες 

που προκύπτουν από τη SWOT ανάλυση. Στόχος επομένως είναι 

η στελέχωση του Δήμου με κατάλληλο προσωπικό, απαραίτητο 

για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.  

2. Η επιμόρφωση, κατάρτιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου 
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δυναμικού: Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί ο Δήμος, 

έχει ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με το 

αντικείμενο των ειδικοτήτων του καθώς και σε θέματα 

νομοθεσίας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Επομένως, 

στόχος είναι η συμμετοχή, του ανθρώπινου δυναμικού σε 

προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και η εφαρμογή 

πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης.  

3. Μετασχηματισμός προσωπικού και εξοπλισμού στη ψηφιακή 

εποχή. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις εσωτερικές 

διαδικασίες και την παροχή υπηρεσιών για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη, αποτελούν δράσεις απαραίτητες λόγω 

των συνεπειών της πανδημίας. 

 

 

 

Μέτρο 4.3. Υποδομές και Εξοπλισμός: 

 

1. Συντήρηση και Αναβάθμιση των Υποδομών και του 

Εξοπλισμού 

2. Αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και των 

συστημάτων πληροφορικής του Δήμου 
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Μέτρο 4.4. Διαχείριση των Οικονομικών και της Περιουσίας του Δήμου: 

 

1. Βελτίωση της Διαχείρισης της Περιουσίας του Δήμου  

2. Αύξηση εσόδων και έλεγχος εξόδων:  Η σωστή και καινοτόμα 

διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, με γνώμονα πάντα την 

προστασία τους, θα μπορούσε να αποφέρει επιπλέον πόρους 

για το Δήμο, όπως επίσης και για την τοπική οικονομία. 
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3.5 Καθορισμός και κατηγοριοποίηση δράσεων του στρατηγικού 

σχεδιασμού 

 

3.5.1 Άξονας 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 
1.1 

Προστασία του φυσικού πλούτου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

Κωδ. Στόχος SDGs Αρμόδια 
Υπηρεσία 

Ενδεικτικές Κατηγορίες 
Δράσεων 

1.1.1 Ολοκληρωμένη 
διαχείριση των 
υδάτινων πόρων 
της περιοχής 

 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Ολοκλήρωση των έργων 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 
Επεξεργασίας Λυμάτων, 
καθώς και αξιοποίησης 
Όμβριων 

• Εκσυγχρονισμός-
αναβάθμιση υφιστάμενων 
συστημάτων ύδρευσης 

• Ανάπτυξη συστημάτων 
ελέγχου διαρροών στο 
σύστημα ύδρευσης 

• Κατασκευή δεύτερου 
υδροταμιευτήρα 

• Προμήθεια και λειτουργία 
δεύτερης επικουρικής 
μονάδας αντίστροφης 
ώσμωσης 

• Εγκατάσταση water kiosks 
εντός οικισμού 

• Κατασκευή και λειτουργία 
ΕΕΛ (Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λημμάτων) 

• Λειτουργία του 
αποχετευτικού δικτύου και 
επέκτασή του σε όλα τα 
τμήματα του οικισμού 

• Δημιουργία μονάδας 
αφαλάτωσης στον Άγιο 
Ιωάννη Οινουσσών 
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1.1.2 Προώθηση, 
αξιοποίηση και 
προστασία του 
φυσικού 
περιβάλλοντος 
της περιοχής 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

• Προστασία, ανάδειξη, 
βελτίωση επισκεψιμότητας 
των δασικών περιοχών του 
Δήμου  

• Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων όπως διάβρωση, 
πλημύρες και πυρκαγιές 

• Αποκομιδή Μπαζών 

• Καθαρισμός Παραλιών 

• Προώθηση κινήτρων για 
την ανάπτυξη 
αμπελοκαλλιέργειας, και 
καλλιέργειας μανιταριών, 
αρωματικών φυτών και 
σύκων 

1.1.3 Βελτίωση των 
κοινόχρηστων 
χώρων των 
οικισμών 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών 
Μελετών και 
Κατασκευών) 

• Συντήρηση του πρασίνου σε 
όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους αλλά και περαιτέρω 
ενίσχυσή του 

• Αξιοποίηση των 
Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για την 
εφαρμογή ΑΠΕ στα δίκτυα 
των κοινοχρήστων χώρων 
και των δημοτικών κτιρίων 

• Βελτίωση του οδοφωτισμού 

• Δημιουργία νέων 
πεζοδρομίων 

• Αποκατάσταση του 
Νοτιοανατολικού οδικού 
δικτύου και του δρόμου για 
το αλιευτικό καταφύγιο  

• Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών 

 
1.1.4 

Υλοποίηση 
αντιπλημμυρικών 
έργων 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Εφαρμογή των μελετών της 
περιφέρειας 

• Ετήσιο πρόγραμμα 
καθαρισμών των ρεμάτων 

1.1.5 Νέος 
Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Αυτόνομη και ασφαλή 
πρόσβαση ΑμεΑ στις 
παραλίες 
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1.1.6 Διαχείριση 
παλαιών κτιρίων 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών 
Μελετών και 
Κατασκευών 

• Ανακαίνιση παλαιών 
κτιρίων και διασφάλιση της 
καταλληλότητας τους 

• Γκρέμισμα παλαιών 
ακατάλληλων κτιρίων 

Μέτρο 
1.2 

Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων 

1.2.1 Αναβάθμιση και 
επέκταση της 
ανακύκλωσης 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Αύξηση των μπλε κάδων 
ανακύκλωσης και 
βελτίωση των σχετικών 
δεικτών ανακύκλωσης 
μέσω στενότερης 
συνεργασίας με την 
Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης της 
Ανακύκλωσης 

1.2.2 Βελτίωση των 
κάδων 
απορριμμάτων 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Χαρτογράφηση των 
σημείων των κάδων 
απορριμμάτων, και 
βελτίωση των σημείων 
αυτών 

1.2.3 Καθαριότητα 
οδών και 
κοινοχρήστων 
χώρων 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Αναβάθμιση δημοτικών 
υποδομών καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων με 
νέα προμήθεια εξοπλισμού 

Μέτρο 
1.3 

Βελτίωση των μεταφορών 

1.3.1 Αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων 

• Επισκευή και συντήρηση 
του ελικοδρομίου 

• Κατασκευή 
κυματοθραύστη για 
προστασία από Δυτικούς 
ανέμους 

Μέτρο 
1.4 

Διαχείριση του Κοιμητηρίου 

1.4.1 Αναβάθμιση του 
Κοιμητηρίου της 
Αγ. Παρασκευής 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
(Γραφείο 
Καθαριότητας, 
Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων 

• Οργάνωση και 
ψηφιοποίηση του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου  

Πίνακας 37: Καθορισμός δράσεων για τον Άξονα 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωή 
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3.5.2 Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

 

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 
2.1 

Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

Κωδ. Στόχος SDGs Αρμόδια 
Υπηρεσία 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.1 Η Βελτίωση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
στήριξης του 
ηλικιωμένου 
πληθυσμού 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 
 
 

• Επαναλειτουργία της μονάδας 
«Βοήθεια στο Σπίτι» 

• Πρόσληψη απαραίτητου 
προσωπικού  

• Προμήθεια αναλώσιμων 

 
 
 

2.1.2 Η αντιμετώπιση 
του ελλιπούς 
εξοπλισμού 

 • Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές 
Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 

• Αυτοτελές 
Γραφείο 
Πληροφορικής 
και Δικτύων 
 

• Αναβάθμιση μηχανοργάνωσης 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

• Απόκτηση χερσαίου και πλωτού 
ασθενοφόρου 

2.1.3 Αναβάθμιση των 
κοινωνικών 
δράσεων του 
Δήμου 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 
 

• Η υλοποίηση προγραμμάτων για 
την κοινωνική πολιτική και την 
υγεία, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και τα αρμόδια 
Υπουργεία 

• Η προώθηση εθελοντικής 
κοινωνικής συμμετοχής 

• Η αύξηση της συμμετοχής σε 
προγράμματα και δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

• Η υλοποίηση προγραμμάτων 
εμβολιασμών κοινωνικών ομάδων 
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σε συνεργασία με φορείς όπως το 
ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας 

• Η εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης 
και πρόληψης σε θέματα δημόσιας 
υγείας  

2.1.4 
 

Βελτίωση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
στήριξης των 
Ατόμων με 
Αναπηρίες 
(ΑμεΑ) 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 
 

• Η λήψη μέτρων που αφορούν την 
πρόσβαση των ΑμεΑ στις δημόσιες 
υπηρεσίες, χώρους άθλησης, 
παραλίες και τη διαμόρφωση των 
πεζοδρομίων προκειμένου να 
γίνουν κατάλληλα για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης 
και της απαραίτητης νοσηλευτικής 
φροντίδας 

2.1.5 Βελτίωση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
στήριξης σε 
πολύτεκνες και 
μονογονεϊκές 
οικογένειες 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 

• Οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως 
μειωμένα τέλη 

• Κοινωνικά μέτρα, όπως 
ενσωμάτωση κοινωνικών 
κριτηρίων σε όλες τις προσλήψεις 
στο Δήμο 

• Ψυχολογική υποστήριξη και 
οικογενειακή βοήθεια 

• Έκδοση πιστοποιητικών 
οικονομικής Αδυναμίας 

Μέτρο 
2.2 

Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

2.2.1 Πολιτιστική 
κληρονομιά του 
Δήμου 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & 
Αθλητικών 
Δράσεων) 

• Αξιοποίηση των πολιτιστικών 
μνημείων, ώστε να αποτελέσουν 
επιπλέον κίνητρο για τους 
επισκέπτες της περιοχής και να 
τονώσουν τον τουρισμό 

• Δημιουργία του «ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» (“ MARITIME 
HERITAGE ROUTE”) 

• Δημιουργία ναυτικής βιβλιοθήκης  

• Δημιουργία Λαογραφικού 
εκθετηρίου 

• Επισκευή κτιρίου Remezzo 

Μέτρο 
2.3 

Δημιουργία αθλητικής παιδείας 

2.3.1 Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης 

• Αναβάθμιση και συντήρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων με βάση τις 
ανάγκες 
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Πολιτιστικών & 
Αθλητικών 
Δράσεων) 

2.3.2 Αθλητικές 
εκδηλώσεις 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & 
Αθλητικών 
Δράσεων) 

• Διοργάνωση πρωταθλημάτων 
σχολείων και συλλόγων  

• Ανάπτυξη και διεύρυνση των 
συνεργασιών με τοπικούς 
συλλόγους για την από κοινού 
διοργάνωση πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων  

 
 
 

Μέτρο 
2.4 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2.4.1 Αναβάθμιση 
Εγκαταστάσεων 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 

• Ανάγκη ανακαίνισης εξωτερικής 
όψης κτιρίου ΑΕΝ 

• Ανάγκη εξεύρεσης χώρων 
φιλοξενίας περισσότερων 
σπουδαστών στην Εστία της ΑΕΝ 

• Δημιουργία Αμφιθεάτρου για 
εκπαιδευτικές και συνεδριακές 
δράσεις 

2.4.2 Αναβάθμιση 
εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Παιδείας) 

• Οργάνωση Summer School στο 
χώρο του Οικοτροφείου 

• Ίδρυση Σχολής Σωστικών και 
Πυροσβεστικών Μέσων 
Οινουσσών 

• Δημιουργία κατεύθυνσης 
μηχανικών στο ΕΠΑΛ 

• Προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού για τη νέα 
κατεύθυνσης μηχανικών στο 
ΕΠΑΛ 

• Προσθήκη των μαθημάτων: 
Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ) 

• Προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού για τα μαθήματα: 
Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής 

• Πρόσληψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού για τα μαθήματα: 
Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής 



   

                 

168 

• Δημιουργία σχολείου δεύτερης 
ευκαιρίας για ανέργους που δεν 
διαθέτουν το απολυτήριο 
Γυμνασίου 

 

Πίνακας 38: Καθορισμός δράσεων για τον Άξονα 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 

 

 

3.5.3 Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Μέτρο 
3.1 

Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας 

Κωδ. Στόχος SDGs Αρμόδια 
Υπηρεσία 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

3.1.1 Ενίσχυση της 
απασχόλησης και 
της τοπικής 
εμπορικής 
δραστηριότητας 

 Αυτοτελές 
Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεω
ν και 
Συνεργασιών & 
Τοπικής 
Ανάπτυξης 

• Η ανάπτυξη καινοτόμων 
επιχειρηματικών δράσεων  
σχετικά με τον τουρισμό  

• Δημιουργία περαιτέρω πλωτών 
μαρίνων 

• Δημιουργία Πύλης Schengen 

• Δημιουργία δημόσιων 
αποχωρητηρίων  

• Αντικατάσταση όλων των 
παλαιών τροφοδοτικών 
ηλεκτρισμού και νερού για τα 
σκάφη (pillars) 

• Εγκατάσταση free wifi στο 
λιμάνι  

• Δημιουργία υδατοδρομίου και 
των σχετικών εγκαταστάσεων 
για τη λειτουργία του 

• Δημιουργία αίθουσας αναμονής 
επιβατών  

• Δημιουργία σταθμού 
ανεφοδιασμού καυσίμων 

• Επισκευή του μόλου του 
αλιευτικού καταφυγίου 
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3.1.2 Καταπολέμηση 
της ανεργίας και 
η συγκράτηση 
του οικονομικά 
ενεργού 
πληθυσμού 

 Αυτοτελές 
Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεω
ν και 
Συνεργασιών & 
Τοπικής 
Ανάπτυξης 

• Ανάπτυξη και διεύρυνση των 
συνεργασιών του Δήμου με 
φορείς για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας 

Μέτρο 
3.2 

Ανάπτυξη του Τουρισμού 

3.2.1 
 

Αύξηση της 
τουριστικής 
δραστηριότητας 

 Αυτοτελές 
Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεω
ν και 
Συνεργασιών & 
Τοπικής 
Ανάπτυξης 

• Καινοτόμος σχεδιασμός ενός 
ολοκληρωμένου τουριστικού 
προορισμού, ο οποίος να 
συνδυάζει και να διαχειρίζεται 
τα τοπικά στρατηγικά 
πλεονεκτήματα με την 
πολιτιστική κληρονομιά του και 
με τις πλούσιες φυσικές 
ομορφιές της περιοχής 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
τουρισμού 

• Ανάπτυξη εναλλακτικού 
τουρισμού (παρατήρηση 
πουλιών, καταδύσεις, trekking 
μονοπάτια, αγροτουρισμού) 

• Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού  

3.2.2 Προώθηση του 
τουριστικού 
προορισμού 

 Αυτοτελές 
Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεω
ν και 
Συνεργασιών & 
Τοπικής 
Ανάπτυξης 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένης 
τουριστικής πολιτικής σε 
συνεργασία με ΕΟΤ, πρεσβείες, 
φορείς, ιδρύματα σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

• Αναβάθμιση παρουσίας σε 
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού 

 

Πίνακας 39: Καθορισμός δράσεων για τον Άξονα 3 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

 

 

 

 



   

                 

170 

3.5.4 Άξονας 4 Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου 

 

Άξονας 4: Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου 

Μέτρο 
4.1 

Βελτίωση της Οργανωτικής Δομής και των Συστημάτων Λειτουργίας 

Κωδ. Στόχος SDGs Αρμόδια 
Υπηρεσία 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.1.1 Ο 
προσανατολισμός 
στη διοίκηση 
ποιότητας 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών) 

• Καθορισμού στόχων και 
μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας 

4.1.2 
 

Η βελτίωση της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών και των 
διαδικασιών 
λειτουργίας του 
Δήμου 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών) 
 

• Εφαρμογή διαδικασιών 
μείωσης της εσωτερικής 
γραφειοκρατίας 

4.1.3 
 

Η βελτίωση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
διαχείρισης 
αιτημάτων 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 

• Καθιέρωση υπηρεσίας 
τύπου “Help Desk” που θα 
ενημερώνει αποδέχεται και 
επιλύει σε πρώτο επίπεδο 
προβλήματα του πολίτη & 
σε δεύτερο επίπεδο θα τα 
προωθεί στην κατάλληλη 
οργανωτική μονάδα 

Μέτρο 
4.2 

Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

4.2.1 Προσλήψεις 
προσωπικού 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 
 

• Η στελέχωση των Υπηρεσιών 
του Δήμου με εξειδικευμένο 
προσωπικό μέσω: 
μετατάξεων, κινητικότητας 
και πρόσληψη 
συμβασιούχων  

• Πρόσληψη επιστημονικού 
προσωπικού, για την 
άσκηση εξειδικευμένων 
αρμοδιοτήτων τόσο 
υποστηρικτικού χαρακτήρα 
για την υλοποίηση δράσεων 
αναπτυξιακού και 
κοινωνικού χαρακτήρα όπως 
δράσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, ειδικών 
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τεχνικών έργων και 
κοινωνικών ζητημάτων 

• Πλήρωση προβλεπόμενων 
κενών οργανικών θέσεων 

4.2.2 Επιμόρφωση, 
κατάρτιση και 
αξιοποίηση του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 
 

• Συνεχής επιμόρφωση σε 
θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο των ειδικοτήτων 
τους καθώς και σε θέματα 
νομοθεσίας και εφαρμογής 
νέων τεχνολογιών 

• Συμμετοχή, του ανθρώπινου 
δυναμικού σε προγράμματα 
επιμόρφωσης στελεχών και  
εφαρμογή πολιτικής δια 
βίου εκπαίδευσης 

• Η αξιοποίηση του 
προσωπικού για ενεργή 
συμμετοχή στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

4.2.3 Μετασχηματισμός 
προσωπικού και 
εξοπλισμού στη 
ψηφιακή εποχή 

 • Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές 
Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 

• Αυτοτελές 
Γραφείο 
Πληροφορικής 
και Δικτύων 

• Ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στις εσωτερικές 
διαδικασίες και την παροχή 
υπηρεσιών για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη 
λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας 

Μέτρο 
4.3 

Υποδομές και Εξοπλισμός 

4.3.1 Συντήρηση και 
Αναβάθμιση των 
Υποδομών και του 
Εξοπλισμού 
 

 • Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές 
Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 

• Αυτοτελές 
Γραφείο 
Πληροφορικής 
και Δικτύων 

 

• Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 
και εθνικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων (Τρίτσης) για 
την κατασκευή νέων χώρων  

• Δημιουργία νέων και 
βελτίωση υφισταμένων 
υποδομών  

• Αναβάθμιση υποδομών 
καθαριότητας 
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4.3.2 Αναβάθμιση των 
τεχνολογικών 
υποδομών και των 
συστημάτων 
πληροφορικής του 
Δήμου 

 • Αυτοτελές 
Γραφείο 
Πληροφορικής 
και Δικτύων 

• Αναβάθμιση και 
εμπλουτισμός των 
λειτουργιών του 
διαδικτυακού portal του 
Δήμου, με ένταξη νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης του πολίτη 
και συμμετοχικής 
διακυβέρνησης 

Μέτρο 
4.4 

Διαχείριση των Οικονομικών και της Περιουσίας του Δήμου 

4.4.1 Βελτίωση της 
Διαχείρισης της 
Περιουσίας του 
Δήμου 

 • Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές 
Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 

• Αξιοποίηση της δημοτικής 
περιουσίας 

4.4.2 Αύξηση των 
εσόδων 

 • Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές 
Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 

• Εξορθολογισμός 
λειτουργικών δαπανών 

• Αύξηση εσόδων και έλεγχος 
εξόδων 

• Σωστή και καινοτόμα 
διαχείριση των 
κοινόχρηστων χώρων, με 
γνώμονα πάντα την 
προστασία τους 

• Απορρόφηση πόρων και 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών και 
εθνικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων  

 

Πίνακας 40: Καθορισμός δράσεων για τον Άξονα 4 Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη 

του Δήμου 
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3.6 Ιεράρχηση Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

3.6.1 Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

1.1.1.1 Ολοκλήρωση των έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 
Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και αξιοποίησης 
Όμβριων 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.2 Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση υφιστάμενων 
συστημάτων ύδρευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.3 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στο 
σύστημα ύδρευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.1.1.4 Κατασκευή δεύτερου υδροταμιευτήρα Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.5 Προμήθεια και λειτουργία δεύτερης επικουρικής 
μονάδας αντίστροφης ώσμωσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

Α 

1.1.1.6 Εγκατάσταση water kiosks εντός οικισμού Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

Α 

1.1.1.7 Κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ (Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λημμάτων) 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

Α 

1.1.1.8 Λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και επέκτασή 
του σε όλα τα τμήματα του οικισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

Α 

1.1.1.9 Δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στον Άγιο Ιωάννη 
Οινουσσών 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

Α 

1.1.2.1 Προστασία, ανάδειξη, βελτίωση επισκεψιμότητας 
των δασικών περιοχών του Δήμου  

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.1.2.2 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων όπως διάβρωση, 
πλημύρες και πυρκαγιές 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.2.3 Αποκομιδή Μπαζών Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

Α 
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(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

1.1.2.4 Καθαρισμός Παραλιών Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.2.5 Προώθηση κινήτρων για την ανάπτυξη 
αμπελοκαλλιέργειας, και καλλιέργειας μανιταριών, 
αρωματικών φυτών και σύκων 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.1.3.1 Συντήρηση του πρασίνου σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους αλλά και περαιτέρω ενίσχυσή 
του 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.3.2 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την 
εφαρμογή ΑΠΕ στα δίκτυα των κοινοχρήστων χώρων 
και των δημοτικών κτιρίων 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.3.3 Βελτίωση του οδοφωτισμού Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

A 

1.1.3.4 Δημιουργία νέων πεζοδρομίων Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Β 

1.1.3.5 Αποκατάσταση του Νοτιοανατολικού οδικού δικτύου 
και του δρόμου για το αλιευτικό καταφύγιο  

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

A 

1.1.3.6 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των παιδικών χαρών 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.4.1 Εφαρμογή των μελετών της περιφέρειας Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.4.2 Ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμών των ρεμάτων Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 
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1.1.5.1 Αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση ΑμεΑ στις 
παραλίες 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.1.6.1 Ανακαίνιση παλαιών κτιρίων και διασφάλιση της 
καταλληλότητας τους 
 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

Α 

1.1.6.2 Γκρέμισμα παλαιών ακατάλληλων κτιρίων Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

Β 

1.2.1.1 Αύξηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης και βελτίωση 
των σχετικών δεικτών ανακύκλωσης μέσω 
στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.2.2.1 Χαρτογράφηση των σημείων των κάδων 
απορριμμάτων, και βελτίωση των σημείων αυτών 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.2.3.1 Αναβάθμιση δημοτικών υποδομών καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων με νέα προμήθεια εξοπλισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.3.1.1 Επισκευή και συντήρηση του ελικοδρομίου Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.3.1.2 Κατασκευή κυματοθραύστη για προστασία από 
Δυτικούς ανέμους 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.4.1.1 Οργάνωση και ψηφιοποίηση του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

 

Πίνακας 41: Ιεράρχηση δράσεων για τον Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
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3.6.2 Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

 

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχ
ηση 

2.1.1.1 Επαναλειτουργία της μονάδας «Βοήθεια στο 
Σπίτι» 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.1.1.2 Πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού  Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.1.1.3 Προμήθεια αναλώσιμων Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.2.1 Αναβάθμιση μηχανοργάνωσης 1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 
2. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων  

Β 

2.1.2.2 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 
2. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων 

Α 

2.1.2.3 Απόκτηση χερσαίου και πλωτού ασθενοφόρου Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.1.3.1 Η υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική 
πολιτική και την υγεία, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και τα αρμόδια Υπουργεία 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.1.3.2 Η προώθηση εθελοντικής κοινωνικής 
συμμετοχής 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.3.3 Η αύξηση της συμμετοχής σε προγράμματα και 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.3.4 Η υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμών 
κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με φορείς 
όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.3.5 Η εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και 
πρόληψης σε θέματα δημόσιας υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 
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2.1.4.1 Η λήψη μέτρων που αφορούν την πρόσβαση 
των ΑμεΑ στις δημόσιες υπηρεσίες, χώρους 
άθλησης, παραλίες και τη διαμόρφωση των 
πεζοδρομίων προκειμένου να γίνουν 
κατάλληλα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.4.2 Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και της 
απαραίτητης νοσηλευτικής φροντίδας 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.5.1 Οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως μειωμένα 
τέλη 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.1.5.2 Κοινωνικά μέτρα, όπως ενσωμάτωση 
κοινωνικών κριτηρίων σε όλες τις προσλήψεις 
στο Δήμο 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.5.3 Ψυχολογική υποστήριξη και οικογενειακή 
βοήθεια 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Β 

2.1.5.4 Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής Αδυναμίας Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.2.1.1 Αξιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων, ώστε 
να αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο για τους 
επισκέπτες της περιοχής και να τονώσουν τον 
τουρισμό 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.2 Δημιουργία του «ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» (“ 
MARITIME HERITAGE ROUTE”) 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.3 Δημιουργία ναυτικής βιβλιοθήκης  Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.4 Δημιουργία Λαογραφικού εκθετηρίου Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.5 Επισκευή κτιρίου Remezzo Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

A 

2.3.1.1 Αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων με βάση 
τις ανάγκες 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.3.2.1 Διοργάνωση πρωταθλημάτων σχολείων και 
συλλόγων  

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 
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2.3.2.2 Ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών με 
τοπικούς συλλόγους για την από κοινού 
διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων  

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.4.1.1 Ανάγκη ανακαίνισης εξωτερικής όψης κτιρίου 
ΑΕΝ 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.1.2 Ανάγκη εξεύρεσης χώρων φιλοξενίας 
περισσότερων σπουδαστών στην Εστία της 
ΑΕΝ 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.1.3 Δημιουργία Αμφιθεάτρου για εκπαιδευτικές 
και συνεδριακές δράσεις 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.1 Οργάνωση Summer School στο χώρο του 
Οικοτροφείου 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.2 Ίδρυση Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών 
Μέσων Οινουσσών 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.3 Δημιουργία κατεύθυνσης μηχανικών στο ΕΠΑΛ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.4 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη νέα 
κατεύθυνσης μηχανικών στο ΕΠΑΛ 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.5 Προσθήκη των μαθημάτων: Μουσικής, 
Εικαστικών και Πληροφορικής σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο και ΕΠΑΛ) 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.6 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τα 
μαθήματα: Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.7 Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 
μαθήματα: Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

Α 

2.4.2.8 Δημιουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας για 
ανέργους που δεν διαθέτουν το απολυτήριο 
Γυμνασίου 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

A 

 

Πίνακας 42: Ιεράρχηση δράσεων για τον Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός 

και Αθλητισμός 
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3.6.3 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχ
ηση 

3.1.1.1 Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών 
δράσεων  σχετικά με τον τουρισμό  

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.2 Δημιουργία περαιτέρω πλωτών μαρίνων Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Β 

3.1.1.3 Δημιουργία Πύλης Schengen Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.4 Δημιουργία δημόσιων αποχωρητηρίων  Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.5 Αντικατάσταση όλων των παλαιών 
τροφοδοτικών ηλεκτρισμού και νερού για τα 
σκάφη (pillars) 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.6 Εγκατάσταση free wifi στο λιμάνι  Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.7 Δημιουργία υδατοδρομίου και των σχετικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.8 Δημιουργία αίθουσας αναμονής επιβατών  Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.9 Δημιουργία σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.10 Επισκευή του μόλου του αλιευτικού 
καταφυγίου 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

A 

3.1.2.1 Ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών του 
Δήμου με φορείς για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.1 Καινοτόμος σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου 
τουριστικού προορισμού, ο οποίος να 
συνδυάζει και να διαχειρίζεται τα τοπικά 
στρατηγικά πλεονεκτήματα με την πολιτιστική 
κληρονομιά του και με τις πλούσιες φυσικές 
ομορφιές της περιοχής 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τουρισμού Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.3 Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού 
(παρατήρηση πουλιών, καταδύσεις, trekking 
μονοπάτια, αγροτουρισμού) 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 
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3.2.1.4 Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού  Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.2.2.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης τουριστικής 
πολιτικής σε συνεργασία με ΕΟΤ, πρεσβείες, 
φορείς, ιδρύματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Α 

3.2.2.2 Αναβάθμιση παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις 
τουρισμού 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

Β 

 

Πίνακας 43: Ιεράρχηση δράσεων για τον Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

 

 

 

 

3.6.4 Άξονας 4 Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου 

 

Άξονας 4: Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχ
ηση 

4.1.1.1 Καθορισμού στόχων και μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.1.2.1 Εφαρμογή διαδικασιών μείωσης της 
εσωτερικής γραφειοκρατίας 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.1.3.1 Καθιέρωση υπηρεσίας τύπου “Help Desk” που 
θα ενημερώνει αποδέχεται και επιλύει σε 
πρώτο επίπεδο προβλήματα του πολίτη & σε 
δεύτερο επίπεδο θα τα προωθεί στην 
κατάλληλη οργανωτική μονάδα 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.1.1 Η στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου με 
εξειδικευμένο προσωπικό μέσω: μετατάξεων, 
κινητικότητας και πρόσληψη συμβασιούχων 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.2.1.2 Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, για 
την άσκηση εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων 
τόσο υποστηρικτικού χαρακτήρα για την 
υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού και 
κοινωνικού χαρακτήρα όπως δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικών 
τεχνικών έργων και κοινωνικών ζητημάτων 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 
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4.2.1.3 Πλήρωση προβλεπόμενων κενών οργανικών 
θέσεων 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.2.1 Συνεχής επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο των ειδικοτήτων τους καθώς και 
σε θέματα νομοθεσίας και εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.2.2 Συμμετοχή, του ανθρώπινου δυναμικού σε 
προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και  
εφαρμογή πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.2.3 Η αξιοποίηση του προσωπικού για ενεργή 
συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.3.1 Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις 
εσωτερικές διαδικασίες και την παροχή 
υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας 

1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων 

Α 

4.3.1.1 Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και εθνικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Τρίτσης) για 
την κατασκευή νέων χώρων  

1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων 

Β 

4.3.1.2 Δημιουργία νέων και βελτίωση υφισταμένων 
υποδομών  

1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων 

Β 

4.3.1.3 Αναβάθμιση υποδομών καθαριότητας 1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων 

Α 

4.3.2.1 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των 
λειτουργιών του διαδικτυακού portal του 
Δήμου, με ένταξη νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και 
συμμετοχικής διακυβέρνησης. 

Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και 
Δικτύων 

Α 

4.4.1.1 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.4.2.1 Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.4.2.2 Αύξηση εσόδων και έλεγχος εξόδων Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 
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4.4.2.3 Σωστή και καινοτόμα διαχείριση των 
κοινόχρηστων χώρων, με γνώμονα πάντα την 
προστασία τους 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.4.2.4 Απορρόφηση πόρων και αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων  

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

 

Πίνακας 44: Ιεράρχηση δράσεων για τον Άξονας 4: Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη 

του Δήμου 

 

 

 

 

 

 

3.7 Συγκεντρωτικοί πίνακες δράσεων ανά υπηρεσία 

 

3.7.1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Καθαριότητας, 

Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

1.1.1.1 Ολοκλήρωση των έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 
Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και αξιοποίησης 
Όμβριων 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.2 Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση υφιστάμενων 
συστημάτων ύδρευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.3 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στο 
σύστημα ύδρευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.1.1.4 Κατασκευή δεύτερου υδροταμιευτήρα Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

Α 
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(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

1.1.1.5 Προμήθεια και λειτουργία δεύτερης επικουρικής 
μονάδας αντίστροφης όσμοσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.6 Εγκατασταση water kiosks εντός οικισμού Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.7 Κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ (Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λημμάτων) 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.8 Λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και επέκτασή 
του σε όλα τα τμήματα του οικισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.1.9 Δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στον Άγιο Ιωάννη 
Οινουσσών 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.4.1 Εφαρμογή των μελετών της περιφέρειας Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.4.2 Ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμών των ρεμάτων Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.5.1 Αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση ΑμεΑ στις 
παραλίες 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.2.1.1 Αύξηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης και βελτίωση 
των σχετικών δεικτών ανακύκλωσης μέσω 
στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.2.2.1 Χαρτογράφηση των σημείων των κάδων 
απορριμμάτων, και βελτίωση των σημείων αυτών 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.2.3.1 Αναβάθμιση δημοτικών υποδομών καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων με νέα προμήθεια εξοπλισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.3.1.1 Επισκευή και συντήρηση του ελικοδρομίου Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.3.1.2 Κατασκευή κυματοθραύστη για προστασία από 
Δυτικούς ανέμους 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.4.1.1 Οργάνωση και ψηφιοποίηση του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 
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1.1.2.1 Προστασία, ανάδειξη, βελτίωση επισκεψιμότητας 
των δασικών περιοχών του Δήμου  

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

1.1.2.2 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων όπως διάβρωση, 
πλημύρες και πυρκαγιές 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.2.3 Αποκομιδή Μπαζών Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.2.4 Καθαρισμός Παραλιών Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 

1.1.2.5 Προώθηση κινήτρων για την ανάπτυξη 
αμπελοκαλλιέργειας, και καλλιέργειας μανιταριών, 
αρωματικών φυτών και σύκων 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β 

 

Πίνακας 45: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων 

 

 

 

 

 

3.7.2 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  (Γραφείου Αυτεπιστασίας, 

Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Μελετών 

και Κατασκευών) 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  (Γραφείου Αυτεπιστασίας, Οικοδομικών, 

Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών) 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

1.1.3.1 Συντήρηση του πρασίνου σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους αλλά και περαιτέρω ενίσχυσή 
του 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 
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1.1.3.2 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την 
εφαρμογή ΑΠΕ στα δίκτυα των κοινοχρήστων χώρων 
και των δημοτικών κτιρίων 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.3.3 Βελτίωση του οδοφωτισμού Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.3.4 Δημιουργία νέων πεζοδρομίων Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.3.5 Αποκατάσταση του Νοτιοανατολικού οδικού δικτύου 
και του δρόμου για το αλιευτικό καταφύγιο  

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.3.6 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των παιδικών χαρών 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α 

1.1.6.1 Ανακαίνιση παλαιών κτιρίων και διασφάλιση της 
καταλληλότητας τους 
 

Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

Α 

1.1.6.2 Γκρέμισμα παλαιών ακατάλληλων κτιρίων Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

Β 

 

Πίνακας 46: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

(Γραφείου Αυτεπιστασίας, Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Μελετών 

και Κατασκευών) 
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3.7.3 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας) 

 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας) 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

2.1.1.1 Επαναλειτουργία της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.1.1.2 Πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού  Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.1.1.3 Προμήθεια αναλώσιμων Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.2.3 Απόκτηση χερσαίου και πλωτού ασθενοφόρου Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

A 

2.1.3.1 Η υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική 
πολιτική και την υγεία, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια και τα αρμόδια Υπουργεία 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.1.3.2 Η προώθηση εθελοντικής κοινωνικής συμμετοχής Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.3.3 Η αύξηση της συμμετοχής σε προγράμματα και 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.3.4 Η υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμών 
κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με φορείς όπως 
το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.3.5 Η εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης σε 
θέματα δημόσιας υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 
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2.1.4.1 Η λήψη μέτρων που αφορούν την πρόσβαση των 
ΑμεΑ στις δημόσιες υπηρεσίες, χώρους άθλησης, 
παραλίες και τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων 
προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.4.2 Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και της 
απαραίτητης νοσηλευτικής φροντίδας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.5.1 Οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως μειωμένα τέλη Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.1.5.2 Κοινωνικά μέτρα, όπως ενσωμάτωση κοινωνικών 
κριτηρίων σε όλες τις προσλήψεις στο Δήμο 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.5.3 Ψυχολογική υποστήριξη και οικογενειακή βοήθεια Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 

2.1.5.4 Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής Αδυναμίας Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.1.1 Ανάγκη ανακαίνισης εξωτερικής όψης κτιρίου ΑΕΝ Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.1.2 Ανάγκη εξεύρεσης χώρων φιλοξενίας περισσότερων 
σπουδαστών στην Εστία της ΑΕΝ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.1.3 Δημιουργία Αμφιθεάτρου για εκπαιδευτικές και 
συνεδριακές δράσεις 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.1 Οργάνωση Summer School στο χώρο του 
Οικοτροφείου 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.2 Ίδρυση Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων 
Οινουσσών 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.3 Δημιουργία κατεύθυνσης μηχανικών στο ΕΠΑΛ Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

A 
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2.4.2.4 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη νέα 
κατεύθυνσης μηχανικών στο ΕΠΑΛ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.5 Προσθήκη των μαθημάτων: Μουσικής, Εικαστικών 
και Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ) 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.6 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τα 
μαθήματα: Μουσικής, Εικαστικών και Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.7 Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 
μαθήματα: Μουσικής, Εικαστικών και Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

2.4.2.8 Δημιουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας για 
ανέργους που δεν διαθέτουν το απολυτήριο 
Γυμνασίου 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α 

 

Πίνακας 47: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για τη Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας) 

 

 

 

 

3.7.4 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτιστικών & 

Αθλητικών Δράσεων) 

 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών & Αθλητικών Δράσεων) 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

2.2.1.1 Αξιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων, ώστε να 
αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο για τους επισκέπτες 
της περιοχής και να τονώσουν τον τουρισμό 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Α 
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Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

2.2.1.2 Δημιουργία του «ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» (“ 
MARITIME HERITAGE ROUTE”) 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.3 Δημιουργία ναυτικής βιβλιοθήκης  Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.4 Δημιουργία Λαογραφικού εκθετηρίου Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.2.1.5 Επισκευή κτιρίου Remezzo Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

A 

2.3.1.1 Αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων με βάση τις 
ανάγκες 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.3.2.1 Διοργάνωση πρωταθλημάτων σχολείων και 
συλλόγων  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

2.3.2.2 Ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών με 
τοπικούς συλλόγους για την από κοινού διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 

 

Πίνακας 48: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για τη Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 

& Αθλητικών Δράσεων) 
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3.7.5 Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 

Χρηματοδοτήσεων και Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 

 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και Συνεργασιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

3.1.1.1 Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων  
σχετικά με τον τουρισμό  

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.2 Δημιουργία περαιτέρω πλωτών μαρίνων Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Β 

3.1.1.3 Δημιουργία Πύλης Schengen Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.4 Δημιουργία δημόσιων αποχωρητηρίων  Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.5 Αντικατάσταση όλων των παλαιών τροφοδοτικών 
ηλεκτρισμού και νερού για τα σκάφη (pillars) 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.6 Εγκατάσταση free wifi στο λιμάνι  Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.7 Δημιουργία υδατοδρομίου και των σχετικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.8 Δημιουργία αίθουσας αναμονής επιβατών  Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 

Α 
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Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

3.1.1.9 Δημιουργία σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.1.10 Επισκευή του μόλου του αλιευτικού καταφυγίου Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.1.2.1 Ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών του 
Δήμου με φορείς για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.1 Καινοτόμος σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου 
τουριστικού προορισμού, ο οποίος να συνδυάζει και 
να διαχειρίζεται τα τοπικά στρατηγικά 
πλεονεκτήματα με την πολιτιστική κληρονομιά του 
και με τις πλούσιες φυσικές ομορφιές της περιοχής 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τουρισμού Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.3 Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (παρατήρηση 
πουλιών, καταδύσεις, trekking μονοπάτια, 
αγροτουρισμού) 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.2.1.4 Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού  Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.2.2.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής σε 
συνεργασία με ΕΟΤ, πρεσβείες, φορείς, ιδρύματα σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 

3.2.2.2 Αναβάθμιση παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις 
τουρισμού 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Β 

Πίνακας 49: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για το Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 

Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων και Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 
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3.7.6 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

4.1.1.1 Καθορισμού στόχων και μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών) 

Α 

4.1.2.1 Εφαρμογή διαδικασιών μείωσης της εσωτερικής 
γραφειοκρατίας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών) 

Α 

 

Πίνακας 50: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για τη Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

 

 

 

 

3.7.7 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

4.1.3.1 Καθιέρωση υπηρεσίας τύπου “Help Desk” που θα 
ενημερώνει αποδέχεται και επιλύει σε πρώτο 
επίπεδο προβλήματα του πολίτη & σε δεύτερο 
επίπεδο θα τα προωθεί στην κατάλληλη οργανωτική 
μονάδα 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 
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4.2.1.1 Η στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου με 
εξειδικευμένο προσωπικό μέσω: μετατάξεων, 
κινητικότητας και πρόσληψη συμβασιούχων 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.2.1.2 Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, για την 
άσκηση εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων τόσο 
υποστηρικτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση 
δράσεων αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα 
όπως δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, 
ειδικών τεχνικών έργων και κοινωνικών ζητημάτων 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.1.3 Πλήρωση προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.2.1 Συνεχής επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο των ειδικοτήτων τους καθώς και σε 
θέματα νομοθεσίας και εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.2.2 Συμμετοχή, του ανθρώπινου δυναμικού σε 
προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και  
εφαρμογή πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.2.2.3 Η αξιοποίηση του προσωπικού για ενεργή 
συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.4.1.1 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.4.2.1 Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.4.2.2 Αύξηση εσόδων και έλεγχος εξόδων Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

4.4.2.3 Σωστή και καινοτόμα διαχείριση των κοινόχρηστων 
χώρων, με γνώμονα πάντα την προστασία τους 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α 

4.4.2.4 Απορρόφηση πόρων και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και 
εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 

Πίνακας 51: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για τη Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
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3.7.8 Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και Δικτύων 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και Δικτύων 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

4.3.2.1 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των λειτουργιών του 
διαδικτυακού portal του Δήμου, με ένταξη νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη 
και συμμετοχικής διακυβέρνησης. 

Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α 

 

Πίνακας 52: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων για το Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής 

και Δικτύων 

 

 

 

3.7.9 Δια - Υπηρεσικά 

 

Δια - Υπηρεσικά 

Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρχηση 

2.1.2.1 Αναβάθμιση μηχανοργάνωσης 1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων  

Β 

2.1.2.2 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α 

4.2.3.1 Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις 
εσωτερικές διαδικασίες και την παροχή υπηρεσιών 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη λόγω 
των συνεπειών της πανδημίας 

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α 
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4.3.1.1 Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και εθνικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Τρίτσης) για την 
κατασκευή νέων χώρων  

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Β 

4.3.1.2 Δημιουργία νέων και βελτίωση υφισταμένων 
υποδομών  

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Β 

4.3.1.3 Αναβάθμιση υποδομών καθαριότητας 1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α 

 

Πίνακας 53: Συγκεντρωτικός πίνακας Δια – Υπηρεσιακών δράσεων 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Α' 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Σ 

Β' 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Σ 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Καθαριότητας,  

Πρασίνου και Κοιμητηρίων 23 18 5 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  (Γραφείου Αυτεπιστασίας, 

Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Μελετών και 

Κατασκευών) 8 7 1 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  

(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας) 26 17 9 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  

(Αυτοτελές Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  

Πολιτιστικών & Αθλητικών Δράσεων) 8 8 0 

Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης Προγραμμάτων,  

Χρηματοδοτήσεων και Συνεργασιών & Τοπικής Ανάπτυξης 17 15 2 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  2 2 0 
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(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  

(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 12 7 5 

Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής και Δικτύων 1 1 0 

ΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 6 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 103 78 25 

 

Πίνακας 54. Συγκεντρωτικός Πίνακας Δράσεων Ανά Υπηρεσία 
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4. Πηγές χρηματοδότησης 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 

Δήμου Οινουσσών, λαμβάνει υπόψιν του και τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά προγράμματα, στον καθορισμό των στόχων του. 

Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα. 

 

1. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 

 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με την 

ονομασία «Αντώνης Τρίτσης», δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της 

αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και 

την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των 

οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός, για την προγραμματική περίοδο 2020-2023 

(με δυνατότητα παράτασης), ανέρχεται στο ποσό των δύο 

δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, 

τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.). 

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

1. Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και 

αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης 
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Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού 

σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής 

αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα 

αποτελούν στόχους του προγράμματος: 

• η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών 

των ΟΤΑ α και β  βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των 

νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών 

• η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η 

εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του 

κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής 

οικονομίας 

• η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής 

και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης 

• η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 

στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με 

στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού 

• η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς 

αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή 

ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο 

εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε 
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τοπικό επίπεδο 

 

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω μελετών για την 

ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της 

τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, 

κατασκευής τεχνικών έργων, της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με 

αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς και μέσω 

οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των 

ΟΤΑ Α και Β βαθμού των Συνδέσμων ́ Δήμων και των νομικών προσώπων 

των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και 

εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, 

πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, 

παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός. 

 

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι: 

 

1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική 

εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της 

δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού 

από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του 

Προγράμματος 

2. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
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υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή απαραίτητων έργων 

υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ) 

3. Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και 

στερεών αποβλήτων κ.α.) 

4. Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), 

έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική 

διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και 

στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»] 

5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής 

για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και 

ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με 

βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού 

αποκλεισμού) 

6. Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση 

σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός 

τουρισμός κ.ά.) 

 

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των έργων, 

προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα είναι: 
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1. η σκοπιμότητα της πρότασης, η οποία αντανακλά στην ισόρροπη 

και δίκαιη ανάπτυξη, η οποία εξειδικεύεται επιμέρους: 

o στην αναγκαιότητα υλοποίησης των πράξεων σε συνδυασμό 

με τη βιωσιμότητά τους στο χρόνο και τη δυνατότητα 

αξιοποίησής τους 

o στο αποτύπωμα των πράξεων στην τοπική κοινωνία 

2. η ωριμότητα της πρότασης 

3. ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πρότασης 

4. η ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού της 

5. η μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

 

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί οι κάτωθι4 11 προκλήσεις (Εικόνα 

11): 

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01: «Υποδομές Ύδρευσης», 300.000.000 €. Στόχος 

η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών με την αντικατάσταση των 

πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, σε πολλές πόλεις και 

οικισμούς της χώρας και η εξοικονόμηση του νερού με σύγχρονες 

μεθόδους. 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02: «Λύματα», 200.000.000 €. Πρόσκληση που 

 
4 https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations  

https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations
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αφορά την αναβάθμιση υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών, 

κατασκευές νέων δικτύων αποχέτευσης και ιδιαιτέρως στους 

μικρούς οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νέους βιολογικούς 

καθαρισμούς καθώς αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 

το ΕΣΠΑ. 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της 

διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», 

150.000.000€. Η τρίτη πρόσκληση αφορά τη σημαντική καινοτομία 

αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενες 

υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Παρεμβάσεις οι οποίες θα 

μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό και οικονομικό κόστος 

για τις ΔΕΥΑ. 

4. Πρόσκληση ΑΤ04: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», 

220.000.000 €. Η πρόταση αυτή είναι ενταγμένη στον Άξονα 

«Περιβάλλον» και αφορά στη χρηματοδότηση, των Δήμων της 

χώρας, για έργα που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και 

εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, 

της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. 

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 

Οδοποιία», 70.000.000 €. Έργα αγροτικής οδοποιίας με 

προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια € με στόχο την διευκόλυνση των 



   

                 

203 

αγροτών μας και των επαγγελματιών που σχετίζονται μαζί τους και 

φυσικά την ασφάλεια των μετακινήσεων τους. 

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06: «Αστική Αναζωογόνηση», 400.000.000 €. Έργα 

αστικής αναζωογόνησης με προϋπολογισμό 300 εκατ. €, στους 

αστικούς δήμους οι οποίοι πρακτικά είχαν εξαιρεθεί από τα 

προηγούμενα προγράμματα. Με τα έργα αυτά στοχεύουμε να 

αναβαθμίσουμε τις γειτονιές των πόλεών μας και να 

υλοποιήσουμε αναπτυξιακές παρεμβάσεις ποιότητας ζωής των 

πολιτών. Εδώ εντάσσονται και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 

στις γειτονιές από σχετικά προγράμματα των δήμων, καθώς και η 

ειδική δουλειά που έχουμε ξεκινήσει με ειδική φροντίδα του 

υφυπουργού σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα 

7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07: «Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος», 

200.000.000 €. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος και 

εμβληματικά κτήρια στους δήμους και αντιμετώπιση του 

προβλήματος της σχολικής στέγης με προϋπολογισμό 300 εκατ. 

ευρώ. Στον τομέα αυτόν θα υπάρξει ακόμα πιο στενή συνεργασία 

με το υπουργείο Οικονομικών και τη γραμματεία των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς προ κρίνεται η κατασκευή 

των σχολικών κτιρίων να γίνει με ΣΔΙΤ.  

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08: Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα 

και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και 

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
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προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», 

130.000.000 €. Μέτρα και συστήματα πρόληψης-

παρακολούθησης – ελέγχου στο πλαίσιο της Πολιτικής 

Προστασίας και Ασφάλειας. Έξυπνα συστήματα και εφαρμογές 

στην Κινητικότητα, τη στάθμευση, την κυκλοφορία και ασφαλώς 

την ηλεκτροκίνηση. Εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακές 

εφαρμογές και συστήματα. Υποστήριξη του τοπικού θεματικού 

τουρισμού, έξυπνα συστήματα για την ανάδειξη του Πολιτισμού- 

Τουρισμού. Μείωση της ενεργειακής σπατάλης στους Δήμους. 

9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος», 100.000.000 €. Ξεχωριστή 

πρόσκληση για μελέτες με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων € με 

στόχο να διευκολυνθούν όλοι οι δήμοι που έχουν ανάγκη και 

ιδιαίτερα οι δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές τους 

υπηρεσίες. 

10. Πρόσκληση ΑΤ10: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών 

χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», 40.000.000 

€. Αυτή η πρόταση είναι ενταγμένη στον Άξονα «Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και αφορά στη 

χρηματοδότηση των Δήμων για συντήρηση και επισκευή 

δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και συντήρηση και 

επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. 

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 
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αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», 40.000.000 

€. Μελέτες και έργα για την αντισεισμική προστασία των σχολείων 

και των αυτοδιοικητικών κτιρίων. Σε στενότατη συνεργασία με τον 

Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και το υπουργείο Υποδομών 

καθώς και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας επεξεργάζεται 

ένα ξεχωριστό ειδικό πρόγραμμα έργων της αυτοδιοίκησης και 

στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 

12. Πρόσκληση ΑΤ12: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», 

120.000.000 €. Η πρόταση αυτή είναι ενταγμένη στον Άξονα 

«Περιβάλλον» και αφορά στη χρηματοδότηση ηλεκτρικών 

οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή 

κυψέλης καυσίμου). 

13.  Πρόσκληση ΑΤ14: « Ελλάδα 1821 - 2021», 50.000.000 ευρώ €. Η 

πρόταση είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο 

πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821. 

 



   

                 

206 

 

 

Εικόνα 11. Καταμερισμός Προϋπολογισμού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

 

 

 

 

2. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 – 2027 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζει ανά επταετία,  σχετικά με τον 

μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της. Ο μελλοντικός 

μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα αποτελέσει προϋπολογισμό για 

τις προτεραιότητες της Ένωσης. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα 

εναρμονίσουν πλήρως τη δομή και τα προγράμματα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ με το θετικό θεματολόγιο της Ένωσης μετά το 

2020. Η νέα αρχιτεκτονική του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
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πλαισίου θα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον στόχο του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεισφέρουν τα 

διάφορα τμήματα του προϋπολογισμού. Επίσης, θα παρέχει την 

αναγκαία ευελιξία ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες ανάγκες. 

Τα προγράμματα θα οργανωθούν γύρω από τις κύριες θεματικές 

προτεραιότητες δαπανών, οι οποίες θα αντιστοιχούν στα κονδύλια της 

επίσημης δομής του προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο κάθε 

προτεραιότητας, τα προγράμματα θα ομαδοποιηθούν σε ομάδες 

πολιτικής που θα αντανακλώνται στους τίτλους του ετήσιου 

προϋπολογισμού, ώστε να καθίσταται σαφέστερος ο τρόπος συμβολής 

τους στην επίτευξη των στόχων πολιτικής. Σύμφωνα με τις προτάσεις της 

Επιτροπής, οι επενδύσεις από πολλά προγράμματα θα συνδυαστούν για 

να αντιμετωπίσουν βασικές οριζόντιες προτεραιότητες όπως η ψηφιακή 

οικονομία, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια, η μετανάστευση, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και οι δεξιότητες, καθώς και η στήριξη των μικρών 

επιχειρήσεων και της καινοτομίας. 

 

 

3. InvestEU 

 

Το Ταμείο InvestEU είναι το νέο επενδυτικό μέσο της Ένωσης. Παρέχει 

εγγυήσεις της ΕΕ με στόχο την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών 

πηγών χρηματοδότησης, με τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, ιδίων 

κεφαλαίων ή άλλων μέσων της αγοράς, για στρατηγικές επενδύσεις 
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υποστήριξης των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Βασίζεται στην επιτυχή 

υλοποίηση, κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. 

Το Ταμείο InvestEU αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδύσεων εντός 

της ΕΕ για τη στήριξη πολιτικών προτεραιοτήτων και τη συμβολή στην 

ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και την ενίσχυση της 

ενιαίας αγοράς. Το Ταμείο θα στοχεύσει σε επενδύσεις που προάγουν τις 

βιώσιμες υποδομές, την έρευνα και καινοτομία, το ψηφιακό 

μετασχηματισμό, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τις κοινωνικές 

υποδομές και την ανάπτυξη και εδραίωση δομών της αγοράς που 

στηρίζουν τις μικροπιστώσεις και την κοινωνική οικονομία. Οι ψηφιακές 

επενδύσεις θα αποτελέσουν βασική οριζόντια προτεραιότητα για όλα τα 

σκέλη του InvestEU. Επιπλέον, το Ταμείο InvestEU παρέχει 

συμβουλευτική υποστήριξη και συνοδευτικά μέτρα για την προώθηση 

της δημιουργίας και ανάπτυξης έργων. 

 

 

4. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων & Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Η κοινή γεωργική πολιτική είναι η κεντρική πολιτική της Ένωσης που 

αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, την 

εξασφάλιση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για τον αγροτικό 
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πληθυσμό, τη σταθεροποίηση των αγορών και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας. Μια εκσυγχρονισμένη κοινή γεωργική πολιτική θα 

πρέπει να στηρίξει τη μετάβαση προς έναν πλήρως βιώσιμο γεωργικό 

τομέα και την ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών που παρέχουν 

ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας. 

Η κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020 εστιάζεται σε 

στόχους που καλύπτουν και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης γεωργίας 

στην ΕΕ: 

• προώθηση της έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας 

• ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το 

κλίμα, καθώς και συμβολή στους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον 

και το κλίμα 

• ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού στις αγροτικές 

περιοχές 

 

Η κοινή γεωργική πολιτική θα χρειαστεί επίσης να συνεχίσει να 

ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες όσον αφορά τη βιώσιμη 

παραγωγή τροφίμων, ιδίως την ασφάλεια και την ποιότητα των 

τροφίμων, καθώς και τα πρότυπα στον τομέα του περιβάλλοντος και της 

καλής μεταχείρισης των ζώων. Η πολιτική θα δώσει μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην παροχή συμβουλών, τη μεταφορά γνώσεων και τη 

συνεργασία. 

Ο εκσυγχρονισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συμβάλλει στην 
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ανάπτυξη περισσότερων συνεργειών και θα αυξήσει τη συνοχή της με 

άλλες πολιτικές της ΕΕ, ιδιαίτερα στους τομείς του περιβάλλοντος, της 

δράσης για το κλίμα, της περιφερειακής ανάπτυξης και της έρευνας και 

ανάπτυξης. Η αύξηση της συνοχής των πολιτικών θα οδηγήσει σε 

απλούστευση σε όφελος τόσο των διοικήσεων όσο και των γεωργών. Η 

υψηλότερη περιβαλλοντική φιλοδοξία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 

παροχή ισχυρής στήριξης στις γνώσεις, την καινοτομία και την 

τεχνολογία. 

 

 

5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας είναι το εξειδικευμένο 

πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα 

της ΕΕ και των παράκτιών κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτόν. Το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα επικεντρωθεί σε τρεις 

στόχους: 

• διατήρηση της υγείας των θαλασσών και των ωκεανών και 

επίτευξη βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τη μείωση 

των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την 

παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

ελκυστικότητας του αλιευτικού τομέα 

• προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, ιδίως με τη δημιουργία 
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ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη βιώσιμων παράκτιων 

κοινοτήτων οι οποίες ευημερούν και κινούνται προς την 

κατεύθυνση των επενδύσεων, των δεξιοτήτων, των γνώσεων και 

της ανάπτυξης της αγοράς 

• ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών, καθώς και 

της ασφάλειας και της προστασίας του θαλάσσιου χώρου σε 

περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από διεθνείς συμφωνίες 

αλιείας 

 

Συνέργειες για τη θαλάσσια και τη γαλάζια οικονομία θα αξιοποιηθούν 

ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς γαλάζιας ανάπτυξης και τη 

στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 

για την επανεκπαίδευση των αλιέων στην απόκτηση δεξιοτήτων και με 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη της 

υδατοκαλλιέργειας. Η συνεργασία και οι συνέργειες με το πρόγραμμα 

Ορίζων Ευρώπη με θέμα την έρευνα και την καινοτομία στον θαλάσσιο 

τομέα θα επιτευχθούν, για παράδειγμα, με τη στήριξη μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την εμπορική αναπαραγωγή 

καινοτόμων λύσεων γαλάζιας ανάπτυξης, όπως επίσης με τη στήριξη 

θεματικής πλατφόρμας επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία 

στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Θα αξιοποιηθούν επίσης 

συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE, το οποίο είναι το πρόγραμμα της ΕΕ 

για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ώστε να στηριχθούν 
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δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, ιδίως συμπληρωματικές δράσεις στρατηγικών 

ολοκληρωμένων έργων.  

 

 

6. Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

 

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζει τις επενδύσεις και 

τη συνεργασία για την ανάπτυξη υποδομών στους τομείς των 

μεταφορών, της ενέργειας και στον ψηφιακό τομέα, ενώ συνδέει και την 

ΕΕ και τις περιφέρειές της. Είναι επίσης εναρμονισμένος με τους στόχους 

πολιτικής για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την 

ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, και καλύπτει τρία σκέλη: 

• Τις μεταφορές, όπου αποσκοπεί στη συμπλήρωση και των δύο 

επιπέδων του ευρωπαϊκού δικτύου για όλους τους τρόπους 

μεταφοράς. Στηρίζει επίσης την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας για τις αεροπορικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές, και συμβάλλει στη μετάβαση της ΕΕ 

προς τη συνδεδεμένη, βιώσιμη, ασφαλή και προστατευμένη 

κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς. Συμβάλλει στην απαλλαγή των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, για παράδειγμα με τη 

σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου υποδομών φόρτισης ή με την 

παροχή προτεραιότητας σε τρόπους μεταφοράς φιλικούς προς το 

περιβάλλον 
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• Τον ψηφιακό τομέα, όπου ο μηχανισμός μεγιστοποιεί τα οφέλη 

που μπορούν να αποκομίσουν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 

από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Με την ανάπτυξη ψηφιακών 

δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας στηρίζονται όλες οι 

καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και η 

συνδεδεμένη κινητικότητα. Επιπλέον, συμβάλλει στο να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί κινητήριοι 

μοχλοί, όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι συγκοινωνιακοί 

κόμβοι, οι κύριοι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών και οι 

επιχειρήσεις προσανατολισμένες στον ψηφιακό τομέα, θα έχουν, 

έως το 2025, πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις με μελλοντικές 

προοπτικές 

• Την ενέργεια, όπου η έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση τμημάτων 

προτεραιότητας των ενεργειακών δικτύων που έχουν ουσιώδη 

σημασία για την εσωτερική αγορά. Ο μηχανισμός επιδιώκει επίσης 

να υλοποιήσει έξυπνα και ψηφιοποιημένα ενεργειακά δίκτυα, 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι διασύνδεσης και να βελτιωθεί η 

ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Εκτός από τις συνέργειες εντός του προγράμματος, ο μηχανισμός θα 

αλληλεπιδρά και με άλλα προγράμματα της ΕΕ. Για παράδειγμα, το έργο 

του σχετικά με τις υποδομές φυσικής συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την 

ΕΕ θα συμπληρώσει την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. 
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Το πρόγραμμα και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

θα αλληλοσυμπληρώνονται, επίσης, ώστε να υλοποιούνται επενδύσεις 

σε υποδομές. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας, ο μηχανισμός 

θα επικεντρωθεί στις υποδομές σε έργα σημαντικά για την ολοκλήρωση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με διασυνοριακό αντίκτυπο, ενώ τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μπορούν να 

ασχοληθούν με τοπικά έξυπνα δίκτυα και έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Το ψηφιακό σκέλος θα επικεντρωθεί σε έργα με ισχυρό 

διασυνοριακό και διατομεακό αντίκτυπο, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

επίδρασης των ιδιωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, ο μηχανισμός θα έχει 

στόχο να αυξήσει την ελκυστικότητά του για τη συγκέντρωση πόρων από 

εθνικούς προϋπολογισμούς σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον 

ψηφιακό τομέα. 

 

 Ποσά σε τρέχουσες 

τιμές σε εκατ. EUR  

Ψηφιακός τομέας 3.000 

Ενέργεια 8.650 

Μεταφορές 30.615 

Συνολικό κονδύλι για την περίοδο 

2021-2027 

42.265 
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Πίνακας 55: Ποσά χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

 

 

 

7.  Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη 

 

 Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη είναι ένα νέο πρόγραμμα με 

αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και 

των επιχειρήσεων, μέσω της τόνωσης επενδύσεων πρώτης γραμμής στην 

πληροφορική και τα δεδομένα υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή 

νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές 

δεξιότητες, καθώς και την ευρείας κλίμακας ανάπτυξη ψηφιακών 

τεχνολογιών σε διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το 

πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε υφιστάμενες δράσεις, όπως λύσεις 

διαλειτουργικότητας για ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις 

και πολίτες, και πιλοτικές δράσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και 

της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης και η διεθνής 

ανταγωνιστικότητα πρέπει να  επιταχυνθούν με: 

• ενίσχυση των ικανοτήτων στους τομείς της πληροφορικής υψηλών 

επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης και 

των ψηφιακών δεξιοτήτων 

• διεύρυνση της διάδοσης και της βέλτιστης χρήσης των ψηφιακών 

τεχνολογιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όταν 
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παρατηρούνται ανεπάρκειες της αγοράς (π.χ. για τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις) 

• ευθυγράμμιση των πολιτικών της ΕΕ, των κρατών μελών και των 

περιφερειών, καθώς και συγκέντρωση ιδιωτικών και 

βιομηχανικών πόρων με στόχο την αύξηση των επενδύσεων και 

την ανάπτυξη ισχυρότερων συνεργειών 

Η διαχείριση του προγράμματος θα γίνεται κεντρικά από την 

Επιτροπή, γύρω από πέντε αλληλεξαρτώμενους και 

αλληλοενισχυόμενους πυλώνες: 

1. την προμήθεια υποδομών πληροφορικής υψηλών επιδόσεων και 

επεξεργασίας δεδομένων θα γίνεται από κοινού, για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών 

το οποίο θα χρησιμοποιείται ιδίως σε τομείς δημόσιου 

συμφέροντος 

2. τις ικανότητες κυβερνοασφάλειας, τόσο για τη δημόσια διοίκηση 

όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενισχυθούν μέσω: i) της 

προμήθειας προηγμένων λύσεων, εξοπλισμού, εργαλείων και 

δεδομένων ii) της αύξησης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις 

δοκιμών και πιστοποίησης και iii) της παροχής τεχνικής βοήθειας 

3. την απόκτηση ανοικτών πλατφορμών για την τεχνητή νοημοσύνη, 

οι οποίες θα διατεθούν σε ολόκληρη την ΕΕ σε κόμβους ψηφιακής 

καινοτομίας, με τους οποίους θα παρέχονται εγκαταστάσεις 

δοκιμών και γνώσεις σε μικρές επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς 

καινοτομίας 
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4. την παροχή, σε φοιτητές και ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, της 

δυνατότητας κατάρτισης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών 

(ανάλυση δεδομένων, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, 

κυβερνοασφάλεια, πληροφορική υψηλών επιδόσεων, κβαντική 

κ.λπ.), μέσω εξειδικευμένων κύκλων μαθημάτων και πρακτικής 

άσκησης σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προηγμένες 

τεχνολογίες 

5. τη μετάβαση τομέων δημόσιου συμφέροντος στην ψηφιακή εποχή 

όπου θα βοηθηθούν με έργα ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας. Τα έργα 

αυτά θα εναρμονίσουν τις επενδύσεις των κρατών μελών και της ΕΕ 

ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία διαθεσιμότητα και 

διαλειτουργικότητα των λύσεων που θα προκύψουν, με συνέχιση 

δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονταν στο πλαίσιο των 

προηγούμενων προγραμμάτων. Θα παρέχεται επίσης στήριξη σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να συμμετάσχουν στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, ιδίως σε τομείς όπως η τεχνητή 

νοημοσύνη. 

 

Συνολικό κονδύλι για την περίοδο 2021-

2027 

9.194 (τιμές σε εκατ. EUR ) 

 

Πίνακας 56: Ποσό χρηματοδότησης του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη 
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8.  Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά 

 

Το νέο Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά στηρίζει την αποτελεσματική 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς, με τη διασφάλιση της συνεργασίας 

μεταξύ αρχών, και την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, 

ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης 

τον καθορισμό προτύπων και τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για 

τομείς όπως η πρόσβαση στις αγορές, η προστασία των καταναλωτών, η 

ασφάλεια των τροφίμων, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, ο ανταγωνισμός, οι στατιστικές, οι 

χρηματοοικονομικές αναφορές και ο λογιστικός έλεγχος. Το πρόγραμμα 

συνενώνει επιτυχείς δράσεις όπως το COSME, το πρόγραμμα για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και το πρόγραμμα για τις στατιστικές. 

Αυτό το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με μέσα και υπηρεσίες 

διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς, όπως η δικτυακή πύλη «Η 

Ευρώπη σου», η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», η υπηρεσία 

πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και το δίκτυο «SOLVIT» για την 

αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εσωτερική αγορά.  

Για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς απαιτούνται 

παρεμβάσεις ώστε να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές και να παρασχεθεί 

στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις η δυνατότητα να 

επωφεληθούν πλήρως από την ολοκλήρωση και το άνοιγμα της αγοράς. 

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους να 
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εκπροσωπούν και να προστατεύουν τα συμφέροντά τους. 

Θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και ιδίως 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής 

τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, 

μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές 

εκτός της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα θα παράγει και θα διακινεί Ευρωπαϊκά στατιστικά 

στοιχεία υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη 

αποφάσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής, καθώς και μετρήσεις των 

επιδόσεων και επιπτώσεων των πρωτοβουλιών της ΕΕ. 

 

 Ποσά σε τρέχουσες τιμές σε εκατ. EUR 

Ανταγωνιστικότητα μικρών και  

μεσαίων επιχειρήσεων (COSME)  

3.000 

Ασφάλεια των τροφίμων 1.680 

Στατιστικές 552 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 528 

Καταναλωτές 188 

Ανταγωνισμός 140 

Συνολικό κονδύλι για την 

περίοδο 2021-2027 

6.089 
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Πίνακας 57: Ποσά χρηματοδότησης των προγραμμάτων για την Ενιαία Αγορά 

 

 

 

9.  Πράσινο Ταμείο 

 

Το Πράσινο Ταμείο, αποφάσισε την εκδήλωση πρόσκλησης για την 

υποβολή προτάσεων για την «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019 - 2020». Η συνολική δαπάνη εις 

βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου που διατίθεται με 

την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000 € για τα έτη 2019 - 

2020 με κατ’ αρχή δέσμευση ποσού 1.000.000,00 € για το έτος 2019. 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Οι προτάσεις του 

προγράμματος είναι: 

1. Μελέτες αστικών αναπλάσεων - διαμόρφωσης ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων και πιο συγκεκριμένα: 

• Διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 

(πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, πλατειών, οδών, 

πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου 

διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και 

ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου). 

• Θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

εξυπηρετήσεων ειδικής σημασίας, όπως αρχαιολογικών 

• Θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων 

χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία 
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2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων 

Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες 

για τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της Διεξαγωγής 

Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών είναι οι κατηγορίες: 

• Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, 

βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, 

πνευματικά κέντρα κλπ.) 

• Χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, 

κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών 

κλπ.) 

• Κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας. 

• Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου & δημοτικών αγορών 

 

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης ο περιβάλλων χώρος 

των κτηρίων αυτών. 

 

 

10.  Πρόγραμμα Ηλέκτρα σε Συνεργασία με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο 
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κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 

(Η/Μ) εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που 

αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, 

συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται. Η 

συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 

2019-2025, με δυνατότητα παράτασης και ο συνολικός προϋπολογισμός 

του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ανέρχεται σε 

πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ. 

 

 

 

11. Τομεακά Προγράμματα: ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 10.000.000,00 €. 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες 

δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων: 

• Προμήθειες εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης 

βιοαποβλήτων 

• Προμήθειες εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης 

βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων για 
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μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου) 

• Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς 

βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων (κλαδοτεμαχιστές 

αποβλήτων κήπων και πάρκων, κάδοι κ.α.) 

• Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής 

προέλευσης και προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για 

τη λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, 

δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των 

προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ 

• Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων 

κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και 

εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της 

μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, δυνάμει του 

άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των προβλέψεων 

του οικείου ΠΕΣΔΑ 

• Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω, εφόσον 

απαιτείται 

• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται 

• Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια 

εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται 
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12. Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών 

λόγω διάβρωσης  

 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση 

ανέρχεται σε 1.000.000 € Η πρόσκληση αφορά δράσεις θωράκισης των 

ακτών με έργα προστασίας, τη σταθεροποίηση της ακτογραμμής καθώς 

την και αποκατάσταση των ακτών που παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα 

διάβρωση 

 

 

13. Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2020 

 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση 

ανέρχεται σε 200.000 € για το έτος 2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 

δράσεις που αφορούν την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση 

του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αστικού 

περιβάλλοντος, την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
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14. ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  

 

Πρόσκληση Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων 

θαλάσσιων προορισμών με χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 

15.000.000,00 € 

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη 

μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο 

χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την 

εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά 

προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και 

κατασκευής. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως λυόμενα αποδυτήρια, 

φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα 

κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή 

περίοδο, χώροι σκίασης/ προστασίας των λουόμενων κ.ά.  

 

 

15. Φυσικό Περιβάλλον Και Καινοτόμες Δράσεις 2020 

 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση 

ανέρχεται σε 5.000.000,00 €. Αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας, 

δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος καθώς και τον πολεοδομικός και αστικός σχεδιασμός για 
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την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων". 

 

 

16. ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 

– 2020 

 

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 

περιοχών. Αφορά την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων με χρηματοδότηση που ανέρχεται 

σε 688.000 €. 

Αφορά υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / 

υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας αλλά και υποδομές για την ενθάρρυνση της 

τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, 

παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, κ.α.). Τέλος υποδομές και 

υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 

(βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων 

πρασίνου κ.α.). 
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17. Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B 

"Mediterranean (MED)"  

 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση 

ανέρχεται σε 4.000.000€ 

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι να βασιστεί σε 

συγκεκριμένα επιτεύγματα έργων Interreg MED 2014-2020 και να 

αξιοποιήσει τα περαιτέρω αποτελέσματα των έργων που έχουν 

ολοκληρωθεί, «γεφυρώνοντας» τα με τις απαιτήσεις της επόμενης 

περιόδου προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη την νέα αναπτυξιακή 

στρατηγική της Ε.Ε. για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                 

228 

5. Προγραμματισμός δράσεων 

 

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρ
χηση 

Δαπάνες Πηγή 
Χρηματοδότησης 

Σύνολο 2020 2021 2022 2023 

1.1.1.1 Ολοκλήρωση των έργων 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 
Επεξεργασίας Λυμάτων, 
καθώς και αξιοποίησης 
Όμβριων 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης -
ΑΤ10,ΑΤ02  

1.1.1.2 Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση 
υφιστάμενων συστημάτων 
ύδρευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης – ΑΤ06, 
ΑΤ08 

1.1.1.3 Ανάπτυξη συστημάτων 
ελέγχου διαρροών στο 
σύστημα ύδρευσης 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β      Τρίτσης -ΑΤ08  

1.1.1.4 Κατασκευή δεύτερου 
υδροταμιευτήρα 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης – ΑΤ01 

1.1.1.5 Προμήθεια και λειτουργία 
δεύτερης επικουρικής 
μονάδας αντίστροφης 
ώσμωσης 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης -ΑΤ01 

1.1.1.6 Εγκατάσταση water kiosks 
εντός οικισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης -ΑΤ01 

1.1.1.7 Κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ 
(Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λημμάτων) 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης -ΑΤ02 

1.1.1.8 Λειτουργία του αποχετευτικού 
δικτύου και επέκτασή του σε 
όλα τα τμήματα του οικισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης -ΑΤ02 

1.1.1.9 Δημιουργία μονάδας 
αφαλάτωσης στον Άγιο 
Ιωάννη Οινουσσών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 350.000.0
00 

     

1.1.2.1 Προστασία, ανάδειξη, 
βελτίωση επισκεψιμότητας 
των δασικών περιοχών του 
Δήμου  

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β      Εξωστρεφείς 
δράσεις 

1.1.2.2 Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων όπως διάβρωση, 
πλημύρες και πυρκαγιές 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      Τρίτσης -ΑΤ03, 
Δράσεις 
προστασίας και 
αποκατάστασης 
παράκτιων 
περιοχών λόγω 
διάβρωσης 

1.1.2.3 Αποκομιδή Μπαζών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

1.1.2.4 Καθαρισμός Παραλιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

1.1.2.5 Προώθηση κινήτρων για την 
ανάπτυξη 
αμπελοκαλλιέργειας, και 
καλλιέργειας μανιταριών, 
αρωματικών φυτών και σύκων 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β       

1.1.3.1 Συντήρηση του πρασίνου σε 
όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους αλλά και περαιτέρω 
ενίσχυσή του 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α      Τρίτσης - ΑΤ08 
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1.1.3.2 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για την 
εφαρμογή ΑΠΕ στα δίκτυα των 
κοινοχρήστων χώρων και των 
δημοτικών κτιρίων 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Α       

1.1.3.3 Βελτίωση του οδοφωτισμού Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

A       

1.1.3.4 Δημιουργία νέων 
πεζοδρομίων 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

Β       

1.1.3.5 Αποκατάσταση του 
Νοτιοανατολικού οδικού 
δικτύου και του δρόμου για το 
αλιευτικό καταφύγιο  

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

A       

1.1.3.6 Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

 130.000.0
00 

     

1.1.4.1 Εφαρμογή των μελετών της 
περιφέρειας 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

1.1.4.2 Ετήσιο πρόγραμμα 
καθαρισμών των ρεμάτων 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

1.1.5.1 Αυτόνομη και ασφαλή 
πρόσβαση ΑμεΑ στις παραλίες 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β      Τρίτσης -ΑΤ10, 
ΕΠ ΑΝΕΚ 

1.1.6.1 Ανακαίνιση παλαιών κτιρίων 
και διασφάλιση της 
καταλληλότητας τους 
 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

Α      ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

1.1.6.2 Γκρέμισμα παλαιών 
ακατάλληλων κτιρίων 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείου Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών 
και Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

Β       

1.2.1.1 Αύξηση των μπλε κάδων 
ανακύκλωσης και βελτίωση 
των σχετικών δεικτών 
ανακύκλωσης μέσω 
στενότερης συνεργασίας με 
την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

1.2.2.1 Χαρτογράφηση των σημείων 
των κάδων απορριμμάτων, και 
βελτίωση των σημείων αυτών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Β      Τρίτσης -ΑΤ08 

1.2.3.1 Αναβάθμιση δημοτικών 
υποδομών καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων με νέα 
προμήθεια εξοπλισμού 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α      ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2020 

1.3.1.1 Επισκευή και συντήρηση του 
ελικοδρομίου 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

1.3.1.2 Κατασκευή κυματοθραύστη 
για προστασία από Δυτικούς 
ανέμους 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α 30.664,09      

1.4.1.1 Οργάνωση και ψηφιοποίηση 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

Α       

Πίνακας 58: Προγραμματισμός δράσεων για τον Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
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Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 
Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρ
χηση 

Δαπάνες Πηγή 
Χρηματοδότησης Σύνολο 2020 2021 2022 2023 

2.1.1.1 Επαναλειτουργία της μονάδας 
«Βοήθεια στο Σπίτι» 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.1.1.2 Πρόσληψη απαραίτητου 
προσωπικού  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.1.1.3 Προμήθεια αναλώσιμων Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β       

2.1.2.1 Αναβάθμιση μηχανοργάνωσης 1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων  

Β 100.000 25.00
00 

25.00
00 

25.00
00 

25.00
00 

Τρίτσης -ΑΤ08 

2.1.2.2 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α 100.000 25.00
00 

25.00
00 

25.00
00 

25.00
00 

Τρίτσης -ΑΤ09 

2.1.2.3 Απόκτηση χερσαίου και 
πλωτού ασθενοφόρου 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.1.3.1 Η υλοποίηση προγραμμάτων 
για την κοινωνική πολιτική και 
την υγεία, σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια και τα 
αρμόδια Υπουργεία 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α      Τρίτσης -ΑΤ09 

2.1.3.2 Η προώθηση εθελοντικής 
κοινωνικής συμμετοχής 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β       

2.1.3.3 Η αύξηση της συμμετοχής σε 
προγράμματα και δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β 45.000  15.00
0 

15.00
0 

15.00
0 

 

2.1.3.4 Η υλοποίηση προγραμμάτων 
εμβολιασμών κοινωνικών 
ομάδων σε συνεργασία με 
φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και 
το Υπουργείο Υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β       

2.1.3.5 Η εφαρμογή δράσεων 
ενημέρωσης και πρόληψης σε 
θέματα δημόσιας υγείας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β       

2.1.4.1 Η λήψη μέτρων που αφορούν 
την πρόσβαση των ΑμεΑ στις 
δημόσιες υπηρεσίες, χώρους 
άθλησης, παραλίες και τη 
διαμόρφωση των 
πεζοδρομίων προκειμένου να 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β      Τρίτσης -ΑΤ08, 
ΑΤ10, ΑΤ12 
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γίνουν κατάλληλα για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες 

2.1.4.2 Παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης και της 
απαραίτητης νοσηλευτικής 
φροντίδας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β      Τρίτσης -ΑΤ08 

2.1.5.1 Οικονομικά μέτρα στήριξης, 
όπως μειωμένα τέλη 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.1.5.2 Κοινωνικά μέτρα, όπως 
ενσωμάτωση κοινωνικών 
κριτηρίων σε όλες τις 
προσλήψεις στο Δήμο 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β       

2.1.5.3 Ψυχολογική υποστήριξη και 
οικογενειακή βοήθεια 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Β      Τρίτσης -ΑΤ08 

2.1.5.4 Έκδοση πιστοποιητικών 
οικονομικής Αδυναμίας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.2.1.1 Αξιοποίηση των πολιτιστικών 
μνημείων, ώστε να 
αποτελέσουν επιπλέον 
κίνητρο για τους επισκέπτες 
της περιοχής και να τονώσουν 
τον τουρισμό 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α      Τρίτσης - ΑΤ08, 
ΑΤ14 

2.2.1.2 Δημιουργία του «ΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» (“ MARITIME 
HERITAGE ROUTE”) 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α      Τρίτσης – ΑΤ14 

2.2.1.3 Δημιουργία ναυτικής 
βιβλιοθήκης  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α       

2.2.1.4 Δημιουργία Λαογραφικού 
εκθετηρίου 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α       

2.2.1.5 Επισκευή κτιρίου Remezzo Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

A 172.700.000      

2.3.1.1 Αναβάθμιση και συντήρηση 
των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων με βάση τις 
ανάγκες 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α 300.000  100.0
00 

100.0
00 

100.0
00 

Τρίτσης -ΑΤ10, 
ΑΤ11 

2.3.2.1 Διοργάνωση πρωταθλημάτων 
σχολείων και συλλόγων  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α       



   

                 

232 

2.3.2.2 Ανάπτυξη και διεύρυνση των 
συνεργασιών με τοπικούς 
συλλόγους για την από κοινού 
διοργάνωση πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

Α       

2.4.1.1 Ανάγκη ανακαίνισης 
εξωτερικής όψης κτιρίου ΑΕΝ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α      Τρίτσης – ΑΤ07 

2.4.1.2 Ανάγκη εξεύρεσης χώρων 
φιλοξενίας περισσότερων 
σπουδαστών στην Εστία της 
ΑΕΝ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.1.3 Δημιουργία Αμφιθεάτρου για 
εκπαιδευτικές και 
συνεδριακές δράσεις 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.1 Οργάνωση Summer School 
στο χώρο του Οικοτροφείου 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.2 Ίδρυση Σχολής Σωστικών και 
Πυροσβεστικών Μέσων 
Οινουσσών 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.3 Δημιουργία κατεύθυνσης 
μηχανικών στο ΕΠΑΛ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

A       

2.4.2.4 Προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού για τη νέα 
κατεύθυνσης μηχανικών στο 
ΕΠΑΛ 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.5 Προσθήκη των μαθημάτων: 
Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 
και ΕΠΑΛ) 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.6 Προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού για τα μαθήματα: 
Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.7 Πρόσληψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού για τα μαθήματα: 
Μουσικής, Εικαστικών και 
Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

2.4.2.8 Δημιουργία σχολείου 
δεύτερης ευκαιρίας για 
ανέργους που δεν διαθέτουν 
το απολυτήριο Γυμνασίου 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

Α       

 

Πίνακας 59: Προγραμματισμός δράσεων για τον Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 
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Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 
Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρ
χηση 

Δαπάνες Πηγή 
Χρηματοδότησης Σύνολο 2020 2021 2022 2023 

3.1.1.1 Η ανάπτυξη καινοτόμων 
επιχειρηματικών δράσεων  
σχετικά με τον τουρισμό  

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α      Τρίτσης – ΑΤ08 

3.1.1.2 Δημιουργία περαιτέρω 
πλωτών μαρίνων 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Β       

3.1.1.3 Δημιουργία Πύλης 
Schengen 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.1.4 Δημιουργία δημόσιων 
αποχωρητηρίων  

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.1.5 Αντικατάσταση όλων των 
παλαιών τροφοδοτικών 
ηλεκτρισμού και νερού για 
τα σκάφη (pillars) 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.1.6 Εγκατάσταση free wifi στο 
λιμάνι  

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 30.000  30.00
0 

  Τρίτσης -ΑΤ08, 
WIFI4EU 

3.1.1.7 Δημιουργία υδατοδρομίου 
και των σχετικών 
εγκαταστάσεων για τη 
λειτουργία του 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.1.8 Δημιουργία αίθουσας 
αναμονής επιβατών  

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.1.9 Δημιουργία σταθμού 
ανεφοδιασμού καυσίμων 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.1.10 Επισκευή του μόλου του 
αλιευτικού καταφυγίου 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.1.2.1 Ανάπτυξη και διεύρυνση 
των συνεργασιών του 
Δήμου με φορείς για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α      Τρίτσης -AT08 

3.2.1.1 Καινοτόμος σχεδιασμός 
ενός ολοκληρωμένου 
τουριστικού προορισμού, ο 
οποίος να συνδυάζει και να 
διαχειρίζεται τα τοπικά 
στρατηγικά πλεονεκτήματα 
με την πολιτιστική 
κληρονομιά του και με τις 
πλούσιες φυσικές ομορφιές 
της περιοχής 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α 100.000  40.00
0 

30.00
0 

30.00
0 

Τρίτσης - AT08 
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3.2.1.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
τουρισμού 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α      Τρίτσης - AT08 

3.2.1.3 Ανάπτυξη εναλλακτικού 
τουρισμού (παρατήρηση 
πουλιών, καταδύσεις, 
trekking μονοπάτια, 
αγροτουρισμού) 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α      Τρίτσης – AT08 

3.2.1.4 Ανάπτυξη θαλάσσιου 
τουρισμού  

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α      ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

3.2.2.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης 
τουριστικής πολιτικής σε 
συνεργασία με ΕΟΤ, 
πρεσβείες, φορείς, 
ιδρύματα σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Α       

3.2.2.2 Αναβάθμιση παρουσίας σε 
διεθνείς εκθέσεις 
τουρισμού 

Αυτοτελές Γραφείο 
Αξιοποίησης Προγραμμάτων, 
Χρηματοδοτήσεων και 
Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Β       

 

Πίνακας 60: Προγραμματισμός δράσεων για τον Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Άξονας 4: Εσωτερική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου 
Κωδικός 
Δράσης 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσία Υλοποίησης Ιεράρ
χηση 

Σύνολο 2020 2021 2022 2023 Πηγές 
Χρηματοδότησης 

4.1.1.1 Καθορισμού στόχων και 
μέτρηση της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών) 

Α 30.000  10.00
0 

10.00
0 

10.00
0 

 

4.1.2.1 Εφαρμογή διαδικασιών 
μείωσης της εσωτερικής 
γραφειοκρατίας 
(τυποποίηση, 
μοντελοποίηση, 
απλούστευση διαδικασιών) 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών) 

Α 75.000  25.00
0 

25.00
0 

25.00
0 

Τρίτσης – AT08 

4.1.3.1 Καθιέρωση υπηρεσίας 
τύπου “Help Desk” που θα 
ενημερώνει αποδέχεται και 
επιλύει σε πρώτο επίπεδο 
προβλήματα του πολίτη & 
σε δεύτερο επίπεδο θα τα 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α      Τρίτσης – AT08 
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προωθεί στην κατάλληλη 
οργανωτική μονάδα 

4.2.1.1 Η στελέχωση των 
Υπηρεσιών του Δήμου με 
εξειδικευμένο προσωπικό 
μέσω: μετατάξεων, 
κινητικότητας και 
πρόσληψη συμβασιούχων 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β       

4.2.1.2 Πρόσληψη επιστημονικού 
προσωπικού, για την 
άσκηση εξειδικευμένων 
αρμοδιοτήτων τόσο 
υποστηρικτικού χαρακτήρα 
για την υλοποίηση δράσεων 
αναπτυξιακού και 
κοινωνικού χαρακτήρα 
όπως δράσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος, ειδικών 
τεχνικών έργων και 
κοινωνικών ζητημάτων 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α       

4.2.1.3 Πλήρωση προβλεπόμενων 
κενών οργανικών θέσεων 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α       

4.2.2.1 Συνεχής επιμόρφωση σε 
θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο των 
ειδικοτήτων τους καθώς και 
σε θέματα νομοθεσίας και 
εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α       

4.2.2.2 Συμμετοχή, του 
ανθρώπινου δυναμικού σε 
προγράμματα 
επιμόρφωσης στελεχών και  
εφαρμογή πολιτικής δια 
βίου εκπαίδευσης 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α       

4.2.2.3 Η αξιοποίηση του 
προσωπικού για ενεργή 
συμμετοχή στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α      Τρίτσης – AT08 

4.2.3.1 Ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στις 
εσωτερικές διαδικασίες και 
την παροχή υπηρεσιών για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη λόγω των 
συνεπειών της πανδημίας 

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α      Τρίτσης – AT08 

4.3.1.1 Αξιοποίηση πόρων του 
ΕΣΠΑ και εθνικών 
χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων (Τρίτσης) 
για την κατασκευή νέων 
χώρων  

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Β       

4.3.1.2 Δημιουργία νέων και 
βελτίωση υφισταμένων 
υποδομών  

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Β       

4.3.1.3 Αναβάθμιση υποδομών 
καθαριότητας 

1. Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
2. Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α       

4.3.2.1 Αναβάθμιση και 
εμπλουτισμός των 
λειτουργιών του 
διαδικτυακού portal του 

Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και Δικτύων 

Α 20.000  20.00
0 

  Τρίτσης – AT08 
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Δήμου, με ένταξη νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης του πολίτη 
και συμμετοχικής 
διακυβέρνησης. 

4.4.1.1 Αξιοποίηση της δημοτικής 
περιουσίας 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β      Τρίτσης – AT07 

4.4.2.1 Εξορθολογισμός 
λειτουργικών δαπανών 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β       

4.4.2.2 Αύξηση εσόδων και έλεγχος 
εξόδων 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β      Τρίτσης – AT08 

4.4.2.3 Σωστή και καινοτόμα 
διαχείριση των 
κοινόχρηστων χώρων, με 
γνώμονα πάντα την 
προστασία τους 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Α       

4.4.2.4 Απορρόφηση πόρων και 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
και εθνικών 
χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων  

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Β 30.000  10.00
0 

10.00
0 

10.00
0 

 

 

Πίνακας 61: Προγραμματισμός δράσεων για τον Άξονας 4: Εσωτερική οργάνωση και 

ανάπτυξη του Δήμου 
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6. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

 

Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης εισήχθησαν στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση με το νόμο 3230/2004. Με το νόμο αυτόν το ΥΠΕΣΔΔΑ 

καθιέρωσε στις Δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού το σύστημα «Διοίκησης μέσω Στόχων» 

επιδιώκοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

των Δημοσίων Υπηρεσιών και την ανταπόκριση του ανθρωπίνου 

δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. 

 

 

6.1  Σκοπός 

 

Σκοπός της «Διοίκησης μέσω Στόχων» είναι η μέτρηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης, μέσω της 

οποίας επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών . 

Με την εφαρμογή του μοντέλου της «Διοίκησης μέσω Στόχων» 

επιδιώκεται η επίτευξη των κατωτέρω αντικειμενικών στόχων: 

• η εξυπηρέτηση του πολίτη 

• η επαύξηση της εμπιστοσύνης του πολίτη και του βαθμού 

ικανοποίησης των αναγκών του από τη Διοίκηση  

• η ενίσχυση της διαφάνειας  

• η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων  
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• η άσκηση διοίκησης προς όφελος του πολίτη  

 

 

 

6.2  Μεθοδολογία  

 

Η μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ενός 

φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού επιτυγχάνεται μέσα από τον 

καθορισμό στόχων. Η διαδικασία καθορισμού των στόχων που θα πρέπει 

να ακολουθεί ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού έχει 

ως ακολούθως: 

• με απόφαση του ο Δήμαρχος γνωστοποιεί και κατανέμει στις 

οικείες υπηρεσίες τους στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος. 

Οι ετήσιοι στρατηγικοί στόχοι είναι συμβατοί με τους στόχους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου εφόσον εγκριθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

• οι προϊστάμενοι διευθύνσεων προβαίνουν σε μια κατ’ αρχήν 

ανάλυση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων του φορέα, 

ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς 

προϊσταμένους τμημάτων και ζητούν από αυτούς να 

προσδιορίσουν τους επιμέρους στόχους του κάθε τμήματος. 

• οι προϊστάμενοι τμήματος καθορίζουν τη συμβολή κάθε 

υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος. Οι ατομικοί 
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στόχοι καθορίζονται ανάλογα με τις αρμοδιότητες της μονάδας 

που υπηρετεί ο υπάλληλος, αφού ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες, 

γνώσεις και εμπειρίες του. 

 

Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο οι στόχοι καθορίζονται και αποτυπώνονται 

σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης κατόπιν συνεργασίας και 

συμφωνίας μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων.  

Οι υπηρεσίες οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες 

(μετακινήσεις προσωπικού, σύσταση ομάδων διοίκησης έργου κ.λπ.), 

προκειμένου να υλοποιηθεί η στοχοθεσία. 

 Η συμφωνία για τον προσδιορισμό των στόχων περιβάλλεται στον 

τύπο απόφασης, που εκδίδεται από τον Δήμαρχο και προσυπογράφεται 

από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων. Στην απόφαση στοχοθεσίας 

καθορίζονται ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες 

μέτρησης των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Η απόφαση στοχοθεσίας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό του 

φορέα, έτσι ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για το σύνολο των 

επιδιωκόμενων στόχων και το χρόνο υλοποίησης. 

Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων από κάθε υπηρεσία του 

φορέα  πραγματοποιείται μέσα από δείκτες, οι οποίοι ονομάζονται 

δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης διαχωρίζονται σε 

γενικούς και ειδικούς δείκτες: 

• Γενικός Δείκτης είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των 
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πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που 

υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος 

διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Ο Ειδικός Δείκτης μπορεί να εφαρμόζεται για κάθε τμήμα 

ξεχωριστά και να αντιστοιχεί στο είδος των παρεχόμενων από 

αυτό υπηρεσιών. 

 

Οι εν λόγω δείκτες καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου 

διοικητικού οργάνου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

6.3 Βασικές κατηγορίες δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης  

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι δείκτες παρακολούθησης 

διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: 

• Δείκτες αποτελεσμάτων, μέσω των οποίων παρακολουθείται η 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. 

• Δείκτες εισροών και εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η 

υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. 

 

Μέσα από την επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 

δύο ανωτέρω κατηγοριών, προκύπτει μια τρίτη κατηγορία δεικτών οι 
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οποίοι ονομάζονται δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας της λειτουργίας ενός ΟΤΑ και επομένως της πορεία 

υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. 

 

 

6.4 Δείκτες Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών με βάση 

τον στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

 

Δείκτες εισροών και εκροών 
Α/Α Τίτλος Δείκτη Στόχοι 

Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Υπηρεσία Υλοποίησης Αποτελέσματα Τιμή 
Στόχος 

Τιμή Βάσης 2020 2021 2022 2023 

1 Αριθμός εποχικών 
προσλήψεων για την 
υλοποίηση των δράσεων 

4.2.1 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

      

2 Διαθέσιμη ποσότητα 
ύδατος m3 / Έτος 

1.1.1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου 
και Κοιμητηρίων) 

      

3 Αριθμός προβλημάτων 
ύδρευσης  που 
καταγράφονται από την 
αρμόδια υπηρεσία / Έτος 

1.1.1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου 
και Κοιμητηρίων) 

      

4 Ετήσια καταναλισκόμενη 
ποσότητα ύδατος / 
Καταναλωθείσα ποσότητα 
ύδατος προηγούμενου 
έτους 

1.1.1 
1.1.2 

• Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείο 
Καθαριότητας, Πρασίνου και 
Κοιμητηρίων) 

• Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

      

5 Μήκος νέου δικτύου  
αποχέτευσης / 
Προγραμματισμένο μήκος 
νέου δικτύου αποχέτευσης 

1.1.1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου 
και Κοιμητηρίων) 

      

6 Αριθμός Συμβατικών Κάδων  
/ Γεωγραφική Έκταση 

1.2.2 
1.2.3 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

      

7 Ημερήσιος Όγκος 
Απορριμμάτων (m3/ημέρα) 
που συλλέγεται 

1.1.2 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών       

8 Αριθμός έργων για την 
εξασφάλιση της 

1.1.2 • Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
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βιωσιμότητας και της 
ελκυστικότητας των πόλεων 

1.1.3 
1.1.5 
1.1.6 
1.2.3 

• Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών 

• Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
(Γραφείο Καθαριότητας, 
Πρασίνου και Κοιμητηρίων) 

9 Αριθμός δράσεων 
ευαισθητοποίησης που 
πραγματοποιήθηκαν για 
την περιβαλλοντική 
προστασία 

1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

• Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

• Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

      

10 Αριθμός Δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που αναβαθμίζονται, 
επεκτείνονται, 
συντηρούνται 

2.1.1 
2.1.3 
2.1.4 

Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

      

11 Αριθμός προγραμμάτων δια 
βίου μάθησης που 
ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) 

2.4.2 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

      

12 Αριθμός δράσεων και 
προγραμμάτων 
εθελοντισμού που 
ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) 

2.1.3 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας) 

      

13 Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
(κατ’ έτος) 

3.1.1 Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων 
και Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

      

14 Αριθμός ολοκληρωμένων 
δράσεων ενίσχυσης της 
τοπικής 
επιχειρηματικότητας 

3.1.2 Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης 
Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων 
και Συνεργασιών & Τοπικής 
Ανάπτυξης 

      

15 Αριθμός επισκεπτών στη 
Διαδικτυακή Πύλη του 
Δήμου / Εξάμηνο 

4.3.2 Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής 
και Δικτύων 

      

16 Αριθμός εφαρμογών 
πληροφορικής, που 
τέθηκαν σε λειτουργία για 
ανάγκες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

4.3.2 Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής 
και Δικτύων 

      

17 Αριθμός αιτημάτων/ 
υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά 
/ Έτος 

4.3.2 Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής 
και Δικτύων 

      

18 Αριθμός Συμμετεχόντων σε 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
/ Έτος 

4.2.2 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

      

 

Πίνακας 62: Ενδεικτικοί δείκτες εισροών και εκροών Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Δείκτες Αποτελέσματος 
Α/Α Τίτλος Δείκτη Στόχοι Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 
Υπηρεσία Υλοποίησης Αποτελέσματα Τιμή Στόχος 

Τιμή Βάσης 2020 2021 2022 2023 

1 Λειτουργικά κόστη/ Σύνολο 
δαπανών 

4.4.2 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

      

2 Μέτρα Πεζοδρόμων που 
δημιουργήθηκαν / 
επεκτάθηκαν, 
συντηρήθηκαν / Μήκος 
Αστικών Δρόμων (m) 

1.1.3 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  (Γραφείου 
Αυτεπιστασίας, 
Οικοδομικών, 
Ηλεκτρολογικών και 
Μηχανολογικών Μελετών 
και Κατασκευών) 

      

3 Αριθμός Δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας/ Σύνολο του 
πληθυσμού 

2.1.1 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας) 

      

4 Αριθμός Πολιτιστικών 
Εγκαταστάσεων / Σύνολο 
του Πληθυσμού 

2.2.1 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

      

5 Αριθμός πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν (κατ’ 
έτος) 

2.2.1 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Γραφείο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών & Αθλητικών 
Δράσεων) 

      

6 Κενές οργανικές θέσεις / 
σύνολο των 
προβλεπόμενων θέσεων 
του ΟΕΥ 

4.2.1 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

      

7 Αριθμός Η/Υ / Αριθμό 
Υπαλλήλων 

4.2.3 • Διεύθυνση 
Διοικητικής και 
Οικονομικής 
Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών) 

• Αυτοτελές Γραφείο 
Πληροφορικής και 
Δικτύων 

      

8 Εισπραχθέντα Έσοδα / 
Βεβαιωθέντα Έσοδα 
(Ετησίως) 

4.4.2 Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης 
(Αυτοτελές Τμήμα 
Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών) 

      

Πίνακας 63: Ενδεικτικοί δείκτες αποτελέσματος Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Όλοι οι ανωτέρω δείκτες αποτελούν πρόταση και οι δείκτες που τελικά 

θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων 

που έχουν τεθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αλλά και για την 
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αποτελεσματικότητα των  υπηρεσιών του Δήμου Οινουσσών, θα 

καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών. 

Όσον αφορά τις τιμές στόχου, επίσης θα καθοριστούν με την ίδια 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών, οι οποίες θα 

αποτελέσουν αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης της 

Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου, καθώς και του τμήματος που θα οριστεί 

υπεύθυνο για τη παρακολούθηση τους. Για τον ακριβέστερο όμως 

προσδιορισμό των τιμών στόχου, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι τιμές 

βάσης, όπου αυτό είναι εφικτό.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποδεικνυομένων δεικτών μπορεί να 

αποκτήσει τιμές βάσης κυρίως από εθνικές στατιστικές τιμές. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις τιμές βάσης προτείνεται να δημιουργηθεί ο 

μηχανισμός και να παρακολουθηθεί κατά το έτος 2021 ώστε η επίδοση 

εκείνου του έτους να αποτελέσει τιμή βάσης και στη συνέχεια να 

μπορούν να τεθούν οι τιμές στόχου.  

Για την επίλυση του σημαντικού αυτού ζητήματος προτείνεται η 

συνέχιση των εργασιών της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου ώστε α) να 

επεξεργαστεί τους δείκτες καθώς και τις τιμές βάσης και στόχου β) να 

προτείνει τους μηχανισμούς παρακολούθησης για τους υπόλοιπους 

δείκτες και με βάση την εισήγηση τους να προσδιοριστούν τόσο η ετήσια 

όσο και η γενική στοχοθέτηση. 

Το ποσοστό υλοποίησης θα αποτελέσει αφορμή αναθεώρησης των 

τιμών, αφού θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες 

που επικρατούν. 
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