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3.4.7α    Η Χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη 
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 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση των κρίσιμων 
ζητημάτων στον τομέα της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση των κρίσιμων 
ζητημάτων στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής - Παιδείας - Πολιτισμός -  
Αθλητισμός. 

 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση των κρίσιμων 
ζητημάτων στον τομέα Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 

 Αξιολόγηση της Εσωτερικής Διάρθρωσης του Δήμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

5.1       Χρηματοδοτικά Εργαλεία. 
5.1.1    ΕΣΠΑ 2014-2020. 
5.1.2    Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
5.1.3    Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

6.1       Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου- Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου. 
6.1.1    Το όραμα και οι αρχές του Δήμου. 
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6.1.4     Ανάλυση των ευκαιριών και αδυναμιών του Δήμου Καρύστου 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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1.1:  Τι είναι το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΟΤΑ 

Ο ρόλος ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιορίζεται μόνο στην 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως  
θεσμικός, πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός παράγοντας της περιοχής του. Ο 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α΄ βαθμού) προκειμένου να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του λειτουργικού του ρόλου, είναι 
σημαντικό να αναπτύξει ένα εσωτερικό μηχανισμό προγραμματισμού και ελέγχου. 
Αυτός ακριβώς ο μηχανισμός εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη ενός Επιχειρησιακού 
Σχεδίου που στόχο έχει την δημιουργία μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών μέσω των 
οποίων θα προγραμματίζονται, θα παρακολουθούνται και θα μετρούνται τα 
αποτελέσματα των δράσεων του ΟΤΑ α΄ βαθμού.  
Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικού αντικειμένου 
και αρμοδιοτήτων ενός δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αξιοποιώντας το 
ανθρώπινο δυναμικό του, τα Περιφερειακά και Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τις 
Εθνικές και Τοπικές πηγές χρηματοδότησης, το πλουτοπαραγωγικό χαρακτήρα της 
περιοχής. Ακριβώς λόγω του πολυτομεακού χαρακτήρα των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων , για την εκπόνησή τους απαιτείται η συμμετοχή τόσων των αιρετών 
και υπηρεσιακών παραγόντων ενός ΟΤΑ α΄βαθμού όσο και της τοπικής κοινωνίας. 
Με τον τρόπο αυτό η εκπόνηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου  αποτελεί ένα 
εργαλείο στα χέρια της Δημοτικής Αρχής ώστε αυτή να εναρμονίσει την τοπική 
ανάπτυξη του Δήμου με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού και Εθνικού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού.  

 

1.2: Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 
προβλέπεται  για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.   με πληθυσμό άνω των 10.000 
κατοίκων και προαιρετικά για τους υπόλοιπους. 
Με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο άρθρο 266, επιχειρείται η μετεξέλιξη του 
θεσμού των Επιχειρησιακών προγραμμάτων και αναφέρεται ρητά η υποχρέωση 
όλων των Δήμων στην εκπόνηση Πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος και των 
Ετήσιων Σχεδίων Δράσης αυτού. Με το άρθρο 1 του Καλλικράτη , όπως αυτό 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 10 και το άρθρο 18 του Ν. 3870/2010, για το 
μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ΄έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και 
Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό ως 
παράρτημα. 
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Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και 
εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την 
κατάρτιση των Ε.Π., όπως είναι: 
 

1. Οι διατάξεις της 18183/2-4-2007(ΦΕΚ 534/13-4-2007,Β) Υπουργικής 
Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ 5694/11-3-2011 όμοια,  στην 
οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 

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

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

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007(ΦΕΚ 221/12-9-2007) «Όργανα και 
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011 με το οποίο 
καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

5. Την 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ 2970/4-11-2014,Β΄) απόφαση ΥΠΕΣ 
«περιεχόμενο , δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ α΄βαθμού για 
την δημοτική περίοδο 2014-2019». 

 

1.3: Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η 
προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης σε εναρμόνιση με τις 
κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες 
αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Βασική αποστολή του επιχειρησιακού είναι να αποτελέσει επιχειρησιακό εργαλείο 
σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που 
συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου. Επίσης αποτελεί αναγκαίο 
εργαλείο για την χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων –σε Κοινοτικά και Εθνικά 
Προγράμματα- παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής και την διαμόρφωση 
της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου.  
 
Συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συμβάλει: 
a) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες 
δραστηριότητες  που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των 
θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : 

α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της 
περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς: 

- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος.  

- Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  
- Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης. 
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β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της 
περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς: 
 

- Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. 
- Της Υγείας. 
- Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού. 
- Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών. 

γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους 
τομείς: 
             -     Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

- Της απασχόλησης. 
- Του τουρισμού. 

 
β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της δημοτικής και 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, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με 
σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
νομιμοποίησης της λειτουργίας της.  
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 της, της 
ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, 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. 

 
γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 
Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο 
αρμοδιοτήτων του, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία  της περιοχής του. Η 
διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων 
υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  
Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  θα πρέπει να επισημαίνει τη 
συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: 

- 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). 
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Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 
ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει 
δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει 
τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.  
Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου 
συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, 
σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη 
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή 
υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 
 

1.4 Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 
αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών 
υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση 
της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών 
προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, 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.  
β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 
Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η 
βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα 
της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται 
σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του 
και σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του.  
γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 
Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. 
Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των 
αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και υπαλλήλων υπηρεσιών.  
δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των 
Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος 
δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού 
προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος 
προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς 
προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 
 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

  

 

9 

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

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

- Υπηρεσιακά στελέχη.  
- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής 

στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ. 
- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια). 

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

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και 
του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 
συμμετοχής. 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 
προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και 
υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών 
του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών 
ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο 
αυτά εμπλέκονται. 
 
1.5 Το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
Η διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του 
Προγράμματος ακολουθεί πιστά τις απαιτήσεις των σχετικών νομοθετημάτων και τις 
υποδείξεις των δημοτικών αρχών. Αντλήθηκαν στοιχεία τόσο από τις υπηρεσίες του 
Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα όσο και από το διαδίκτυο, τις σχετικές 
αναπτυξιακές μελέτες της περιοχής, το προηγούμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-
2015 του Δήμου και άλλη σχετική βιβλιογραφία. 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία για την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού 
αναφέρεται στα κάτωθι τρία στάδια: 
 

ΣΤΑΔΙΟ Α- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση 
Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας 
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής 
ενέργειες : 

- Οργάνωση του έργου από  την ομάδα εργασίας ΕΠ που έχει συσταθεί,  
διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής, 
προγραμματισμό του έργου, ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και 
των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

 
Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
Σκοπός του βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση: 

- της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.   
- της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα 

«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».   
- της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα 

«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».   
- της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα 

«Τοπική οικονομία και απασχόληση».   
- του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών.   

Για το σκοπό αυτό η ομάδα εργασίας ΕΠ: 
- περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του 

Δήμου αλλά και το Δήμο ως Οργανισμό. 
- αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, 

πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου 
καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη 
περιοχή.   

- προβαίνει σε  εντοπισμό των προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε 
θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, 
Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και 
Απασχόληση») σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.  

- αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά: 
 την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας 
 το ανθρώπινο δυναμικό 
 τις συνεργασίες 
 διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που υποστηρίζουν την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
 την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό 
 οικονομικά στοιχεία και περιουσία. 

-  προβαίνει σε  εντοπισμό προβλημάτων για την εσωτερική ανάπτυξη του 
Δήμου.  

Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του 
περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

- Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι 
σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά 
σειρά προτεραιότητας. 
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- Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα 
κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη 
ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου. 
 

- Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου 
και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση, α) με τις λειτουργίες που 
επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με 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 του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση 
Στρατηγικού Σχεδίου 
Σκοποί του βήματος είναι: 

- η διατύπωση του οράματος.  
- η διατύπωση των κατευθυντηρίων 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 (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές 
προτεραιότητες. 

Οι ενέργειες αυτές οριοθετούνται από την Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τα 
τμήματα του Δήμου και λοιπούς φορείς της αυτοδιοίκησης. 

 
Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 

Άξονας 1ος  «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». 
Άξονας 2ος  «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».  
Άξονας 3ος  «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση». 

 Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης      
του Δήμου». 

Για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι. 
 
Βήμα 4:  Συνεργασία με όμορους Δήμους (όπου απαιτείται) 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β- ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
Βήμα 5:  Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης 
 Στο σημείο αυτό για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής 
ενέργειες  :  

- Η ομάδα εργασίας ΕΠ, υποβάλλει το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ 
φάση) στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
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- Εγκρίνεται η Α΄φάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και τίθεται προς συζήτηση 
στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 
 
 

- Δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού τουλάχιστον για δύο 
εβδομάδες στην ιστοσελίδα του Δήμου, με κάθε πρόσφορο τρόπο για την 
ενημέρωση των πολιτών και κατά την οποία περίοδο υποβάλλονται 
προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Αν απαιτηθεί, διοργανώνονται δημόσιες 
εκδηλώσεις για ενημέρωση των φορέων και πολιτών . 

- Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών. 

- Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα 
συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού 
Σχεδίου και ολοκληρώνεται η Α-φάση.  

 

ΣΤΑΔΙΟ Γ- Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου (Β΄ΦΑΣΗ) 

 
Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου  
Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται 
το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν 
καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που 
εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται 
από την ομάδα εργασίας ΕΠ σε συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για 
το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται 
σειρά Δράσεων.  
Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:  

1. Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις. 
2. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε 
δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης. 
 
Βήμα 7 : Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων. 
                 Οικονομικός  Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Σκοποί του βήματος είναι: 

- Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, 
αρμόδια υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, 
προσδιορισμός των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την 
υλοποίηση τους, εκροές, κλπ. 

- Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων. 
- Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης. 
- Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων. 

Ο πενταετής και ο οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την 
ομάδα εργασίας ΕΠ, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το 
Μέτρο και το Στόχο. 
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Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, η ομάδα 
εργασίας ΕΠ δημιουργεί συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί : 
 
 

- ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους. 
- ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) 

(συνεχιζόμενη, νέα). 
- ανάλογα με την προτεραιότητα. 
- ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά 

δημοτική/τοπική κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, κλπ.). 
- ανάλογα με το έτος. 
- ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος. 

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των 
δράσεων.  
Τέλος συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 
Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα 
πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες 
εισροών, εκροών και αποτελέσματος. 
 
Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Τελικές Ενέργειες 
Το βήμα 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 Επιχειρησιακού Προγράμματος από τους 
υπεύθυνους εκπόνησης. 

- υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική 
Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις 
των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα 
αφορούν. 

- έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
- έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με 
υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

- δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο. 
 
Τα επόμενα κεφάλαια περιγράφουν αναλυτικά τα προηγούμενα βήματα της 
διαδικασίας. Στα διαγράμματα  που ακολουθούν απεικονίζεται: 

1. η αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την 
ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

2. το μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου. 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

 

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής 

(Αποτύπωση) 

 Κοινωνική 
Πολιτική-
Παιδεία, 

Πολιτισμός-
Αθλητισμός 
(Αποτύπωση) 

   
Τοπική 

Οικονομία και 
Απασχόληση 

(Αποτύπωση) 

 
 Βελτίωση 

Διοικητικής 
Ικανότητας του 

Δήμου 
(Αποτύπωση) 

 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

(Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και 

Οικονομικός Προγραμματισμός) 
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1.6 Μεθοδολογία για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
       Προγράμματος - Οργάνωση του έργου 
Η κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Καρύστου βασίζεται 
στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού και στη πρωτογενή και 
δευτερογενή έρευνα.  
Το περιβάλλον του Δήμου διακρίνεται σε δύο παραμέτρους: Αυτές του Εξωτερικού και 
Εσωτερικού Περιβάλλοντος του όπου λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
Για την  περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου αξιοποιούνται πηγές όπως  
δημοσιεύματα για την περιοχή, σχετικές βιβλιογραφίες, υφιστάμενες μελέτες που έχει 
εκπονήσει ο Δήμος, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, τουριστικά έντυπα της περιοχής, στατιστικές 
μελέτες και στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου λαμβάνονται υπόψη ο τρόπος 
με τον οποίο είναι οργανωμένος ο Δήμος μέσω του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας , η 
στελέχωση των υπηρεσιών, πληροφορίες και στοιχεία των προϊσταμένων τμημάτων και 
συναντήσεις με μέλη της Διοίκησης και των τοπικών φορέων. 
Η διερεύνηση και ο διαχωρισμός του Δήμου σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, 
υποβοηθά το έργο των υπευθύνων κατάρτισης, προσδιορίζει και εντοπίζει την πηγή των 
προβλημάτων που προκύπτουν, αναλύει τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του δήμου σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και απειλές που δέχεται από το 
εξωτερικό περιβάλλον και εν τέλει μετρά το βαθμό επηρεασμού του.  
 
Η ανάλυση που επιχειρείται αφορά: 

 ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ 

 ΑΠΕΙΛΕΣ  

 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 
Η ανάλυση αυτή οδηγεί σε   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

1.7   Προγραμματισμός του έργου 
Α. Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής 
Η ομάδα εργασίας ΕΠ, αποτυπώνουν τις αρχικές κατευθύνσεις και κατευθυντήριες γραμμές  
για τα θέματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα διερευνηθούν, αξιοποιώντας τις 
προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο  πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. Η ενέργεια αυτή 
αποτελεί μια πρώτη ιεράρχηση για τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα 
ο Δήμος κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με 
συναντήσεις και καταγραφή των απόψεων των αιρετών οργάνων του Δήμου (Δήμαρχος, 
αντιδήμαρχοι, τοπικά συμβούλια, εκτελεστική επιτροπή).  
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει 
καθολική ανάλυση όλων των θεμάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Εστιάζει και 
επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισμένων προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα 
διοίκησης του Δήμου Καρύστου. Επομένως, σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η εξαντλητική 
συγκέντρωση πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά ο τεκμηριωμένος 
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προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει, κατά 
προτεραιότητα, τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες.  
 
Β. Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου 
Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια αφορμή για την εισαγωγή 
διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και στις υπηρεσίες του. Οι διαδικασίες αυτές δεν 
μπορεί παρά να στηρίζονται στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου , 
παρόλες τις δυσκολίες που ενδέχεται να υπάρχουν στην ενεργοποίησή του. 
 
Γ. Διαβούλευση 
Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄φάσης του Επιχειρησιακού προγράμματος που 
αφορά το Στρατηγικό Σχεδιασμό από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.  
Στη διαβούλευση η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί επαγγελματικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί 
φορείς της περιοχής καλούνται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα που εκπονεί ο Δήμος , 
να αξιολογήσουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής για τη νέα προγραμματική περίοδο και  να 
υποβάλλουν εφικτές προτάσεις έργων και δράσεων οι οποίες αφού αξιολογηθούν θα 
συμπεριληφθούν στο προγραμματισμό έργων και δράσεων του επιχειρησιακού 
προγράμματος (Β΄φάση). 
Με την δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (site) , ο κάθε πολίτης θα έχει 
δυνατότητα να συνδράμει στους στόχους και στις προοπτικές του Δήμου και να 
αποτυπώσεις τις απόψεις του για θέματα που τον απασχολούν σχετικά με την ανάπτυξη της 
περιοχή του. 
 

1.8 Ποια είναι η δομή του Επιχειρησιακού  
Ο τρόπος με τον οποίο δομείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2020 του Δήμου 
Καρύστου, ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών με αριθμό 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ 2970/4-11-2014, τεύχος Β΄) με τίτλο 
“Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού” με βάση την οποία αποτελείται 
από τις εξής ενότητες: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
-Κεφάλαιο 2 : Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία  του Δήμου 
Αναλυτικότερα στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής 
ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων 
του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.  
Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τα γεωγραφικά, δημογραφικά, 
κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της 
περιοχής του Δήμου και αναλύονται τα μειονεκτήματα - πλεονεκτήματα, οι δυνατότητες 
ανάπτυξης και οι εξωγενείς περιορισμοί. 
 
-Κεφάλαιο 3:  Η διάρθρωση του Δήμου 
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Αναλυτικότερα στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνεται η εσωτερική διάρθρωση του Δήμου ως 
Οργανισμού, οι κάθετες και οριζόντιες υπηρεσίες,  οι κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να 
διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων καθώς 
και αξιολόγηση της υφιστάμενης λειτουργίας και αναπτυξιακές προτεραιότητες.  
-Κεφάλαιο 4:  Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης. 
Στο κεφάλαιο αυτό ιεραρχούνται τα κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της Τοπικής Οικονομίας, 
Κοινωνικής Πολιτικής,Παιδεία- Πολιτισμό και Αθλητισμό καθώς και στο Περιβάλλον.  
-Κεφάλαιο 5: Πηγές Χρηματοδότησης. 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αποτύπωση των αναπτυξιακών εργαλείων και προγραμμάτων 
για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. 
-Κεφάλαιο 6: Στρατηγικός Σχεδιασμός-Το όραμα του Δήμου 
Μετά την αποτύπωση και αξιολόγηση των προοπτικών του Δήμου Καρύστου και των 
βασικών στόχων και κατευθύνσεων του Στρατηγικού Σχεδίου, διατυπώνεται ένα 
συνολικό Πρόγραμμα Δράσης διαρθρωμένο γύρω από γενικούς Άξονες, που αντιστοιχούν 
στις βασικές επιλογές του Επιχειρησιακού Σχεδίου, στους οποίους εντάσσονται οι 
κατάλληλες ομάδες παρεμβάσεων για τη περίοδο 2016-2020. 
Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις 
οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία 
χωρικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα: 
α) Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι 
οποίοι εξειδικεύονται σε μέτρα. 
β) κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους.  
γ) προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών 
συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών 
Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο 
Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του 
Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό ομαδοποιούνται και ελέγχονται: 
α) οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου. 
β) ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις και καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής τους. 
γ) συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται σχετικό έντυπο - 
πίνακας προγραμματισμού. 
δ) καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι 
προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του ΕΠ. 
ε) εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή 
χρηματοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας. 
στ) υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του 
προγράμματος για κάθε έτος της πενταετίας. 
ζ) καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

                          ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΥΡΩΠΗ  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ ως συντομογραφία, είναι η οικονομική και πολιτική ένωση 28 
ευρωπαϊκών χωρών. Η ΕΕ ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ).  

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 1994, η ΕΕ είχε 12 κράτη μέλη: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη 
Δανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω 
Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.  
Από τον Ιανουάριο του 1995, στην ΕΕ προστέθηκαν τρία κράτη μέλη: Αυστρία, Φινλανδία 
και Σουηδία.  
Τον Μάιο του 2004, 10 επιπλέον χώρες εντάχθηκαν στην ΕΕ: η Εσθονία, η Κύπρος, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η 
Τσεχική Δημοκρατία. Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία χώρα που προσχώρησε ήταν η Κροατία, την 1η Ιουλίου 
2013.  
Η ΕΕ έχει σήμερα εμβαδόν επιφάνειας 4 413 844 km² και σύμφωνα με την μέση εκτίμηση 
πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών για το 2015 ο πληθυσμός της εκτιμάται σε 738.000.000 
κατοίκους και 24 επίσημες γλώσσες. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ως εξής:  
 
 
 
 
 
 

Αυστρία  (AT)  Εσθονία  (EE)  Κύπρος  (CY)  Πορτογαλία  (PT)  

Βέλγιο  (BE)  Ηνωμένο (UK)  Λετονία  (LV)  Ρουμανία  (RO)  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Treaty_on_European_Union
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Treaty_on_European_Union
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Βασίλειο  

Βουλγαρία  (BG)  Ισπανία  (ES)  Λιθουανία  (LT)  Σλοβακία  (SK)  

Γαλλία  (FR)  Ιρλανδία  (IE)  Λουξεμβούργο  (LU)  Σλοβενία  (SI)  

Γερμανία  (DE)  Ιταλία  (IT)  Μάλτα  (MT)  Σουηδία  (SE)  

Δανία  (DK)  Κάτω Χώρες  (NL)  Ουγγαρία  (HU)  
Τσεχική 
Δημοκρατία  

(CZ)  

Ελλάδα  (EL)  Κροατία  (HR)  Πολωνία  (PL)  Φινλανδία  (FI)  

 

Στο νοτιοανατολικό άκρο του Ευρωπαϊκού Χάρτη, στο νότιο μέρος της στενόμακρης νήσου 
που κόβει το Ευβοϊκό και το Αιγαίο, βρίσκεται  ο Δήμος Καρύστου που θα γνωρίσουμε στη 
συνέχεια.  
 
 

2.1 Συνοπτική περιγραφή της φυσιογνωμίας του Δήμου –Υφιστάμενη 
κατάσταση 
 
2.1.1 Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά του Δήμου  

Ο Δήμος Καρύστου συστάθηκε με το νόμο του Καλλικράτη 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / τ. Α΄) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης » και αποτελείται από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Καρύστου (έδρα), 
Στυραίων, Μαρμαρίου και την Κοινότητα Καφηρέα. 
Ο Δήμος διοικητικά ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας, όπου μαζί με τις κάτωθι Περιφερειακές ενότητες συστήνουν την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας: Διοικητική Διαίρεση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

ΠΕ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ- 

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ,                    

 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                        

ΔΗΜΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                     

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

 

 

6 

 

 

 

 

ΠΕ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                             

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                                       

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

 

 

 

 

8 

 
 
ΠΕ  
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

 

2 

 

 

 

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ                                             

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

7 

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 

2 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το σύνολο των Δήμων που απαρτίζουν την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας είναι 25 εκ των οποίων οι 8 ανήκουν στη Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας . 
Ο Νομός Εύβοιας αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελληνικής Επικράτειας, μετά 
την Κρήτη. Η συνολικής της έκταση φθάνει περίπου τα 3.670 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Εκτείνεται κατά μήκος της βορειοανατολικής Στερεάς Ελλάδας από τον Μαλιακό Κόλπο 
μέχρι και το βορειοανατολικό τμήμα της Ραφήνας, από την οποία χωρίζεται από τον 
Ευβοϊκό Κόλπο. Το σχήμα της Εύβοιας είναι στενόμακρο, έχει συνολικό μήκος 180 
χιλιόμετρα και πλάτος, που κυμαίνεται από 8 έως 50 χιλιόμετρα.  
Στα βορειοδυτική πλευρά της χωρίζεται από την Φθιώτιδα και τη Μαγνησία ενώ νότια μέσω 
του Ευβοϊκού Κόλπου χωρίζεται από τη Βοιωτία και την Αττική. Στα νοτιοανατολικά της 
βρίσκεται η Άνδρος ενώ στα βόρεια και βορειοανατολικά της παράλια βρέχονται από το 
Αιγαίο Πέλαγος. 
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Φτιάξτε το δικό σας τ 

Ο Δήμος Καρύστου βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του Νομού Εύβοιας και καταλαμβάνει 
έκταση 672,43 Km2, αποτελεί δε την δεύτερη σε έκταση επαρχία του νομού Εύβοιας. 
Βρέχεται γύρωθεν από το Αιγαίο Πέλαγος και τον Ευβοϊκό Κόλπο ενώ βόρεια συνορεύει με 
το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. 
Αποτελείται από τα κάτωθι δημοτικά διαμερίσματα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ : δημοτικές και τοπικές κοινότητες Δήμου Καρύστου 
Δημοτικές Ενότητες Τοπικές Κοινότητες 

 

Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 

 

 

Δ.Κ.  ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ 

ΤΚ ΓΡΑΜΠΙΑ 

ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΤΚ ΜΥΛΩΝ 

ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ 

Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

 

 

 

ΤΚ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΤΚ ΑΚΤΑΙΟΥ 

ΤΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ 

ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ 

ΤΚ ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ 

ΤΚ ΜΕΛΛΙΣΩΝΟΣ 

ΤΚ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

http://www.touristorama.com/%CE%A6%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9?destination=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
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ΤΚ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ 

Δ.Ε. ΣΤΥΡΩΝ ΤΚ ΣΤΥΡΩΝ 

ΤΚ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ 

ΤΚ Ν.ΣΤΥΡΩΝ 

ΤΚ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Ε. ΚΑΦΗΡΕΑ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ 

ΤΚ ΚΟΜΙΤΟΥ 

 

Κάρυστος  
Η αφετηρία και βάση για τη γνωριμία με την περιοχή είναι η Κάρυστος, μια σύγχρονη και 
ζωντανή κωμόπολη που διαθέτει εξυπηρετήσεις και προσφέρει αρκετές επιλογές για 
διαμονή και φαγητό. Η Κάρυστος, η νοτιότερη πόλη της νήσου Εύβοιας, αποτελεί την έδρα 
του ομώνυμου Δήμου Καρύστου .  
Απέχει οδικώς 120 χλμ. από την Χαλκίδα και μόλις 1 ώρα με το πλοίο από Ραφήνα διαμέσου 
του λιμένα Μαρμαρίου καθώς και του πορθμείου των Νέων Στύρων. Ο πρώην 
καποδιστριακός δήμος Καρύστου έχει έκταση 156,95 Km2.  και σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός της είναι 6.719 κατοίκους. 
 

 

Η γραφική πόλη της Καρύστου, απλωμένη στο μυχό του ομώνυμου όρμου στο νότιο άκρο 
της Εύβοιας, γοητεύει όσους τη γνωρίζουν με το ξεχωριστό χρώμα της. Νεοκλασικά κτήρια, 
ωραίες πλατείες και φαρδύς δρόμοι, με βάση το πολεοδομικό σχέδιο της εποχής του 
Όθωνα, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και μεζεδοπωλεία κατά μήκος της παραλίας συνθέτουν 
την εικόνα της Καρύστου.  
Εκδρομικά και ταχύπλοα σκάφη, αλιευτικά και βάρκες δένουν στο λιμάνι της πόλης. Η 
αρχαία Κάρυστος, πολιτικό, θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής 
(Καρυστίας), υπήρξε μία από τις τέσσερις ευβοϊκές πόλεις (οι άλλες ήταν η Χαλκίδα, η 
Ερέτρια και η Ιστιαία) που έκοψαν δικά τους νομίσματα (έμβλημα του Δήμου Καρύστου).   
Η πόλη της Καρύστου αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της 
ευρύτερης περιοχής με έντονη εμπορική δραστηριότητα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, 
αρχαιολογικούς χώρους. 
 

Μαρμάρι 

http://www.evia-guide.gr/town/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1.html
http://diakopes.in.gr/
http://diakopes.in.gr/
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Το δημοτικό διαμέρισμα Μαρμαρίου βρίσκεται στην νότια χερσόνησο του νησιού της 
Εύβοιας ανάμεσα στη Κάρυστο και τα Στύρα. Καταλαμβάνει έκταση 241,3Km2 και σύμφωνα 
με την απογραφή του 2011 ο πραγματικός πληθυσμός της είναι 2.377 κατοίκους. 
Εντάχθηκε στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου με το σχέδιο του Καλλικράτη 
(Ν.3852/2010) ενώ ως πρώην Καποδιστριακός Δήμος αποτελούνταν από 9 τοπικές 
κοινότητες. 

 

Στα διοικητικά της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου υπάγονταν αρκετοί οικισμοί μεταξύ των 
οποίων και η μοναδική συστάδα των Νήσων Πεταλιών (σύμπλεγμα 10 νήσων), ο Άγιος 
Δημήτριος με το προστατευμένο φαράγγι του και τις μοναδικές παραλίες του, η περιοχή του 
Καλλιανού στους πρόποδες της Όχης, το Ακταίο που έχει χαρακτηρισθεί ως το «Παράθυρο 
του Αιγαίου», το Παραδείσι κρυμμένο μέσα στην άγρια φυσική βλάστηση, το Γιαννίτσι 
κτισμένο απέναντι από τη βουνοσειρά Κερατούρα και το μοναδικό “κάστρο Φυλάγρας”, οι 
Στουππαίοι με την υπέροχη παρθένα αιγαιοπελαγίτικη παραλία των Βαρελαίων, το 
Κατσαρώνι και πλήθος άλλων μικρότερων οικισμών. 
Το πανέμορφο Μαρμάρι, θεωρείται ένα από τα παραθαλάσσια στολίδια της Νότιας Εύβοιας 
και ως εκ τούτο δίκαια εξελίσσεται μαζί με την Κάρυστο και τα Στύρα σε ένα αξιόλογο 
τουριστικό προορισμό. 
Πήρε το όνομά του από τα εξαίρετα σε ποιότητα Μάρμαρα που εξορύσσονται στη γύρω 
περιοχή. Φημισμένα είναι τα λατομεία πέτρας Καρύστου και Μαρμαρίου καθώς και τα 
εργαστήρια επεξεργασίας και συσκευασίας των μαρμάρων. 

 
Στύρα 
H δημοτική ενότητα Στύρων βρίσκεται στην νότια χερσόνησο του νησιού της Εύβοιας 
ανάμεσα στους πρώην Καλλικρατικούς δήμους Μαρμαρίου και Δυστίων. 
Καταλαμβάνει έκταση 188,6 Km2  και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πραγματικός 
πληθυσμός της είναι 2.799 κατοίκους. 
Στη δημοτική ενότητα Στυραίων ανήκουν η Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίων με οικισμούς τα 
Μεσοχώρια, τους Ραπταίους, τους Τσακαίους, η Τοπική Κοινότητα Νέων Στύρων με 
οικισμούς τα Νέα Στύρα ,το Βαθύρεμα , το Δήλησο , η Ζωοδόχος Πηγή , τα Κελλιά , οι 
Κουβέλλες , η Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου με οικισμούς τον Πολυπόταμο,το Ελαιοχώρι, 
την Τοπική Κοινότητα Στύρων με οικισμούς τα Στύρα, το Ελαφολίμανο , οι Καγκαδαίοι , τα 
Κάψαλα, η Λεύκα, το Νιμποριό. 
 
Η Τοπική Κοινότητα Νέων Στύρων είναι παράλιος οικισμός που βρίσκεται στη νοτιοδυτική 
ακτή του νησιού απέναντι από τη νησίδα Στύρα, στο κόλπο των Πεταλιών στους πρόποδες 
του όρους Κλιόσι, στο στενότερο σημείο της Εύβοιας, δέκα χιλιόμετρα πλάτος, 99 χλμ. ΝΔ 
της Χαλκίδας. Στα Νέα Στύρα υπάρχει πορθμειακή γραμμή οχηματαγωγών πλοίων που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
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συνδέεται με το Πορθμείο της Αγίας Μαρίνας. Έχει υψόμετρο 4 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας. 

 
Η Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίων περιλαμβάνει δύο πανέμορφες παραλίες της Λιμνιώνας 
και το Αρμυρίχι που βρέχονται από το Αιγαίο. 
Η Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου βρίσκεται στο στενότερο σημείο της Εύβοιας και 
«βλέπει» Αιγαίο και Ευβοϊκό. 
Η Τοπική Κοινότητα Αλμυροποτάμου είναι παραθαλάσσιος οικισμός με τουριστική 
ανάπτυξη στον Ευβοϊκό κόλπο στη βόρεια πλευρά του Δήμου. 
Το Νιμποριό αποτελεί έναν σχετικά μικρό κόλπο και οικισμό στη Νότια Εύβοια,  απέναντι 
από τον Μαραθώνα. Περιβάλλεται από λόφους και στην περιοχή βρίσκονται χαράδρες. Στα 
βόρεια υπάρχει μη ενεργό λατομείο καθώς επίσης  βρίσκονται εξωκλήσια, όπως του 
Προφήτη Ηλία, του Αγίου Προκόπη και του Αγίου Ιωάννη. Η ονομασία του Νιμποριού έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν σαν επίνειο των ορεινών οικισμών της 
ευρύτερης περιοχής (Νέο εμπόριο δηλαδή ή λιμάνι για τους Βυζαντινούς). 
 

Καφηρέας 
Ως η παρθένα φυσική όαση της Εύβοιας μπορεί να χαρακτηρισθεί η περιοχή γύρω από το 
θρυλικό ακρωτήρι του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο).  

 

Η πρώην Κοινότητα Καφηρέα με τα διαμερίσματα της Αμυγδαλιάς και του Κομήτου, 
εντάχθηκε στα διοικητικά όρια του νεοσύστατου Δήμου Καρύστου με το σχέδιο του 
Καλλικράτη (Ν.3852/2010) . Έχει έκταση 85,58Km2 και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 
ο πραγματικός πληθυσμός της είναι 340 κατοίκους. 
Καφηρέας ή Κάβο Ντόρο είναι το ακρωτήριο της Εύβοιας το οποίο βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό άκρο του νησιού.  
Κάβο Ντόρος επίσης είναι η συμβατική ονομασία του νοτιοανατολικού τμήματος της 
γεωγραφικής περιοχής Εύβοιας, η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Ένα άγριο 
ακρωτήριο που το δέρνουν οι άνεμοι του Αιγαίου. Οι πλαγιές πέφτουν απότομα προς τη 
θάλασσα από ύψος περίπου 1000 μέτρων.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0hLi4o6zKAhUGuhQKHUZUAXoQjRwIBw&url=http://www.in-karystos.gr/news/10-11/01-10-11_1.html&psig=AFQjCNELDmtaD_XQqdgEYkoLZdP9Gmfxgw&ust=1452962954070157
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Η περιοχή (νοητά) ορίζεται από τη τοποθεσία «Τσολιάς» (12χλμ ανατολικά της Καρύστου) 
έως την περιοχή του οικισμού Σχίζαλη, όπου καταλήγει στο βόρειο Αιγαίο, άλλη εκδοχή 
τοποθετεί τα όρια έως τις ανατολικές ακτές της περιοχής Καλλιανοί. Στη βόρεια πλευρά 
βρίσκονται τα βουνά του Καβοντόρου, τα οποία αποτελούν τις ανατολικές απολήξεις του 
όρους Όχη, σημαντικότερα από αυτά είναι το όρος «Σαμάρι», «Αηδόνι», «Κερασιά», 
«Πρόκα» κ.ά. Η βλάστηση αποτελείται από πλατάνια, δρυς, βελανιδιές, ελιές, πουρνάρια 
καθώς και άλλα υδροχαρή φυτά, ενώ τα ζώα που συναντούνται στην περιοχή είναι 
αλεπούδες, ασβοί, λαγοί, πέρδικες και άλλα είδη πουλιών. 
Ο μεγαλύτερος οικισμός της περιοχής στην εσχατιά της Νότιας Καρυστίας είναι η Αμυγδαλιά 
(λέγεται ότι το όνομά της το πήρε από το ομώνυμο δέντρο). Άλλοι οικισμοί της δημοτικής 
ενότητας Καφηρέως είναι το Κόμητο, τα Δρυνομάρι, η Ζαχαριά, το Θύμιο, το Καψούρι, ο 
Πρινιάς, οι Βρέστηδες , το Σχίζαλη, ο Αντιάς και ο Ευαγγελισμός. 
 
Η εδαφική έκταση που καταλαμβάνουν οι δημοτικές ενότητες παρουσιάζεται ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Χωρική Ενότητα Έκταση (στρέμματα) % της συνολικής έκτασης 

του Νομού 

Σύνολο Χώρας 131.957.413  

Περιφέρεια Στ.Ελλάδας 15.549.311  

Ν. Εύβοιας 4.167.449 100 

Δήμος Καρύστου 664.620 16% 

ΔΕ Καρύστου 156.950 3,8% 

ΔΕ Μαρμαρίου 241.300 5,8% 

ΔΕ Στυραίων 188.600 4,52% 

ΔΕ Καφηρέως 77.770 1,9% 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7
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Με βάση τον ανωτέρω πίνακα η έκταση του Δήμου Καρύστου αντιστοιχεί στο 16% περίπου 
του Νομού. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρύστου τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει 
η Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου (πρώην Δήμος)  με έκταση 241.300 και ποσοστό 3,8% του 
Νομού , ακολουθεί η ΔΕ Καρύστου (έδρα του νεοσύστατου Δήμου) με έκταση 156.950  και 
ποσοστό 5,8% του Νομού, εν συνεχεία η ΔΕ Στυραίων με έκταση 188.600 με ποσοστό 4,5% 
του Νομού και τέλος η Τοπική Κοινότητα Καφηρέως με έκταση 77.770 και ποσοστό 1,9% του 
Νομού .  
Για την πρόσβαση στο Δήμο Καρύστου, υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Ραφήνα Αττικής 
μέσω του λιμένος Μαρμαρίου (1 ώρα)  και Στυραίων( τρία τέταρτα) ενώ η οδική σύνδεση 
είναι μέσω της γέφυρας της Χαλκίδας (2 ώρες).  
 
Βασικό χαρακτηριστικό της γεωγραφικής φυσιογνωμίας του Δήμου αποτελεί η αντίθεση 
αιγαιοπελαγίτικου νησιού και ορεινού όγκου, άθικτου από την τουριστική ανάπτυξη, με 
ιδανικές πινελιές τους παραδοσιακούς κτηνοτροφικούς οικισμούς που έχουν διατηρήσει την 
απλότητά τους.  
Οι περισσότεροι οικισμοί του δήμου είναι κτισμένοι στους νότιους και δυτικούς πρόποδες 
της Όχης, κοντά σε πηγές. Έχουν τη μορφή συνοικισμών, σοφά προσαρμοσμένων στο 
ανάγλυφο του ιδιαίτερου τοπίου τους. Το οικοδομικό υλικό τους είναι η ακατέργαστη 
φυσική πέτρα. Η κυκλαδίτικη επίπεδη οροφή έχει επικρατήσει. Η διεθνής σημασία του 
όρους Όχη και της ευρύτερης περιοχής για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς 
βασίζεται στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός της. Το ποικιλόμορφο τοπίο, η ποικιλία 
μικροκλιμάτων, η ιδιαίτερη υδρογεωλογία και η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής 
συνθέτουν ένα σπάνιο φυσικό θησαυρό που ξεχωρίζει για το γεωλογικό, βιολογικό, 
πολιτισμικό και αισθητικό πλούτο του. Λόγω της γεωλογικής ιδιομορφίας, δεκάδες πηγές 
αναβλύζουν λίγο κάτω από τις κορυφές της Όχης και σχηματίζουν οκτώ μικρά ποτάμια. Από 
τις απότομες πλαγιές της Όχης, τα ρέματα καταλήγουν σε απομονωμένες παραλίες, στις 
απόκρημνες ακτές του Καβοντόρου και στον μικρό Κάμπο της Καρύστου. 
Κάτω από την κορυφή του Γιούδα του όρους, ξεκινά το φαράγγι του Δημοσάρη, γεωγραφικά 
ανήκει στο δήμο Μαρμαρίου, που ξεχύνεται βόρεια και περνώντας την κοιλάδα των 
Καλλιανών φτάνει στις αιγαιοπελαγίτικες ακτές.  
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Ο δήμος εκτός από τις φυσικές ομορφιές, διαθέτει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. 
Μέσα στην Κάρυστο βρίσκεται ο ναός του Απόλλωνα, το Μπούρτζι ενώ λίγο έξω, στον 
οικισμό των Μύλων υψώνεται το Καστέλλο Ρόσσο. Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι 
βρίσκονται και στην περιοχή του Πλατανιστού. 
 

 
 
 

2.1.2 Πολιτιστικά Στοιχεία 
H Πολιτιστική Ταυτότητα ενός τόπου πρέπει να παραμένει στο επίκεντρο των δράσεων μιας 
κοινωνίας, διότι όχι μόνο στηρίζει με μοναδικό τρόπο το τουριστικό πλεονέκτημα της 
περιοχής αλλά αντικατοπτρίζει την ιστορική, οικονομική και κοινωνική συνέχειά του. 
Στο Δήμο Καρύστου το πολιτιστικό απόθεμα είναι ιδιαίτερα αξιόλογο.  Οι δράσεις 
διατήρησης της πολιτιστικής  κληρονομιάς και ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Καρύστου. 
Η διαμόρφωση των στόχων για την επίτευξη του οράματος του Δήμου προϋποθέτουν 
αρχικά την καταγραφή και αποτίμηση των πολιτιστικών πόρων που διαθέτει ο Δήμος. 
 
2.1.2α Ιστορική Αναδρομή 
Ξεκινώντας την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Καρύστου είναι 
σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική ιστορική αναδρομή της περιοχής. 
Με βάση τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία για πρώτη φορά ανιχνεύεται η παρουσία 
του ανθρώπου στη περιοχή κατά την Νεολιθική Εποχή. Η παρουσία αυτή συνεχίζεται στην 
Εποχή του Χαλκού, γίνεται αισθητή στην Ελληνική Μυθολογία , στα Ομηρικά Έπη και 
ύστερα, εμφανίζεται συνεχώς μέσα σ΄όλες τις περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας. 
 
 
Η μοναδικότητα της περιοχής συνίσταται, εκτός των άλλων, στα πολυάριθμα αρχαία 
λατομεία Καρυστίου μαρμάρου, τα ανεξιχνίαστα «Δρακόσπιτα» της Ιερής Όχης, στα ορυχεία 

http://sdappe-kimis.pblogs.gr/tags/notios-eyboia-gr.html
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μετάλλων και στις σπηλιές του «άγριου»  Καφηρέα, στον οικισμό και ιερό της Αρχάμπολης, 
στο ονομαστό ήδη από τα Ομηρικά χρόνια Ιερό του Γεραιστίου Ποσειδώνα και του 
φιλόξενου κόλπου της αρχαίας Γεραιστού, στον πολυθρύλητο όρμο της Καρύστου. 
 
Μυθολογία – Ονοματολογία 
Οι αρχαίοι απέδιδαν την ονομασία της Καρύστου στις άφθονες καρυδιές ή καστανιές, που 
φυτρώνουν πλούσια και σχημάτιζαν εκτεταμένα δάση σ’ όλο το μήκος τους Όχης. Η καρυδιά 
και η καστανιά, σαν ιερά δέντρα του Δία, προστατεύονταν και λατρεύονταν. 
Από άλλους, η ονομασία της Καρύστου αποδίδεται στον Κάρυστο, γιο του μυθικού 
Θεσσαλού ήρωα Κενταύρου Χείρωνα και τους Χαρικλούς ή γιο του Κρόνου και της νύμφης 
Φιλύρας.  
Εκτός από Κάρυστος η πόλη ονομαζόταν ακόμα και “Χειρωνία, Χειρώνιον” από το σοφό 
Κένταυρο Χείρωνα. Ο Χείρωνας έζησε στα χρόνια των Αργοναυτών και όταν διώχτηκε από τη 
Θεσσαλία από τους Λαπίθες εγκαταστάθηκε στη Κάρυστο.  
Ονομάστηκε και «Αιγαία» από τα αναρίθμητα κοπάδια αιγών (γίδες) που έβοσκαν τους 
βουνοπλαγιές ή από το όνομα της βασίλισσας των Αμαζόνων “Αιγαία”.  
Την ονόμαζαν ακόμα και “παλιά Αιγαία” από τον Πελασγό δυνάστη τους Αιγαίωνα. 
Αργότερα, ήρθε ο Κένταυρος Χείρωνας, και μετατράπηκε σε “Χειρωνία”.  
Λεγόταν και “Αχαΐα” από την κόρη του θεού Βορέου. Οι  γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι 
ονομάστηκε έτσι από τα παλιά νερά που αναβλύζουν αριστερά και δεξιά τους.  
Από τις ποικίλες ονομασίες επικράτησε τελικά το όνομα “Κάρυστος”, όνομα προελληνικής 
προέλευσης και πιο συγκεκριμένα δρυοπικό.  
Παλαιότατοι κάτοικοι της Καρύστου αναφέρονται οι Δρύοπες. Σύμφωνα με το Στράβωνα, η 
Κάρυστος κατοικήθηκε από λαούς προερχόμενος από την Τετράπολη του Μαραθώνα.  
 
Η Εύβοια έχει συνδεθεί με όλες σχεδόν τις στιγμές της Ελληνικής μυθολογίας. Ένα πλήθος 
από μύθους προσπαθεί να εξηγήσει και να εξυμνήσει την φύση της περιοχής. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο ότι η περιοχές της Όχης, του Καβοντόρο και της Καρύστου, είναι αντίστοιχα 
συνδεδεμένες με τρεις Θεότητες: την Ήρα, τον Ποσειδώνα και τον Απόλλωνα: 
α) Η λατρεία της Ήρας 
Οι Κουρήτες, οι αρχαιότεροι οικιστές τους Έυβοιας, πίστευαν ότι η ένωση του Δία και της 
Ήρας έλαβε χώρα στην Όχη.  Την παράδοση αυτή κληρονόμησαν οι Δρύοπες και φυσικά οι 
μεταγενέστεροι Καρύστιοι, οι οποίοι πίστευαν ότι η ονομασία ΄Οχη προέρχεται από την 
οχεία (=μείξη, συνεύρεση) του Δία και της Ήρας. Σύμφωνα με την Μυθολογία, η Ήρα 
ανατράφηκε από τη νύμφη Μάκρη στην Εύβοια. Στις κορυφές των βουνών του νησιού τη 
συνάντησε ο Δίας και βάλθηκε να την κατακτήσει. 
Στα προϊστορικά χρόνια η λατρεία της Ήρας θα πρέπει να κυριαρχούσε σ΄ολόκληρη την 
Εύβοια. Ιδιαίτερες σχέσεις είχε η θεά με την Κάρυστο και το όρος Όχη όπου η λατρεία της 
ήταν πιο σημαντική από αυτή του Δία. Το τελετουργικό της λατρείας της Ήρας γίνονταν σε 
ναό ή υπαίθριο βωμό. Στην κορυφή του όρους της Όχης υπάρχει το γνωστό «Δρακόσπιτο», 
για το οποίο μία από τις απόψεις αναφέρει ότι πρόκειται για ναό της Ήρας. 
 
 
β) Η λατρεία του Βορέα 
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Προς τιμήν του Βοριά ή Βορέα, την προσωποποίηση δηλαδή του βόρειου ανέμου, γινόταν 
μια γιορτή-τελετή, ο Βορεασμός, κατά την οποία ψαλλόταν πάνω από το βωμό ένας 
θρησκευτικός ύμνος για το σταμάτημα του ανέμου.  
Επίσης στην μυθολογία είναι γνωστός ο εκατόγχειρας Βριάρεως, γιος του Ουρανού και της 
Γης, όπου αντιπροσώπευε τις θύελλες και τις τρικυμίες, εξουσίαζε τα κύματα, τις αίγες και 
είχε σχέση με την περιοχή της Καρύστου, που ονομαζόταν Αιγαία. 
γ) Άλλοι μύθοι 
Ο Κένταυρος Χείρωνας, γιος του Κρόνου και της Φιλύρας, κατέβηκε από την Θεσσαλία στην 
Αιγαία και έχτισε τη Χειρωνία στους πρόποδες της Όχης. Εκεί αργότερα εγκατέστησε το γιο 
του Κάρυστο, ο οποίος έδωσε το όνομά του στην πόλη. 
 

Προϊστορικοί χρόνοι 
Από τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου, συμπεραίνεται 
ότι κατοικήθηκαν στα προϊστορικά χρόνια όλα τα παράλια της Καρύστου μέχρι τις παρυφές 
του όρους Όχη, τόσο οι γόνιμες θέσεις όσο και οι πετρώδεις και οι άγονες θέσεις. Στο λόφο 
της Πλακαρής, 2,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καρύστου, στο βόρειο άκρο του δυτικού 
βραχίονα του κόλπου , εντοπίστηκαν οικοδομικά λείψανα της Νεολιθικής εποχής και αγγεία. 
Νεολιθικοί οικισμοί έχουν διαπιστωθεί στις περιοχές του σπηλαίου Αγίας Τριάδας Καρύστου 
και στη Βίγλα Καρύστου.  
 

Ιστορικοί χρόνοι  
Η Κάρυστος είχε ακμάσει κατά την αρχαιότητα και περιλαμβανόταν στις τέσσερις 
σπουδαιότερες πόλεις της Εύβοιας (όπως η Χαλκίδα, η Ερέτρια και ηΙστιαία). Την πρώιμη 
ακμή της Καρύστου επιβεβαιώνει και ο μύθος, σύμφωνα με τον οποίο βασιλιάς της 
Καρύστου στον Τρωικό πόλεμο ήταν ο Ναύπλιος, πατέρας του Παλαμήδη αλλά και την 
συμμετοχή της στον ανωτέρω πόλεμο. 
Κατά τον Τρωικό πόλεμο, η Κάρυστος ήταν αξιόλογη ναυτική δύναμη, αφού πήρε μέρος με 
όλους τους Ευβοείς υπό το γενναίο Ελεφήνορα Χαλκωδοντιάδη, βασιλιά τους Χαλκίδας. Η 
θέση της Καρύστου στην άκρη της σειράς των Κυκλάδων νήσων, που αποτελούσαν γέφυρα 
επικοινωνίας με την Ασία, σε μια εποχή που τα εύθραυστα πλοία τους δεν απομακρύνονταν 
ποτέ από τις ακτές, πρέπει να βοήθησε την πόλη στην ανάπτυξη του εμπορίου και της 
ναυτιλίας. Άλλωστε η θέση της ήταν επίκαιρη και από πλευράς στρατηγικής.  
Η στρατηγική αυτή θέση της Καρύστου υπήρξε και η αιτία για την οποία οι Πέρσες 
κατευθύνθηκαν πρώτα εναντίον της, πριν επιτεθούν κατά της Ερέτριας και των Αθηνών, 
στην εκστρατεία του 490 π.Χ.  
Ο λόφος της Πλακαρής, που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του δυτικού βραχίονα του κόλπου 
της Καρύστου, 2,5 χλμ. από το κέντρο της πόλης, γνώρισε οικοδομική δραστηριότητα από 
τους τελικούς νεολιθικούς και στη συνέχεια τους γεωμετρικούς και τους αρχαϊκούς χρόνους, 
με ισχυρότερη και πυκνότερη την εγκατάσταση των υστερογεωμετρικών. Η Πλακαρή είχε 
μεγάλη σημασία γιατί αποτελούσε όχι μόνο παράκτια αλλά και εποπτική θέση στα όρια του 
Καρυστινού κάμπου. Στους αρχαϊκούς χρόνους ανήκουν τα ερείπια του μεγάλου 
ορθογώνιου κτηρίου, που βρίσκεται έξω από τον οικισμό του Πλατανιστού, στην πλευρά του 
υπερκείμενου βουνού, στην αριστερή όχθη του χειμάρρου.  
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Έχει ανασκαφεί ακόμα Οίκος – Θησαυρός των Καρυστίων στη Δήλο, που χρονολογείται στον 
6ο π.Χ. αιώνα. Οι Οίκοι – Θησαυροί ήταν οικοδομήματα σε σχήμα μικρών ναών, 
αφιερώματα πόλεων στα μεγάλα ιερά του ελλαδικού χώρου.  
Τους μεταγενέστερους χρόνους, η Κάρυστος ανέπτυξε αξιόλογο εμπόριο, στο οποίο 
βοήθησε και η ύπαρξη των δύο λιμανιών της, το δεύτερο ήταν στη Γεραιστό. Την ακμή της 
πιστοποιούν και οι ναοί της Περσεφόνης και του Ηρακλή. Από τα χρόνια του Ομήρου 
υπήρχε η πόλη Γεραιστός στο ομώνυμο ακρωτήριο. Η Γεραιστός αναφέρεται και στην 
Οδύσσεια. Ονομάστηκε έτσι από το ιερό του Γεραιστίου Ποσειδώνα. Οι ναυτικοί που 
διέπλεαν τη συνήθως τρικυμιώδη θάλασσα του Καφηρέα, θυσίαζαν στο ιερό του 
Ποσειδώνα για να τον ευχαριστήσουν. Τους κλασικούς χρόνους, η Κάρυστος επεκτάθηκε ή 
μετακινήθηκε βορειότερα, στο σημερινό οικισμό Παλαιοχώρα. Αρχαία πόλη του 5ου – 4ου 
αιώνα π.Χ. εντόπισαν οι καναδοί αρχαιολόγοι Ντόναλντ Κέλερ και Μάλκομ Γουάλας στη 
χερσόνησο Παξιμάδα της Καρύστου, επισημαίνοντας παράλληλα, στην περιοχή με 
τοπογραφική έρευνα και πενήντα νέες αρχαιολογικές θέσεις που χρονολογούνται από τα 
νεολιθικά ως τα βυζαντινά χρόνια. Το μέγεθος του αρχαίου οικισμού και η αφθονία των 
ευρημάτων δείχνουν πως η χερσόνησος ήταν πυκνοκατοικημένη τους αρχαίους χρόνους. 
 Το 496 π.Χ. οι Πέρσες, υπό τους στρατηγούς Δάτη και Αρταφέρνη, άρχισαν την υπερπόντια 
εκστρατεία τους, που είχε ως κύριο σκοπό την τιμωρία της Αθήνας και της Ερέτριας επειδή 
βοήθησαν στην εξέγερση των Ιώνων. Αφού ο περσικός στόλος κυρίευσε τη Νάξο και τα 
περισσότερα κυκλαδίτικα νησιά κατευθύνθηκε στην Κάρυστο. Η πόλη αρνήθηκε να τους 
δεχτεί. Κατά την εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδας το 486 π.Χ., η Κάρυστος 
τιμωρήθηκε με πυρπόληση από μοίρα του αθηναϊκού στόλου, επικεφαλής της οποίας ήταν 
ο Θεμιστοκλής, για την προσχώρησή τους στην παράταξη των Περσών έστω και ακούσια. Οι 
Καρύστιοι τιμωρήθηκαν και με καταβολή προστίμου. Αλλά και μετά τη ναυμαχία της 
Μυκάλης το 479 π.Χ. οι Αθηναίοι αποβιβάστηκαν στην Κάρυστο με πρόθεση να 
λεηλατήσουν την περιοχή. Οι κάτοικοί της αντιστάθηκαν, κατορθώνοντας να νικήσουν τους 
Αθηναίους και να σκοτώσουν το στρατηγό τους Ερμόλυκο. Από τότε οι σχέσεις της 
Καρύστου με της Αθήνα ήταν εχθρικές. 
Τους χρόνους της Αθηναϊκής Συμμαχίας, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι Ευβοείς, οι 
Καρύστιοι ήταν οι μόνοι που δεν υπάκουαν τους Αθηναίους. Ο Κίμωνας εκστράτευσε κατά 
της Καρύστου και την ανάγκασε να συνθηκολογήσει. 
Αργότερα έγινε μέλος τους Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας. Το 425 π.Χ. στη διάρκεια της πρώτης 
περιόδου του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Καρύστιοι ακολούθησαν τους Αθηναίους σε 
εκστρατεία στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, υπό το στρατηγό Νικία και θριάμβευσαν. Το 
415 π.Χ. έλαβαν μέρος στην καταστρεπτική εκστρατεία της Σικελίας. Μετά τη Σικελική 
καταστροφή οι Αθηναίοι είχαν χάσει τόσους οπλίτες, ώστε 300 οπλίτες της Καρύστου 
ενίσχυσαν τη φρουρά της Αθήνας. Αργότερα η Κάρυστος συμμετείχε στη Β’ Αθηναϊκή 
Συμμαχία. Πήρε μέρος στην Ομοσπονδία του «Ευβοϊκού συνεδρίου» και ακολούθησε την 
κοινή μοίρα των Ευβοϊκών πόλεων στην περίοδο της Μακεδονικής ακμής, αλλά και 
αργότερα στην περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ο ρωμαϊκός στόλος του Κλαύδιου 
Κράτωνα το 200 π.Χ. υπερισχύει και καταλαμβάνει την Κάρυστο. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους 
μάλιστα η Κάρυστος ήταν φημισμένη για το πράσινο μάρμαρο της.  
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Μεσαιωνικοί χρόνοι 
 Τους βυζαντινούς χρόνους η γεωγραφική θέση της Καρύστου και η άρτια οχύρωση του 
φρουρίου της προσδιόρισαν και τη σπουδαιότητα της. Η Κάρυστος κατακερματίζεται από 
εισβολείς, τους Άραβες το 823 μ.Χ., τους Ενετούς που παραμένουν στο νησί για αρκετούς 
αιώνες μέχρι να τους διαδεχθούν οι Τούρκοι το 1470 μ.Χ. που ήταν και οι τελευταίοι 
κατακτητές. Στην περίοδο της φραγκοκρατίας η Καρυστία αποτέλεσε αυτόνομο 
φεουδαρχικό κλήρο. Στην Κάρυστο σώζεται το αξιολογότερο μεσαιωνικό φρουριακό 
συγκρότημα όλου του νησιού, το οποίο ταυτόχρονα είναι από τα σημαντικότερα της 
Ελλάδας. Πρόκειται για το φρούριο της Καρύστου, το Καστέλλο Ρόσσο ή Κοκκινόκαστρο που 
είναι κτισμένο πάνω σε ένα ύψωμα, το οποίο δεσπόζει στη περιοχή μεταξύ των οικισμών 
Μύλοι, Γραμπιά και Καλύβια, λίγο μακρύτερα από την παραλία της Καρύστου, μέσα σε ένα 
τοπίο γεμάτο πλατάνια και τρεχούμενα νερά τόσο αναγκαίων για την ύδρευση του κάστρου. 
Η θέση του κάστρου και ο επιβλητικός του όγκος το κάνουν ορατό από μεγάλη απόσταση. 
Το κάστρο κτίστηκε από τους Λομβαρδούς μετά τη φράγκικη κατάκτηση της Εύβοιας, για να 
στεγάσει το Ραβάνο Ντάλλε Καρτσέρι. Γύρω απ’ το Καστέλλο Ρόσσο δημιουργείται μια 
πόλη, αφού οι κάτοικοι της Καρύστου έκτιζαν τα σπίτια τους κοντά στο κάστρο, για να 
μπορούν να ζουν ασφαλέστερα κάτω από την προστασία των ισχυρών τειχών του. Ήδη από 
το 1255, ο κύριος του κάστρου και βαρόνος της Καρύστου, ο Βουργουνδός Otho De Cicon, 
είχε πάρει θέση στη διαμάχη η οποία είχε άγρια ξεσπάσει μεταξύ του ηγεμόνα του 
πριγκιπάτου του Μορέως από τη μια πλευρά και του Βενετού Βάιλου της Χαλκίδας και των 
δυο τριτημόριων οι οποίοι είχαν συμμαχήσει μαζί του από την άλλη. Αλλά τα δεινά της 
Καρύστου δε τελείωσαν με τον τερματισμό των μεταξύ των Φράγκων και Βενετών 
εχθροπραξιών.  
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1276, ο ιππότης Λικάριος έφερε και πάλι τον πόλεμο κάτω από τα 
τείχη της Καρύστου, και μετά από τη στενή πολιορκία εκπόρθησε το φημισμένο κάστρο τους 
και παρά τη γενναία άμυνα, εγκατέστησε εκεί βυζαντινή φρουρά. Η Κάρυστος δεν έμεινε για 
πολύ στα χέρια των Βυζαντινών. 
Το 1295 ο Βονιφάτιος να Βερόνα, ευνοούμενος του Δούκα της Αθήνας, εγγονός του 
Γουλιέλμου του Α’ κατ’ όνομα βασιλιά της Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι η Κάρυστος 
αποτελούσε φέουδο της συζύγου του Agnes De Cicon, μετά από πολιορκία εκδίωξε τη 
βυζαντινή φρουρά και κατέλαβε το φρούριο, το οποίο κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Μετά το θάνατό του, η Κάρυστος το 1318 και το κάστρο των Αρμένων, στα Στύρα, ένα άλλο 
σπουδαίο κάστρο της Εύβοιας, περιήλθαν στην εξουσία του Καταλάνου πρίγκιπα Αλφόνσο 
Φαδρίγου ντ’ Αραγκόν, συζύγου της κόρης του Βονιφάτιου, Μαρούλας. Όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα οι Βενετοί δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για το λιμάνι της Καρύστου, το οποίο 
θεωρούσαν χρήσιμο και νευραλγικό για το θαλάσσιο εμπόριό τους. Για το λόγο αυτό 
ζητούσαν επίμονα από το Φαδρίγο να τους πουλήσει την Κάρυστο. Τελικά πέτυχαν το σκοπό 
τους και το 1359 κατάφεραν να αγοράσουν τη βαρονία της Καρύστου από το γιο του 
Βονιφάτιο ντ’ Αραγκόν, αντί του ποσού των 6.000 δουκάτων, πριν προφτάσουν να γίνουν 
κύριοι της Καρύστου οι Ιωαννίτες ιππότες τους Ρόδου, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν το 
σημαντικό αυτό φρούριο. Εκείνη την εποχή, λέγεται, ότι το κάστρο της Καρύστου ήταν τόσο 
καλά οχυρωμένο και τόσο ισχυρό, ώστε 30 μόνο πολεμιστές ήταν αρκετοί να το 
υπερασπιστούν αποτελεσματικά. Υπό τη βενετική κυριαρχία ο πληθυσμός της Καρύστου 
άρχισε να φθίνει.  
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Παρά την εγκατάσταση σ’ αυτή εποίκων από την Τένεδο, ο πληθυσμός παρέμεινε σε 
απελπιστικά χαμηλά επίπεδα, γιατί πολλοί από τους κατοίκους της είχαν μεταναστεύσει στο 
Δουκάτο της Αθήνας. Η πληθυσμιακή παρακμή έφερε και την οικονομική παρακμή. Αυτή η 
παρακμή της Καρύστου οδήγησε τους Βενετούς πρώτα στην εκμίσθωσή της, στην ιταλική 
οικογένεια Ιουστινιάνη το 1386 και κατόπιν το 1406 στην παραχώρηση της βαρονίας στο 
Nicolo Zorzi. Η παρακμή δεν σταμάτησε, αντίθετα από της αρχές του 15ου αιώνα μεγάλωσε 
εξαιτίας της τούρκικης απειλής του λιμού και των Καταλανών κουρσάρων. Έτσι ο πληθυσμός 
της Καρύστου μόλις που έφτανε εκείνη την εποχή τους δυο με τρεις χιλιάδες κατοίκους. Η 
αγωνία των κατοίκων τους για το μέλλον τους μεγάλωνε. Όταν λοιπόν το 1429 μια πρεσβεία 
Ευβοέων πήγε στη Βενετία για να ζητήσει πολεμικά εφόδια και ενισχύσεις εκτός των άλλων 
ζήτησαν οι Ευβοείς να αποσταλούν Έλληνες στρατιώτες, για την καλύτερη επάνδρωση του 
φρουρίου και την αποτελεσματικότερη άμυνα του. Παρά τις προσπάθειες των Βενετών, η 
Κάρυστος ποτέ δεν ξαναβρήκε την παλιά της αίγλη και τελικά το καλοκαίρι του 1470, μετά 
την κατάληψη της Χαλκίδας από τους Τούρκους, ύστερα από έναν αιώνα απόλυτης 
κυριαρχίας, εγκαταλείφθηκε σιωπηρά και άδοξα από τους Βενετούς και από τους Zorzi, 
αφήνοντας τους κατοίκους στο έλεος των Τούρκων.  
 

Εποίκηση Αρβανιτών στην Καρυστία.  

Οι Βενετοί για να ενισχυθούν στρατιωτικά απέναντι στην απειλή του Αντώνιου Ατσαϊόλη, 
του δουκάτου Βοιωτίας, αποφασίζουν να φέρουν Αρβανίτες εποίκους στην Εύβοια. Με 
απόφαση της βενετικής γερουσίας, το 1402, κάνουν προκήρυξη σε όσους Αρβανίτες θέλουν 
να έρθουν, παρέχοντας τους γεωργικό κλήρο και πολλά προνόμια, υπό τον όρο να 
πολεμήσουν όποτε χρειαστεί.  
Το 1425 σημειώνεται δεύτερος εποικισμός Αρβανιτών στην Εύβοια.  
Οι Βενετοί εγκατέστησαν όλους τους Αρβανίτες σε μια περιοχή που άρχιζε από τη βορεινή 
πλευρά τους Όχης και έφθανε έως το Αλιβέρι και το Αυλωνάρι, χωρίς να περιλαμβάνονται οι 
οικισμοί Αλιβέρι, Αυλωνάρι, Κάρυστος, Πλατανιστός, Αντιά και Μαρμάρι.  
 

Τουρκοκρατία  
Μετά την αποχώρηση των Βενετών, την Κάρυστο κατέλαβαν οι Τούρκοι του Κοτζά Μαχμούτ 
πασά, οι οποίοι την ονόμασαν Κιζίλ Χισάρ. Οι Έλληνες συνέχισαν να κατοικούν γύρω από το 
Καστέλλο Ρόσσο και να διατηρούν ακόμη και μικρές εκκλησίες εκεί, παρά τη σκληρότητα και 
το φανατισμό των Τούρκων, μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν διώχτηκαν, εξαιτίας τους 
συμμετοχής τους ως συμμάχων των Βενετών στο βενετοτουρκικό πόλεμο που ξέσπασε το 
1684. Στις 24 Οκτωβρίου του 1688, κατά τη διάρκεια του βενετοτουρκικού πολέμου, ο 
βενετικός στόλος τον οποίο οδηγούσε ο Δόγης Μοροζίνι, παρουσιάστηκε μπροστά στο 
λιμάνι της Καρύστου με πρόθεση να καταλάβει το κάστρο. Άγνωστο για ποια αιτία, ο 
βενετικός στόλος δεν προχώρησε σε πολεμικές ενέργειες κατά των Τούρκων της Καρύστου 
αλλά αναχώρησε για το Ναύπλιο. 
Κατά τον 18ο αιώνα οι Τούρκοι με τη βοήθεια των Ελλήνων έγιναν διώκτες της πειρατείας, η 
οποία μάστιζε τότε το Αιγαίο πέλαγος. Εκτός από την πειρατεία οι Τούρκοι της Καρύστου 
εκδίωξαν τον περίφημο καταδρομέα Λάμπρο Κατσώνη, το 1789, και καταδίωξαν τους 
οπλαρχηγούς του Ολύμπου, οι οποίοι μαζί με τους Έλληνες αντάρτες είχαν αρχίσει 
θαλασσινό πόλεμο και ναυτική ανταρσία κατά των Τούρκων.  
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Στις αρχές του 19ου αιώνα οι εμφύλιες διαμάχες των Τούρκων συντάραξαν την Κάρυστο και 
έφεραν πάλι τον πόλεμο κάτω από τα τείχη του κάστρου της. Περί το 1803, ο διοικητής του 
κάστρου Μουσταφά Αγά εξαιτίας των ερωτικών του σχέσεων με μια παντρεμένη 
μουσουλμάνα στραγγαλίστηκε και το πτώμα του, αφού τοποθετήθηκε σε ένα σάκο, 
πετάχτηκε κάτω από τις καμάρες του υδραγωγείου του κάστρου. Ο γιος του Μουσταφά 
Ομέρ, κλείστηκε με τους ανθρώπους του στο κάστρο, ενώ έξω από αυτό κλείστηκαν οι 
στρατιώτες του τοπικού μπέη Σαλή, οι οποίοι πολιορκούσαν τον Ομέρ. Τελικά ο Ομέρ με τη 
βοήθεια 100 Τουρκαλβανών μισθοφόρων διασκόρπισε τους εχθρούς του και έγινε κύριος 
της Καρύστου, αφού αναγνωρίστηκε απευθείας από την Κωνσταντινούπολη ως τοπάρχης. Ο 
Ομέρ υπήρξε δραστήριος ικανός και δυναμικός στρατιωτικός ηγέτης, έμελλε δε κατά την 
διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης η παρουσία του στην Εύβοια να εμποδίσει την πρόοδο 
του ελληνικού ξεσηκωμού στο νησί. Με το ξέσπασμα του πολέμου της ανεξαρτησίας, οι 
Ευβοείς πήραν τα όπλα για τους σκοπούς του απελευθερωτικού αγώνα. Την άνοιξη του 
1821, πλοία από την Αίγινα ήρθαν στην Κάρυστο, με σκοπό να καταλάβουν τα δύο πολεμικά 
πλοία, τα οποία διέθετε ο Ομέρ και βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι της Καρύστου. Τα 
πλοία κατάφεραν να διαφύγουν από τους ΄Ελληνες καταδρομείς, οι οποίοι αποχώρησαν για 
το νησί τους αποκομίζοντας ως λάφυρα μόνο μερικά κανόνια από την παραλία της 
Καρύστου. Οι Έλληνες από τις αρχές του απελευθερωτικού αγώνα έθεσαν ως στόχο την 
κατάληψη του κάστρου της Καρύστου. Δύο εκστρατείες, οι οποίες οργανώθηκαν εναντίον 
του, είχαν άδοξο τέλος, πριν προφτάσουν οι επαναστάτες να φτάσουν στην πόλη της 
Καρύστου.  
Η πρώτη είχε οργανωθεί από τον επίσκοπο Καρύστου Νεόφυτο και είχε ως αποτέλεσμα το 
θάνατο πολλών αγωνιστών και τον τραυματισμό του οπλαρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη. 
Η δεύτερη εκτός από την αποτυχία είχε και το οδυνηρό αποτέλεσμα του θανάτου του 
Μανιάτη οπλαρχηγού Μιχάλη Μαυρομιχάλη μέσα σε ένα μύλο στην περιοχή των Στύρων, 
όπου είχε οχυρωθεί με τους πολεμιστές. Το κεφάλι του Μαυρομιχάλη στάλθηκε από τον 
Ομέρ της Καρύστου στην Κωνσταντινούπολη σαν ακριβό λάφυρο και απόδειξη της 
στρατιωτικής ικανότητάς του. Παρά τις στρατιωτικές αποτυχίες, οι Έλληνες δεν 
εγκατέλειψαν την προσπάθεια να εκπορθήσουν το κάστρο της Καρύστου. Από την 
ανατολική Στερεά Ελλάδα έφτασε στην Εύβοια ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος ενίσχυσε 
με τους άνδρες του τις ελληνικές δυνάμεις. Οι Έλληνες υπό το Νικόλαο Κριεζώτη κατάφεραν 
να αποκλείσουν τον Ομέρ μπέη, την άνοιξη του 1823 στο φρούριο της Καρύστου και 
άρχισαν αμέσως τη στενή πολιορκία τους. Οι μουσουλμάνοι είχαν απογοητευτεί μέσα στην 
πόλη της Καρύστου και μερικοί Τουρκαλβανοί συνεννοήθηκαν με τον Κριεζώτη να ανοίξουν 
μια από τις πύλες στους Έλληνες σε επικείμενη έφοδό τους.  
Η πολιορκία δεν κατέληξε στην πολυπόθητη κατάκτηση εξαιτίας των διαφωνιών των 
Ελλήνων οπλαρχηγών αλλά και της εμφάνισης του τούρκικου στόλου του Χοσρέφ Τοπάλ 
πασά στη θαλάσσια περιοχή της Καρύστου, ο οποίος αποβίβασε 4000 γενίτσαρους και 
ισχυρό ιππικό, με σκοπό να λυθεί η πολιορκία και να ανακουφιστούν από την πίεση των 
ελληνικών στρατευμάτων οι Τούρκοι της περιοχής. Οι ισχυρές αυτές στρατιωτικές δυνάμεις 
κινήθηκαν κατά των Ελλήνων σε συνδυασμό με τους πολιορκούμενους Τούρκους του Ομέρ 
και κατάφεραν να απωθήσουν τους Έλληνες και να λύσουν την πολιορκία. Αυτή η τούρκικη 
επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωση του Ομέρ στο αξίωμα του πασά. Οι ημέρες που 
ακολούθησαν την τούρκικη επιτυχία υπήρξαν εφιαλτικές για τους Έλληνες της Καρύστου. 
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Αχαλίνωτοι οι Τούρκοι προέβησαν σε βάρος των Ελλήνων σε σφαγές και σε κάθε είδους 
κακουργήματα. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να παραβλέψουν τη μεγάλη στρατηγική αξία της 
Εύβοιας και ειδικότερα της Καρύστου για την έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα στην 
κεντρική και νότια Ελλάδα. Για το λόγο αυτό ο αρχηγός του τακτικού στρατού Φαβιέρος 
αποφάσισε το χειμώνα του 1826 να εκστρατεύσει κατά της Εύβοιας. Σχέδιο το οποίο 
εκπονήθηκε για την αιφνίδια κατάληψη του Καραμπαμπά, εγκαταλείφθηκε λόγω των 
ελαχίστων πιθανοτήτων επιτυχίας του, αφού τα πολιορκητικά μέσα ήταν ανεπαρκή. Κατόπιν 
αυτού, ο Φαβιέρος αποφάσισε να στραφεί και να επιτεθεί κατά της Καρύστου. Της πρώτες 
μέρες του Μαρτίου του 1826 τα ελληνικά στρατεύματα έφτασαν στην Κάρυστο, την οποία 
υπεράσπιζαν 600 Τούρκοι στρατιώτες και ορισμένοι μουσουλμάνοι κάτοικοι. Οι Έλληνες 
απέκοψαν την επικοινωνία Χαλκίδας – Καρύστου και άρχισαν την πολιορκία. Αφού 
κατέλαβαν μερικά σπίτια έξω από την πόλη, μετέφεραν το πυροβολικό τους και το 
τοποθέτησαν σε θέση που επέτρεπε τον κανονιοβολισμό της πύλης και των οχυρώσεων του 
κάστρου. Ο βομβαρδισμός της πύλης δεν είχε επιτυχία και σταμάτησε γρήγορα, διότι από 
την τραχύτητα του εδάφους και τις οπισθοδρομήσεις των πυροβόλων έσπασαν οι άξονές 
τους και αχρηστεύτηκαν εντελώς. Ο Φαβιέρος διέταξε την υποχώρηση των στρατευμάτων 
τα οποία εγκαταστάθηκαν σε νέες ασφαλέστερες θέσεις κυρίως βορειοδυτικά του 
φρουρίου.  
Κατά την υποχώρηση των Ελλήνων οι Τούρκοι αναθάρρησαν και αποπειράθηκαν να 
πλήξουν τα υποχωρούντα ελληνικά στρατεύματα. Το θάρρος του φιλέλληνα Μπεραντιέ και 
των αντρών του ανέκοψαν την τούρκικη επίθεση και την έβαψαν στο αίμα.  
Ο Φαβιέρος έστειλε τους άξονες των πυροβόλων για επισκευή στην Αθήνα και ώσπου να 
επισκευαστούν ενίσχυσε το στρατό του με δυο μικρά ναυτικά κανόνια, τα οποία ήταν 
ανίσχυρα να βλάψουν το κάστρο. Δραστήριος αλλά και νευρικός, δεν μπορούσε να 
περιμένει την αποκατάσταση του πυροβολικού του και εκπόνησε σχέδιο καταλήψεως της 
Καρύστου με έφοδο. Τη νύκτα τους 9ης Μαρτίου δύο ώρες πριν την αυγή ο λοχαγός 
Μπεραντιέ έδωσε κατά διαταγή του Φαβιέρου το σύνθημα τους εφόδου. Οι Έλληνες 
αναπτύχθηκαν σε ένα τόξο που άρχιζε νοτιοανατολικά του κάστρου και κατέληγε δυτικά και 
άρχισαν την επίθεση κατά των σπιτιών τα οποία είχαν οχυρώσει οι Τούρκοι έξω από τα τείχη 
της Καρύστου. Σύγχυση και πανικός κατέλαβε τους Τούρκους που άφησαν τις θέσεις τους 
και έτρεξαν να κρυφτούν πίσω από τα τείχη του κάστρου. Ο φρούραρχος της Καρύστου 
διέταξε να κλείσουν τις πύλες και τους παρότρυνες να γυρίσουν στις θέσεις τους.  
Οι Τούρκοι στρατιώτες συμμορφώθηκαν με τις εντολές του φρούραρχου, γύρισαν στις 
θέσεις τους και άρχισαν να πολεμούν με λύσσα και απελπισία. Τελικά, ο Φαβιέρος 
αναγκάστηκε να ζητήσει την υποχώρηση των στρατευμάτων μπροστά στο μέγεθος των 
απωλειών. Οι περιπέτειες του τακτικού ελληνικού στρατού στη νότια Εύβοια συνεχίστηκαν 
μέχρι το τέλος Μαρτίου, οπότε ο ελληνικός στόλος μετέφερε και πάλι τον τακτικό στρατό σε 
φιλικές ακτές της απελευθερωμένης Ελλάδας. Ο ελληνικός στρατός επέστρεψε στην 
Κάρυστο ως ελευθερωτής, όταν το Μάρτιο του 1833, η Εύβοια παραδόθηκε τελικά με 
καθυστέρηση πέντε ετών από τους Τούρκους τους Έλληνες. 
Από τη νεότερη ιστορία της Καρύστου αξιοσημείωτη είναι η διαμόρφωση της σύγχρονης 
πόλης από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα Μπίρμπαχ, μετά από εντολή μάλιστα του βασιλιά 
Όθωνα γι’ αυτό και η πόλη ονομαζόταν Οθωνούπολη μέχρι το 1862. Έτσι η Κάρυστος 
απέκτησε ένα άριστο ρυμοτομικό σχέδιο, με μεγάλους δρόμους, πλατείες και μια θαυμάσια 
προκυμαία.  
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2.1.2.β Αρχαιολογικοί Χώροι του Δήμου 
Σύμφωνα με το κατάλογο κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Καρύστου, αρμοδιότητας Εφορείας Προϊστορικών& κλασικών αρχαιοτήτων, 
αναφέρονται οι εξής χώροι: 
Στη ΔΕ Καρύστου: 
1. Αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πόλης της Καρύστου στην περιοχή Παλαιοχώρα-
Κοκκάλοι-Μύλοι-Γραμπιάς (ΦΕΚ 393/ΑΑΠ/31-8-2007). 
2. Αρχαιολογικός χώρος των αρχαίων λατομείων στη θέση Πλατανίτσες-Κύλινδροι-Κακιά 
Σκάλα Καρύστου (ΦΕΚ 393/ΑΑΠ/31-8-2007). 
3. Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Γεραιστού στη θέση Καστρί Πλατανιστού (ΦΕΚ 
144/ΑΑΠ/19-4-2007). 
4. Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Ελληνικό Πλατανιστού του Δ. Καρύστου (ΦΕΚ 
144/ΑΑΠ/19-4-2007). 
5. Αρχαιολογικός χώρος του κτήματος κληρονόμων Β. Παπαγεωργίου ή Παπαμαστρογιάννη 
(ΦΕΚ 621/Β/22-8-1972). 
6. Αρχαιολογικός χώρος της θέσης Παξιμάδα (Παξιμάδι, Παλιό Πιθάρι,Σταυρός και 
Πελαγίτισσα) Δ. Καρύστου (ΦΕΚ 476/Β/19-5-1998 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2063/Β/24-
11-1999 και ΦΕΚ 2142/Β/10-12-1999). 
7. Αρχαιολογικός χώρος Πλακαρής Δ. Καρύστου (ΦΕΚ 558/Β/30-8-1990). 
8. Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Παξιμάδας Δ. Καρύστου (ΦΕΚ 275/20-3-1980) (Ενετικό 
λατομείο ψαμμόλιθου στο Ακρωτήριο Μνήμα της Καρύστου, ιερό και τοίχοι κλασικής 
εποχής και λαξεύματα στη θέση Λιβαδάκι Καρύστου, λείψανα πρωτοελλαδικής εποχής και 
μεσαιωνική θέση με λείψανα πύργου στο ακρωτήριο Αγ. Πελαγία Καρύστου, λείψανα 
κλασικών και βυζαντινών χρόνων και λαξευτό φρέαρ στο κτήμα Κατσούλη στην περιοχή 
Καρύστου, λείψανα νεολιθικής εποχής στη Ράχη Καζάρη Καρύστου). 
9. Αρχαιολογικός χώρος ερειπίων γεωμετρικής εποχής επί του όρους Όχη («Δρακόσπιτα») 
(ΦΕΚ 175/26-3-1966). 
10. Περιοχή Αγ. Γεωργίου Κάμπος Καρύστου. 
11. Λατομεία ρωμαϊκών χρόνων στη θέση Αετός Δ. Καρύστου . 
Στη ΔΕ Μαρμαρίου: 
1. Αρχαιολογικός χώρος του λόφου του Προφήτη Ηλία Στουπαίων (ΦΕΚ 1008/Β/1-8-2001). 
2. Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Φυλάγρας και υψώματος «Παζάρι» Γιαννιτσίου (ΦΕΚ 
995/Β/13-3-1997 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 240/Β/132-3-1998). 
3. Αρχαιολογικός χώρος ακρωτηρίου Ρόζου. 
Στη ΔΕ Στυραίων: 
1. Αρχαιολογικοί χώροι έξι (6) αρχαίων κτισμάτων -  μνημείων («Δρακόσπιτα») τους θέσεις 
«Πάλλη – Λάκκα», «Κούρθες», «Λιμικό Καψάλων», «Ίλκιζες», «Πύργος Νημποριού» και του 
«Δρακόσπιτου» στη διασταύρωση Βελανιδιού – Χάρακα – Κοπριάς Στυραίων, Δ. Καρύστου 
(ΦΕΚ 323/ΑΑΠΘ/24-10-2012). 
2. Αρχαιολογικός χώρος λόφου Αγ. Νικολάου Στύρων και των παρακείμενων ρωμαϊκών 
λατομείων περιοχής Καψάλων (ΦΕΚ 21/ΑΑΠΘ/22-2-2011). 
3. Αρχαιολογικός χώρος Ντόσσας στην παραλία Τσακαίων Δ. Καρύστου (ΦΕΚ 22/ΑΑΠΘ/22-2-
2011). 
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4. Αρχαιολογικός χώρος ευρύτερης περιοχής «Δρακόσπιτου» Αμινού Στύρων (ΦΕΚ 979/Β/9-
8-2000). 
5. Αρχαιολογικός χώρος Λεύκας Ν. Στύρων (ΦΕΚ 411/Β/29-5-1996). 
6. Αρχαιολογικός χώρος  Ν. Στύρων (ΦΕΚ 578/Β/6-9-1990). 
7. Αρχαϊκή οικία τους πρόποδες λόφου Κάστρου Άρμινον (ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966). 
8. Αρχαιολογικός χώρος Ν. Στύρων. 
Στη ΔΕ Καφηρέα: 
1. Αρχαιολογικός χώρος στη χαράδρα Αρχάμπολης Καφηρέα . Κτιριακά λείψανα 4ου 2ου και 
1ου αι.  που έχουν εντοπιστεί στη χαράδρα τους Αρχάμπολης (ΦΕΚ 87/Β/2-2-2000). 
2. Αρχαιολογικός χώρος Θύμι – Ζαχαριά . Οχυρωματική εγκατάσταση. 
 
Σημειώνουμε ότι για τα μνημεία εκείνα και οι θέσεις που δε βρίσκονται σε καθεστώς 
κήρυξης, προστατεύονται αυτοδίκαια από τους διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει τους Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
 

2.1.2γ Τοπικά Ήθη και Έθιμα 
Μαρμαριώτικο Καρναβάλι:Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση για το Δήμο Καρύστου 
αποτελεί η διοργάνωση αποκριάτικου καρναβαλιού στη δημοτική ενότητα Μαρμαρίου την 
τελευταία Κυριακή των Αποκρεών. 
Η εκδήλωση έχει καθιερωθεί στη περιοχή για 25 συναπτά έτη με μεγάλη επιτυχία και 
αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του τόπου. 
Καρυστινό Κοτοφάγωμα:Η ιδιαίτερη αυτή πολιτιστική εκδήλωση υλοποιείται από τον 
πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής Γραμπιά Καρύστου ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΡΟΣΣΟ με εθελοντική 
συμμετοχή του συμπολιτών τους. 
Από τα παλιά τα χρόνια την παραμονή των Φώτων στην Κάρυστο, είχε καθιερωθεί σαν 
έθιμο να λένε οι καλαντάρηδες, πού έβγαιναν με τα όργανα , τα ειδικά τοπικά παραδοσιακά 
κάλαντα των Φώτων, «Σήμερα είναι του Φωτού π` αγιάζουν οι παπάδες και μες τα σπίτια 
μπαίνουνε και λεν τον Ιορδάνη, βοήθεια να έχουμε τον Άγιο Ιωάννη….» και να παίρνουνε 
φιλέματα από τους νοικοκυραίους, πρώτα και κύρια, κότες ζωντανές και επί πλέον ότι 
καλούδια είχε φτιάξει η κάθε νοικοκυρά, διαμορφώνοντας ανάλογα στιχάκια που είχαν 
σχέση με το κοτομάζωμα. Η εκδήλωση του κοτοφαγώματος διοργανώνεται το τελευταίο 
Σάββατο του Γενάρη κάθε χρονιάς, «Το τελευταίο Σάββατο πάντοτε του Γενάρη είναι το 
κοτοφάγωμα και πάρτε το χαμπάρι» προσκαλώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο κάθε κάτοικο 
και φίλο της Καρύστου , κάθε φίλο του εθίμου και των παραδόσεων και κάθε μέλος και φίλο 
του συλλόγου Καστέλλο Ρόσσο, στο μεγάλο γλέντι για το Κοτοφάγωμα, που είναι αλήθεια 
ότι προσελκύει κάθε χρόνο πολύ κόσμο, να χορέψει και να γλεντήσει με παραδοσιακή 
κομπανία μέχρι πρωίας στην Κάρυστο. 
Εμποροπανήγυρη Μαρμαρίου:Στη ΔΕ Μαρμαρίου έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια η 
διοργάνωση υπαίθριας αγοράς, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούνιο μήνα. Οι 
έμποροι πωλούν τα προϊόντα τους σε προσιτές τιμές για τον κόσμο και αντίστοιχα η 
προσέλευσή του κάθε φορά στο εμπορικό παζάρι είναι μεγάλη.   
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Σημαντικές εκδηλώσεις στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Καρύστου αποτελούν επίσης 1) 
Η Γιορτή του Μούρου στο Γραμπιά Καρύστου που διοργανώνεται στη καρδιά των θερινών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων από τον τοπικό σύλλογο , 2)Τα Πήλιουρα στη δημοτική ενότητα 
Στυραίων όπου υπό τον ήχο παραδοσιακής Ευβοιότικης μουσικής, το βράδυ της Κυριακής 
των αποκριών, συγκεντρώνονται οι κάτοικοι στη πλατεία και καίνε θυμάρια, 3) Το έθιμο του  
Αϊ Γιάννη του κλήδονα που διοργανώνεται από το Σύλλογο γυναικών Μαρμαρίου. Σύμφωνα 
με το έθιμο “την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, οι ανύπαντρες κοπέλες μαζεύονται σε ένα από 
τα σπίτια του χωριού και μία από αυτές πηγαίνει στο πηγάδι να φέρει το «αμίλητο νερό» 
και στη διαδρομή μέχρι το σπίτι δεν πρέπει να μιλήσει σε κανέναν”, 4) Η Γιορτή του Κρασιού 
στην Κάρυστο και η Γιορτή τους Σαρδέλας στο Μαρμάρι που διοργανώνεται από το 
Πολιτιστικό σύλλογο «Ανεμοπύλες» του Δήμου Καρύστου στα πλαίσια των θερινών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
Κάθε χρόνο στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου αναβιώνουν διάφορα έθιμα της περιοχής 
τους όπως τα κούλουμα στο Μπούρο Καρύστου, το έθιμο του μακαρούνα κα. 
Λαϊκά Πανηγύρια:Τα πανηγύρια στα πλαίσια θρησκευτικών και ιστορικών εορτών 
αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι στη πολιτιστική ζωή του τόπου σχεδόν σε όλους τους 
οικισμούς του δήμου. Για τους ντόπιους τα πανηγύρια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι τους 
ζωής τους, αλλά και ένα μέσο για να επιβεβαιώσουν την κοινωνική τους συνοχή και να 
τονώσουν την  τοπική τους πολιτιστική αυτοπεποίθηση.  
 
Σφυριχτή Γλώσσα : “Μάρτιος 2009 - παραμονή του Ευαγγελισμού. Ένα ιδιωτικό 
αεροσκάφος που είχε ξεκινήσει από τη Ρόδο με προορισμό την Αθήνα κατέπεσε σε μια 
πλαγιά του όρους Όχη. Μετά από έρευνες το αεροσκάφος βρέθηκε αλλά αγνούνταν ο 
πιλότος. Οι κάτοικοι της περιοχής Αντιά, που γνώριζαν την περιοχή και ήξεραν τις πλαγιές 
προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του πιλότου. Τότε για 
πρώτη φορά η σφυριά έφτασε στα αυτιά ξένων ..”. 
Η σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς, γνωστή και ως σφυριά, είναι μια σφυριχτή γλώσσα που 
ομιλείται από τους κατοίκους του ορεινού χωριού Αντιά Εύβοιας. Πρέπει να σημειωθεί ο 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ σφυριγμάτων στα ελληνικά και τα αρβανίτικα. Κάθε σφύριγμα 
αντιστοιχεί σε ένα γράμμα της αλφαβήτου και η σύνθεσή τους οδηγεί στη δημιουργία των 
σφυριχτών λέξεων. 
Με το πέρασμα του χρόνου η σφυριά κινδυνεύει να εξαφανιστεί γεγονός το οποίο εντείνει 
τόσο η εγκατάληψη της υπαίθρου όσο και το ότι η εκμάθηση της σφυριάς γίνεται μόνο 
προφορικά και αυτό καθιστά τη διάδοσή της ακόμα δυσκολότερη. 
Το Άυγουστο του 2013 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Καρύστου, το πρώτο φεστιβάλ 
σφυριχτής γλώσσας με την ελπίδα η σφυριά να αναβιώσει και να μη χαθεί για πάντα. 
Κατά καιρούς αρκετοί γλωσσολόγοι έχουν μελετήσει τη σφυριά της Αντιάς, ενώ έχει 
προταθεί να αναγνωριστεί σαν προστατευόμενη γλώσσα από την UNESCO. 
 

2.1.2δ  Τουριστικό προϊόν της περιοχής 
Στα διοικητικά όρια του Δήμου συναντάμε πλήθος τουριστικών προορισμών, μοναδικών 
στον Ελλαδικό χώρο. Η Νότια Εύβοια έχει δυνατότητα να προσφέρει πληθώρα θεματικών 
μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αρχαιολογικός, 
τουρισμός υγείας και ευεξίας, γαστρονομικός και θαλάσσιος τουρισμός και να ικανοποιήσει 
κάθε απαίτηση του επισκέπτη.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
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Ενδεικτικά αναφέρουμε προορισμούς που αξίζει να αξιοποιηθούν και να προβληθούν στα 
πλαίσια της ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος που πρόκειται να αναλάβει ο Δήμος στη 
πενταετία: 
 

Το κάστρο της Καρύστου (Μπούρτζι) 

 

 

Στην παραλία της Καρύστου βρίσκεται ένα μικρό κάστρο, γνωστό ως Μπούρτζι, που 
αναγέρθηκε με σκοπό να προστατεύει το λιμάνι. Είναι μεσαιωνικό μνημείο, κτισμένο το 
1350, εξαγωνικού σχήματος με τους πολεμίστρες και 24 μπουκαπόρτες στον περίβολο. Το 
εμβαδόν του φρουρίου είναι περίπου 300 τ.μ. 
Τα τείχη του κάστρου στο πάνω μέρος καταλήγουν σε επάλξεις σχήματος ‘’Μ’’.  
Ακριβώς πάνω από την πύλη βρίσκεται ο όγκος της ζεματίστρας, η οποία την προστάτευε 
από κάθε απόπειρα παραβίασής τους. Σε πλευρικό τοίχο του κάστρου υπάρχει 
εντοιχισμένο ένα μεγάλο μαρμάρινο γλυπτό προερχόμενο από το ρωμαϊκό μαυσωλείο, τα 
ερείπια του οποίου σώζονται στο κέντρο της αγοράς της Καρύστου. Λέγεται ότι από το 
κάστρο ξεκινούσε σήραγγα 250 μέτρων περίπου, η οποία κατέληγε στη θέση ‘’Βρύσες’’. Η 
σήραγγα χρησιμοποιούνταν ως οδός διαφυγής, αλλά και για επικοινωνία και ύδρευση του 
φρουρίου σε περίπτωση πολιορκίας. 
Εσωτερικά το κάστρο είναι διώροφο. Στο ισόγειο υπήρχε πηγάδι και φούρνος για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους φρουράς του κάστρου. Στον όροφο εκτός από τα 
πυροβολεία υπήρχαν και τα καταλύματα των στρατιωτών. 
Το Μπούρτζι σώζεται ακέραιο. Για την ανέγερσή του οι Βενετοί χρησιμοποίησαν ως δομικά 
υλικά τα μαρμάρινα κομμάτια από το ρωμαϊκό μαυσωλείο, που προαναφέρθηκε. 
 

                                              Το κάστρο Castello Rosso 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.infokids.gr/2013/03/vazoyme-plori-gia-tin-karysto/&psig=AFQjCNEu9gtlSPHxn1h32nrxqckHBngbqA&ust=1452966081763054
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Το κάστρο της Καρύστου βρίσκεται κτισμένο πάνω σ’ ένα ύψωμα, αποτραβηγμένο από τη 
θάλασσα και τους πειρατικούς κινδύνους. Ονομάστηκε από τους Λατίνους Castello Rosso ή 
Κοκκινόκαστρο εξαιτίας των λίθων, με τους οποίους έχει κτιστεί και οι οποίοι του δίνουν μια 
κοκκινωπή απόχρωση. 
Το κάστρο κτίστηκε από τους Λομβαρδούς, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια τους φραγκοκρατίας 
το διεκδίκησαν Βυζαντινοί, Φράγκοι, Βενετοί. 
Η κύρια πύλη του κάστρου βρίσκεται στα νότια τείχη και είναι εντελώς αθέατη εξωτερικά. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται σ’ ένα χαμηλό τείχος, το οποίο σαν θωράκιο προστατεύει την 
κύρια πύλη. Περνώντας τη διπλή τοξωτή πύλη, υπάρχει ακάλυπτος χώρος που άλλοτε, όταν 
το κάστρο ήταν ζωντανό, ελεγχόταν απόλυτα από τις επάλξεις και τις στενόμακρες 
πολεμίστρες των τειχών.  
Υπάρχει μικρή ανηφορική λιθόστρωτη δίοδος δεξιά από την κύρια πύλη, η οποία οδηγεί στα 
ενδότερα του κάστρου. 
 Το εσωτερικό φρούριο αποτελούσε την ακρόπολη της Καρύστου, τελευταίο οχυρό άμυνας 
σε περίπτωση που το κυρίως κάστρο έπεφτε στα χέρια των επιδρομέων. Μέσα σ’ αυτό 
υπάρχει σήμερα εκκλησία αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία. Κάτω από το στρωμένο με 
μαρμαρόπλακες δάπεδο τους εκκλησίας, κρύβεται η μεγάλη δεξαμενή του φρουρίου, απ’ 
όπου σε περίπτωση πολιορκίας, οι πολιορκημένοι θα μπορούσαν να υδρεύονται. 

 
 

Αρχάμπολη 

 
Η Χαράδρα της Χαρχάμπολης ή Αρχάμπολης βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 
Εύβοιας 7 χιλ νότια από τον Καφηρέα, στην περιοχή γνωστή ως Κάβο ντ’  Όρο, ανάμεσα στα 
χωριά Θύμι και Ευαγγελισμός. Έχει πρόσβαση από τη θάλασσα, όταν το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες, αλλά και δια ξηράς, ακολουθώντας το μονοπάτι από τον Ευαγγελισμό, 
ύστερα από πορεία περίπου μιας ώρας. Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο γεωλογικό 
ενδιαφέρον λόγω των πετρωμάτων και του μετάλλου. Ξεκινά από τους υπώρειες του όρους 
«Όχη» και καταλήγει σε γραφικό ορμίσκο με ενατένιση στο Αιγαίο και τα νησιά Χίο και 
Άνδρο κυρίως. 
Σύμφωνα με τον Αμερικανό αρχαιολόγο Donald Keller, πρώτος από τους σύγχρονους 
ερευνητές που επισκέπτεται την χαράδρα, πρόκειται για ακρόπολη με περιτείχισμα και 
ερείπια οικισμού τα οποία ανάγονται στον 7ο με 6ο αι. π.Χ. και πιθανώς μπορούν να 
συνδεθούν με τον οικισμό τους Ζαγοράς τους νήσου Άνδρου. Αναφέρει, την ύπαρξη 
τεμένους, βωμού και κλίμακος του κτηρίου που δεσπόζει στο χώρο. Το σύνολο το οποίο 
χαρακτηρίζει ως ιερό, το χρονολογεί στην Αρχαϊκή περίοδο. 
Το σύνολο των αρχαιοτήτων το ταυτίζει με την πόλη «Αιγές», η οποία αναφέρεται στον 
Όμηρο και συνδέει την ύπαρξη οικισμού στη δύσβατη και άγονη αυτή περιοχή με 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2k_HQrazKAhWHXBoKHU7UC9wQjRwIBw&url=http://photos.zarka.gr/index.php/photos/638&psig=AFQjCNGSzok4N0NL9wzN2JdI1Ziprz_a7A&ust=1452965604443511
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μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθ’ ότι η μία πλαγιά προς την παραλία καλύπτεται από 
σκωρίες, αλλά και πάνω στην ακρόπολη συναντά κανείς αρκετές από αυτές ανάμεσα στα 
ερείπια. 
Από το 1989, ύστερα από έγκριση τους ΙΑ’ εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας και του ΥΠΠΟ και 
τη χρηματική κάλυψη από το Δήμο Καρύστου δια μέσου της Νομαρχίας, ξεκίνησε η 
ανασκαφική έρευνα στην Αρχάμπολη. Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. 
Οι πολύ κοντινές στην Αρχάμπολη αρχαιολογικές θέσεις, διασώζουν τα ερείπιά τους στο 
Δρυμωνάρι, στη Ζαχαριά, στο Καλλιανού, στη Φιλάγρα, στα Ελληνικά, όπου έχει γίνει 
ανασκαφική έρευνα, και στη «Γεραιστό», σημερινό «Καστρί», που διεξήχθη  μερική έρευνα 
από τον αρχαιολόγο κ. Άγγελο Χωρέμη. 

 
To φαράγγι του Δημοσάρη 

 

Το φαράγγι του Δημοσάρη, μήκους 10 χιλιομέτρων, ένα από τα ομορφότερα Ελληνικά 
φαράγγια για πεζοπορία, προστατευόμενο από την “Νατura”  στο Όρος Όχη. Το φαράγγι του 
Δημοσάρη προσφέρει  για  κάθε φυσιολάτρη, αλλά και γι’ αυτόν με εξειδικευμένα 
ενδιαφέροντα, σημαντικές πηγές παραδεισένιας απόλαυσης όπως οι καταρράκτες, τα 
πανάρχαια παραποτάμια δάση, η άγρια ζωή, που εναλλάσσονται διαρκώς, προσφέροντας 
κάθε φορά καινούργιες παραστάσεις στον περιπατητή. 
Είναι από τους γνωστότερες και πιο ενδιαφέρουσες οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχές 
της Εύβοιας. Το τοπωνύμιο είναι βυζαντινό και αναφέρεται στο μικρό, ορμητικό ποταμό, 
που πηγάζει από το όρος Όχη και κατέρχεται μέσα από βραχώδεις χαράδρες και 
πλατανόσκεπες ρεματιές προς το Αιγαίο πέλαγος. Το μονοπάτι  του φαραγγιού αποτελούσε 
έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της νότιας Εύβοιας. 
Το φαράγγι παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα τους θερινούς κυρίως μήνες. Αναλυτική 
παρουσίαση για το Δημοσάρη γίνεται στο κεφάλαιο “φυσικό περιβάλλον”. 
 

Δρακόσπιτα 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30828&subid=2&pubid=64186449&psig=AFQjCNGQQX1O2bKeMwAwbu9CjBakHshLIw&ust=1452966448515884
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0gt39sqzKAhVImBoKHQNOBvoQjRwIBw&url=http://newsone.gr/ellada/642099-ta-mysteriode-drakospita-sten-eyboia-einai-chtismena-me-terastioys-lithoys-photo-binteo&psig=AFQjCNErxFgMDl6m-YpT1Y3NI8QpmxMcaA&ust=1452967231556146
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Ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μυστηριώδη και εντυπωσιακά κτίσματα 
«δρακόσπιτα» που χρονολογούνται κατ΄άλλους από το 12ο π.Χ. αιώνα και κατ’ άλλους από 
τον 6ο π.Χ. Είναι κατασκευασμένα από τεράστιους λίθους, χωρίς θεμέλια και παράθυρα. 
Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν το δρακόσπιτο της Όχης, των Καψάλων που είναι 
εύκολα προσβάσιμο, τα δρακόσπιτα με το όνομα «Πάλλη λάκα δραγκό» που βρίσκονται 
κάτω από τη περίφημη Ακρόπολη των Στύρων. 
Το μυστήριο που περιβάλλει τα ιδιαίτερα αυτά κτίσματα συνίσταται τόσο στο γεγονός ότι 
παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα η ιδιότητά τους: κατοικίες θεών ή ανθρώπων, καταφύγια 
λατόμων ή ταφικά κτήρια, ναοί ή καλύβες βοσκών, καθώς και εξίσου άγνωστη παραμένει η 
ταυτότητα των κατασκευαστών τους: ήταν οι Δρύοπες, μυθικοί κάτοικοι της Καρυστίας ή 
μήπως ήταν οι Κάρες, ορεινός λαός της ανατολής γνωστός για τα αρχιτεκτονήματά του στην 
Αλικαρνασσό, που έχουν αρκετές ομοιότητες με τα αντίστοιχα ευβοϊκά. Η πατρότητα αυτών 
των μνημείων θα μείνει μάλλον για πάντα κρυμμένη στην ομίχλη του παρελθόντος. 
 

 
Καρυστινό Σπίτι  

 
Στο παλιό αρχοντικό τους οικογένειας Μοσχονά φιλοξενείται η λαογραφική συλλογή Χ. Β. 
Δεληγιώργη, γνωστή και ως Καρυστινό σπίτι. Εδώ θα δείτε, μεταξύ άλλων, τοπικές 
ενδυμασίες, υφαντά, κεντήματα, παλιά έπιπλα, φωτογραφίες και γεωργικά εργαλεία. 
 

Κτήμα Μοντοφώλι 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA6cbctKzKAhXJ2hoKHSZ7AHcQjRwIBw&url=http://goevia.com/el/alternative-tourism/cultural-tourismgr&psig=AFQjCNGM4MfEavWkBFCkw8E9B-vtJHN2KQ&ust=1452967500839974
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiisImOtazKAhXFfhoKHWx6BOsQjRwIBw&url=http://www.womenofwine.gr/member/32&psig=AFQjCNHZatzRJcgSYoK_0m0J2MSP9sU1Bg&ust=1452967811872449
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Βρίσκεται στην Παλαιά Χώρα Καρύστου και ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων σημαντικό για 
την περιοχή. Έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και ευρήματα από το κτήμα εκτίθενται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρύστου.  
Ο ναός του Αγίου Μάρκου μέσα στο κτήμα έχει μετατραπεί σήμερα σε κάβα και χώρο 
γευστικής δοκιμής του γλυκού κρασιού «Κτήμα Μοντοφώλι» που παράγεται εκεί. Στο κτήμα 
καλλιεργούνται αιγαιοπελαγίτικες ποικιλίες αμπελιών που δίνουν τους εκλεκτούς οίνους 
«Μυρτίλο» και «Μοντοφώλι». Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Διεθνές Φεστιβάλ 
Μουσικής (κλασικής και jazz) και οι θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάζονται κατά τους 
θερινούς μήνες. 

Η Ακρόπολη των Στύρων 

 

Χτισμένη στο όρος Κλιόσι των Στύρων, ακολουθώντας το παλιό μονοπάτι ο επισκέπτης 
συναντά την Ακρόπολη των Στύρων του 4ουαι.πΧ και τη μοναδική Μεγαλιθική Πύλη που 
δεσπόζει στην κορυφή και προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Η πύλη, έμβλημα του πρώην 
Δήμου Στυραίων, είναι ένα εντυπωσιακό μεγαλιθικό κατασκεύασμα με κυκλώπειες πέτρες. 
Εκεί συναντούμε και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. 

Λαογραφικό μουσείο των Καψάλων 

 
Μια καλόγουστη λαογραφική συλλογή, αντιπροσωπευτική της παράδοσης των κατοίκων της 
νότιας Εύβοιας. Στο μουσείο υπάρχει συλλογή τοπικών στολών. Περιλαμβάνει συλλογές από 
την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής των Καψάλων. 
 

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου 
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Στεγάζεται στη δυτική πτέρυγα του Γιοκάλειου  Πνευματικού Ιδρύματος, κληροδότημα του 
ευεργέτη  Νικολάου Γιοκαλά. Οικοδομήθηκε το 1959 στην Πλατεία Μαξιμιλιανού της 
Καρύστου. Περιλαμβάνει: αίθουσες Αρχαιολογικών εκθεμάτων, Θεάτρου, Βιβλιοθήκης. 
Η δυτική πτέρυγα του Γιοκάλειου πνευματικού ιδρύματος παραχωρήθηκε σύμφωνα με του 
όρους τους διαθήκης του Ν. Γιοκαλά το 1980 στο ΥΠΠΟ για την δημιουργία αρχαιολογικού 
μουσείου.  
Η ΙΑ΄εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων διαμόρφωσε τον παραχωρηθέντα 
χώρο και εγκαινίασε το Μουσείο Καρύστου το 1989 παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά στο 
ευρύ κοινό, τα ευρήματα της περιοχής. 
Η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων διοργανώνει ξεναγήσεις στο Μουσείο, ενώ το Θέατρο και η 
Βιβλιοθήκη λειτουργούν υπό την εποπτεία του Δήμου Καρύστου. 
Στις συλλογές περιλαμβάνονται: 
·Γλυπτά της Καρυστίας των Κλασικών –Ελληνιστικών –Ρωμαϊκών χρόνων 
·Ευρήματα από Δρακόσπιτα (Όχης και Στύρων) 
·Επιγραφές από την Καρυστία 
·Πήλινα ειδώλια διαφόρων περιοχών της Καρυστίας 
 

Το Μαυσωλείο Καρύστου 

 
Στο κέντρο της πόλης της Καρύστου, το μαυσωλείο κτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τάφος 
επιφανούς Ρωμαίου αξιωματούχου, ο οποίος εικονίσθηκε στο μετάλλιο του αετώματος και 
ίσως οι αρμοδιότητές του, περιελάμβαναν την επίβλεψη των ρωμαϊκών λατομείων βορείως 
της Καρύστου. Οι αρχικές έρευνες (ανασκαφή το 1908) είχαν χαρακτηρίσει το κτήριο ως ναό 
κάποιας θεότητας (Απόλλωνα, Αρτέμιδος ή Ηφαίστου).  Το αέτωμα του κτηρίου ήταν 
διακοσμημένο με μια προτομή του νεκρού αξιωματούχου μαζί με το άλογο του, σε κυκλικό 
μετάλλιο. Χρονολογείται στην Ανδριάνεια – Αντωνίνεια περίοδο (μέσα 2ου  αιώνα μ.Χ). 
 

Σύμπλεγμα Νήσων Πεταλιοί 

 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.evia-guide.gr/places/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85.html&psig=AFQjCNGc5tOArqh5lECUkp8R03jb5OE01Q&ust=1452968339493673
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Χαρακτηρίζεται από τους επισκέπτες ως “Η Καραϊβική μόλις μια ώρα από την Αθήνα”. Σαν 
μικροσκοπικές κουκίδες πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, οι Πεταλιοί, αποτελούν μια γραφική 
γειτονιά 10 μικρών νησιών, που εκτείνεται στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο, απέναντι από το 
Μαρμάρι. 
Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί όσο ο Σκορπιός του Ωνάση, αλλά είναι από το πρώτα 
νησιά που αγόρασαν ιδιώτες και αποτελούσαν ανέκαθεν πόλο έλξης μεγιστάνων και 
γαλαζοαίματων. Σήμερα τα περισσότερα είναι ακατοίκητες βραχονησίδες (ξέρες), εκτός από 
τρία, τα οποία χαίρονται οι τυχεροί ιδιοκτήτες τους. Ιδανική έξοδος για υποβρύχιες 
εξερευνήσεις στα κρυστάλλινα νερά  και μπάνιο σε κάποιους κολπίσκους που έχουν 
πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα. 
Το Μακρονήσι ή Μακρύ, το Αβγό ή Στρογγυλό, η Λεμπερούσα ή Λαμπερούσα, το Φούντι ή 
Φουντάς, το Πλατονήσι ή Πλατουράδα, το Τραγονήσι ή Τράγος, το Ποντικονήσι, η 
Μεγαλόνησος ή Ρώσα, με βραχώδεις ακτές και αμμουδερές χρυσές παραλίες, τιρκουάζ νερά 
και πλούσια βλάστηση δημιουργούν μια ονειρική πανδαισία που αξίζει να την επισκεφθεί 
κάθε Έλληνας.  
 

 

Στυρονήσια 

 

Τα Στυρονήσια είναι νησάκια στον όρμο των Στύρων, απομεινάρια από καταβύθιση χέρσας 
γης, που ήταν ενωμένη με την Εύβοια και την Αθήνα. Τα Στυρονήσια ή Στουρονήσια είναι 
νησιωτικό σύμπλεγμα του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου, που βρίσκονται ανάμεσα στο μικρό 
λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Αττικής και του οικισμού των Νέων Στύρων. Μεγαλύτερο νησί του 
συμπλέγματος είναι η νήσος Στύρα ή Μεγάλο Στυρονήσι. Τα υπόλοιπα νησιά που 
αποτελούν τα Στυρονήσια είναι το Μεγάλο και Μικρό Κουνέλι, ο Φονιάς, ο Άγιος Ανδρέας, 
το Πετούσι και το Τηγάνι. Όλα τους με περίεργα ονόματα αλλά με εξήγηση. Για παράδειγμα, 
το Μεγάλο Κουνέλι πήρε το όνομά του από τα πολλά αγριοκούνελα του νησιού. Ο Άγιος 
Ανδρέας, από την εικόνα του ομώνυμου Αγίου που βρέθηκε στην ακτή. Ο Φονιάς, από την 
παράδοση που υποστηρίζει πως στα χρόνια τους τουρκοκρατίας άφηναν εκεί τα παιδιά 
“αγνώστου πατρός”.  
Στα Στυρονήσια έχουν εντοπιστεί ναυάγια αρχαίων πλοίων που μετέφεραν αμφορείς, 
σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Όλα τα νησάκια έχουν κρυστάλλινα νερά που 
προκαλούν για μακροβούτια και υποβρύχιο ψάρεμα. Στις νήσους απέναντι από τα Στύρα 
βρίσκεται και η Καβαλλιανή όπου κατέχει έκταση για τα μέλη του ο παραθεριστικός και 
αστικός οικοδομικός συνεταιρισμός της εμπορικής τράπεζας. 
 Ο οικισμός τους Καβαλλιανής δημιουργήθηκε το έτος 1961. Σε απόσταση 1,5 περίπου 
χιλιομέτρων από το νησί συνέβη το ναυάγιο του ατμόπλοιου «Χειμάρρα», το οποίο 

http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destinations.php?id=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B1_%28%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
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αποτελεί το πιο πολύνεκρο ναυάγιο τους ελληνικής ναυτιλίας και χαρακτηρίστηκε ως ο 
“ελληνικός Τιτανικός”. 
Στα διοικητικά όρια του Δήμου συμπεριλαμβάνεται πλήθος άλλων τουριστικών 
προορισμών, μοναδικών στον Ελλαδικό χώρο, όπως τα  Ρωμαϊκά Λατομεία της «Καρυστίας 
Λίθου» που  γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη κατά τους Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς χρόνους     
( 1ος αιώνας π.Χ.-2ος αιώνας μ.Χ.) κι έκαναν την περιοχή της Καρυστίας γνωστή στο ρωμαϊκό 
κόσμο, οι Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές  Εκκλησίες όπως η Μονή των Ταξιαρχών στα 
Καλύβια Καρύστου, το Βυζαντινό εκκλησάκι του 11ου αιώνα στον Άγιο Δημήτριο, η Μονή του 
Αγίου Γεωργίου Μαύρου στη Κάρυστο, η Θεοσκέπαστη στον Αετό κα. 
Η περιοχή έχει όλες τις προδιαγραφές να  προσφέρει πληθώρα θεματικών μορφών 
τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο αρχαιολογικός, τουρισμός υγείας και 
ευεξίας, γαστρονομικός και θαλάσσιος τουρισμός και να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση του 
επισκέπτη.  
 

Σπήλαια 
 

Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά σπήλαια με σημαντικότερο αυτό της Αγίας Τριάδας 
της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου. Είναι το μεγαλύτερο 
σπήλαιο της νότιας Εύβοιας με εξερευνημένο ύψος 2.400 μέτρα. Το σπήλαιο αυτό είναι 
γνωστό από τους αρχαίους χρόνους εξερευνήθηκε για πρώτη φορά το 1932 από την ομάδα 
Υπαίθρια Ζωή.  Εως εκεί που έχει γίνει η εξερεύνησή του χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. 

 
  

2.1.3 Αποτίμηση των πολιτιστικών πόρων του Δήμου και αναπτυξιακές 
δράσεις. 
Στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που πλήττει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την 
πατρίδα μας , αλλά και κατ’ επέκταση και την περιοχή της Νότιας Καρυστίας , με την 
ανεργία κυριολεκτικά να καλπάζει, φαίνεται πως ο τουρισμός αποτελεί τη μόνη ορατή 
προοπτική που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε θέση εργασίας 
στον τουρισμό δημιουργεί 1,5 θέσεις εργασίας σε λοιπούς τομείς. Γι’ αυτό ο τουρισμός δεν 
είναι μέρος του προβλήματος της ελληνικής και της τοπικής οικονομίας, αλλά προϋπόθεση 
της λύσης του. 
Με δεδομένο ότι η πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής αποτελεί ένα ισχυρό συγκριτικό 
πλεονέκτημα του Δήμου και με στόχο την αξιοποίηση του, απαιτείται η ένταξη σε ένα 
ολοκληρωμένο θεματικά αλλά και χωρικά τουριστικό προϊόν. Η ανάδειξη του Τουριστικού 
προϊόντος, μπορεί να γίνει τόσο μέσω της διάδοσης της τεράστιας γκάμας πολιτιστικών 
πόρων που διαθέτει η περιοχή προκειμένου να γίνουν κίνητρο επισκεψιμότητας 
(αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, μνημεία, περιβάλλον και λοιπά 
χαρακτηριστικά) όσο και η ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα. 
Δράσεις που έχουν αναληφθεί και που πρόκειται να αναληφθούν για το σκοπό αυτό 
περιλαμβάνουν: 
 Επαναπροσδιορισμός και ειδίκευση του  τουριστικού  προϊόντος που αρμόζει στη 

ενιαία ταυτότητα αναγνώρισης και προβολής της περιοχής. 
 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

50 

 Συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με τη συμμετοχή του Δήμου, 
φορέων της περιοχής καθώς και λοιπών φορέων του Νομού . Σχετικές δράσεις  από το 
Δήμο  αφορούν: 

 
 
-Ο Δήμος συμμετέχει  στην ετήσια έκθεση «Philoxenia» που διοργανώνεται στη 
Θεσσαλονίκη, όπου στην έκθεση δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας με 
όλους τους θεσμικούς φορείς τους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και η ανίχνευση των 
πιθανών συνεργιών στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Εύβοιας – Στερεάς 
Ελλάδας. 
-Ο Δήμος για πρώτη φορά συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ( Salon du tourisme et 
des voyages 2015) στο Colmar τους βόρειας Γαλλίας στην περιοχή της Αλσατίας το Νοέμβριο 
του 2015. Στη έκθεση παρουσιάστηκε με οπτικοακουστικό υλικό , παρουσία δημοτικών 
αρχόντων, τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων της περιοχής, το τουριστικό και 
γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο της Νότιας Καρυστίας. 
-Συμμετοχή του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού της Ουτρέχτης στις αρχές του έτους 
2016 και τη καταχώρηση διαφήμισης της περιοχής στο τουριστικό έντυπο «De Griekse Gids» 
με ολοσέλιδη προβολή του Δήμου. 
-Ο Δήμος με τη συνεργασία φορέων της περιοχής συμμετέχει σε πολλές ακόμα εκθέσεις που 
διοργανώνονται στον Ελλάδικό χώρο τόσο στα πλαίσια της τουριστικής και πολιτιστικής 
προβολής της περιοχής όσο και της αξιοποίησης, αναβάθμισης και προώθησης των τοπικών 
προιόντων. 
 

 Διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου  υποστήριξης  των πρωτοβουλιών του  ιδιωτικού 
τομέα, μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων που δημοσιεύονται (ΕΣΠΑ κτλ) , με  
προμετωπίδα  την  αναβάθμιση τους  ποιότητας των  καταλυμάτων, την  διεύρυνση  του  
φάσματος των τουριστικών επιχειρήσεων που  ενισχύονται,   την ενίσχυση  των ειδικών 
μορφών τουρισμού.  Σχετική είναι και η δράση που ακολουθεί: 
 

 Στήριξη και ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στη περιοχή  
Σε πείσμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στο Δήμο 
Καρύστου προγραμματίζονται μια σειρά από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο τομέα 
κυρίως του τουρισμού.  
Ο Δήμος Καρύστου στέκεται ουραγός σε κάθε μορφής ιδιωτική πρωτοβουλία, φιλική προς 
το περιβάλλον, που στόχο έχει την αναβάθμιση και αξιοποίηση του πολιτιστικού και 
τουριστικού προιόντος της περιοχής και την αύξηση της απασχόλησης.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε ιδιωτικές επενδύσεις στη περιοχή  όπως η επισκευή και 
επαναλειτουργία κλειστών επί δεκαετιών ξενοδοχειακών μονάδων όπως το ξενοδοχείο 
¨Αμαλία¨στο Μπούρο Καρύστου και την μετατροπή του σε μία σύγχρονη ξενοδοχειακή 
μονάδα 5 αστέρων, δυναμικότητας έως 120 δωματίων, με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις 
όπως συνεδριακό κέντρο, σπα κα. Στόχος της επένδυσης είναι  η ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού όπως ο αθλητικός και ο ιατρικός για την προσέλκυση πελατών με ειδικά 
ενδιαφέροντα. 
Άλλη προς υλοποίηση μεγάλη ιδιωτική επένδυση με τις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων (fast Track) προγραμματίζονται στο Δήμο από ιδιώτες που στόχο έχουν την 
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δημιουργία υποδομών και βοηθητικών εγκαταστάσεων στο τομέα του τουρισμού και του 
πολιτισμού με θετικότατες επιπτώσεις στην Τοπική Οικονομία και Κοινωνία. 
 
 

 
 

 Οριζόντια συνεργασία και συνέργεια των συλλόγων και σωματείων της περιοχής, για τον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αναβάθμιση του 
ρόλου τους καθώς και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του Νομού και τους Περιφέρειας. 
 

 Ένταξη  και προώθηση δράσεων και έργων του τουρισμού που θα συμπεριληφθούν μέσα 
στο στάδιο Β1 τους μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», όπως αυτές προτάθηκαν με την αριθμ. 214/2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου. Οι προτάσεις αφορούν  υποδομές επιχειρηματικότητας-
δραστηριοτήτων (σε λατομεία, αιολικά πάρκα – ΑΠΕ, κ.α.), υποδομές σε οικισμούς (και 
παραθεριστικής κατοικίας) και υποδομές φυσικής κληρονομιάς (κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 
χώροι και αλιευτικό καταφύγιο Αμυγδαλιάς/Καφηρέα Καρύστου) και προτεινόμενες 
παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής και την μόχλευση της επιχειρηματικότητας.  
 

 Ανάπτυξη  του  συνεδριακού τουρισμού -  ενίσχυση υποδομών  και  προβολή . 
Το νησί Αιγιαλεία, απέναντι από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, πρόκειται να μετατραπεί σε «Νησί 
Τεχνών και Φιλοσοφίας» ή αλλιώς σε «θερινό Νταβός» σύμφωνα με πρόγραμμα του 
Υπουργείου Εξωτερικών.  
Η Πρωτοβουλία για την δημιουργία της νήσου ως : «Νησί Τεχνών και Φιλοσοφίας» (“The 
Arts and Philosophy Island Initiative”) πιστεύει ακράδαντα ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ξανά 
Κοιτίδα Ανάπτυξης και Προβολής Παγκόσμιου Πολιτισμού, που θα συνεισφέρει τα μέγιστα 
στην κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.  
Εξειδικεύοντας και μετουσιώνοντας το παραπάνω όραμα σε πράξη, η “The Arts and 
Philosophy Island Initiative” προτείνει την μετατροπή της Νήσου Αιγιαλείας σε «Arts and 
Philosophy Island» , δηλαδή σε ένα σύγχρονο, Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο. 
Φιλοδοξία είναι η πολιτεία να το ανακηρύξει σε Νησί Ειρήνης, Πολιτισμού και Ανταλλαγής 
Ιδεών.  
Στο νησί θα αναπτυχθεί ένα Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο που θα αποτελείται από 
Συνεδριακά κέντρα εργασίας και από Εθνικές Εστίες Πολιτισμού (εθνικοί ξενώνες για κάθε 
χώρας μέλος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Οικογένειας), ένα μεγάλο Συνεδριακό κέντρο, 
ζώνη φιλοξενίας  επισκεπτών (ξενοδοχείο, εστιατόρια, «αγορά», κλπ), ζώνη αναψυχής και 
αθλοπαιδιών και ζώνη ανοικτού «αρχαιοελληνικού» θεάτρου. Στο νησί θα αναπτυχθούν 
πρότυποι αμπελώνες και ελαιώνες με παραδοσιακό οινοποιείο και ελαιουργείο, σύγχρονες 
λιμενικές εγκαταστάσεις. 
Η φιλοσοφία ανάπτυξης του νησιού θα καθορίζεται από τις αρχές της Οικολογίας και της 
Αειφορίας, αφού οι χώροι πρασίνου θα καταλαμβάνουν περισσότερο από τα 4/5 του 
νησιού. Η κίνηση στους δρόμους θα γίνεται μόνο με ηλεκτρικά αθόρυβα οχήματα, 
ποδήλατα και οποίο άλλο μέσο έχει μηδενικούς ρύπους. 
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Τα κτίρια θα είναι βιοκλιματικά, χαμηλά, πλήρως ενταγμένα στο περιβάλλον, με πολύ 
πράσινο, ακόμα και στην οροφή τους και εξωτερικά λιτά, έτσι ώστε οπτικά να 
ενσωματώνονται στο τοπίο. 
 
 
Οι Εθνικές Εστίες Πολιτισμού θα ανήκουν, θα διαχειρίζονται και θα αποτελούν το “σπίτι” 
της κάθε χώρας με μεγάλη αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώσεων. Το μέγεθος θα είναι 
ανάλογο με την επιθυμία κάθε χώρας. Οι εστίες θα χρησιμοποιούνται σε όλη την διάρκεια 
του έτους έτσι ώστε, με χαμηλό κόστος, να συμμετέχουν στις πολιτιστικές, επιστημονικές, 
αθλητικές εκδηλώσεις που επιθυμούν καθώς και σε διεθνή σεμινάρια, συνέδρια, συσκέψεις 
κορυφής, θεατρικές παραστάσεις και τις εκδηλώσεις πολιτισμού. 
Διάφορες εκδηλώσεις θα διατηρούν ζωντανές τις δραστηριότητες σε όλη την διάρκεια του 
χρόνου. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δημιουργία, και η λειτουργία του κέντρου θα 
συνεισφέρει στην συνεχή παγκόσμια προβολή τους χώρας τους με σειρά από οικονομικά, 
διπλωματικά και στρατηγικά οφέλη καθώς και εκατοντάδες θέσεις εργασίας.  
Η Νήσος Αιγιαλεία επιλέχθηκε μετά από ενδελεχή έλεγχο και ανάλυση σειράς εναλλακτικών 
λύσεων, διότι είναι ένα νησί που ευρίσκεται πλησίον της πρωτεύουσας και του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, έχει εύκολη πρόσβαση (ολιγόλεπτη απόσταση από το νέο λιμάνι τους 
Αγίας Μαρίνας-Μαραθώνα), έχει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σχήμα και ιδανική χωροταξική 
διαμόρφωση και μέγεθος (~3200 στρ.). Δεν υπάρχουν εμπλοκές με την αρχαιολογία, Natura 
κλπ οπότε προσφέρεται για άμεση έναρξη των απαιτούμενων έργων. 
Η χρηματοδότηση περιγράφεται εν συντομία παρακάτω, ενώ ο συντονισμός του συνόλου 
των δράσεων που αφορούν, την εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση του έργου, την 
επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη την απαιτούμενης υποδομής καθώς και της 
λειτουργίας του κέντρου έχουν μελετηθεί για θετικό ετήσιο προϋπολογισμό. 
Το ύψος της εν λόγω επένδυσης εκτιμάται ότι θα είναι τους τάξεως των 1,6 δις €.  
Το ποσόν θα συγκεντρωθεί από χορηγίες και τους συνεισφορές των χώρων μελών τους 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Οικογένειας, που θα προσκληθούν και θα αποφασίσουν να 
εγκατασταθούν στο Arts and Philosophy Island με βάση «The Arts and Philosophy Island 
 Development Contribution Plan» που έχει μελετηθεί και θα αναπτυχθεί από την «The Arts 
and Philosophy Island Initiative».  
Θα συνταχθούν τα απαραίτητα RfPs προκειμένου να επιλεγούν μέσα από διεθνείς 
διαγωνισμούς οι καλύτερες προτάσεις και οι ανάδοχοι διεθνούς κύρους που θα καλύπτουν 
τις αυστηρές  προδιαγραφές για να φέρουν σε πέρας, με απόλυτη επιτυχία, τα επί μέρους 
έργα.  
Από την στιγμή που η Ελληνική κυβέρνηση θα εκχώρηση την χρήση της Νήσου Αιγιαλείας, 
θα απαιτηθούν περίπου 1-1,5 χρόνια για την προετοιμασία και 3-4 περίπου χρόνια για την 
ανάπτυξη των εγκαταστάσεων. Το «Νησί Τεχνών και Φιλοσοφίας» μόλις ολοκληρωθεί και 
λειτουργήσει θα αποτελεί το Μεγαλύτερο σύγχρονο έργο πολιτισμού και συμφιλίωσης των 
λαών, με πανανθρώπινη προβολή.    
 

 Αδελφοποιήσεις 
O θεσμός των αδελφοποιήσεων προσφέρει ένα ιδανικό εργαλείο υλοποίησης τους 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και ένα  ευέλικτο πλαίσιο ανταλλαγών 
βέλτιστων πρακτικών. Στηρίζονται κυρίως στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε 
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συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ενθαρρύνουν ανταλλαγές εμπειριών σε μια σειρά 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, παρέχουν μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων άλλων χωρών και να αναπτύξει φιλικές σχέσεις .  
 
 
 
Πάνω απ΄ όλα όμως οι αδελφοποιήσεις αποτελούν το επιστέγασμα ανταλλαγών και 
σχέσεων και όχι απλώς την απαρχή μιας συνεργασίας. Είναι το μέσο προώθησης μόνιμων 
στόχων πολιτικής και ανταλλαγών.  
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Καρύστου το έτος 2012, στα πλαίσια του προγράμματος 
“Ευρώπη για τους Πολίτες”, σύναψε σύμφωνο αδελφοποίησης με  τον Δήμο Frais du Tilleul 
τους Γαλλίας. Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες που θα επιφέρουν 
ανταλλαγή νέων ιδεών και διάφορες προοπτικές ανταλλαγής πολιτιστικού, εμπορικού, 
τουριστικού και οικονομικού χαρακτήρα στα πλαίσια τους βιώσιμης ανάπτυξης, 
επισφραγίζοντας την συνεργασία και τις ανταλλαγές πολιτισμού. 
Στο κοινό πρόγραμμα συμμετοχής των δύο αδελφοποιημένων πόλεων, μεταξύ άλλων, 
προβλέπονται θέματα παιδείας, αυτοδιοίκησης, διαφήμιση με τουριστική προβολή, 
προώθηση τοπικών προϊόντων, πολιτιστική συνεργασία. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στοχεύει σε δράσεις όπως:  
Α) Αδελφοποίηση και επιμορφωτικές συναντήσεις.  
Β) Πρόγραμμα «Da Vinci» (Δια βίου μάθηση) για training, καλές πρακτικές τοπικής 
οικονομίας και μικρών επιχειρήσεων κτλ.  
Γ) Ανταλλαγή μαθητών (Cornillious).  
Διερεύνηση περαιτέρω συνεργασίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς:  
-Βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη επιχειρηματικότητα.  
-Εξειδικευμένες μορφές τουρισμού.  
-Διερεύνηση επιπτώσεων ευρωπαϊκών πολιτικών και ευρωπαϊκής ταυτότητας.  
-Πολιτιστική συνεργασία.  
-Μελέτες και σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης.  
-Συνέδρια – επιμορφωτικά σεμινάρια.  
-Ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής.  

Φυσικά η αξιοποίηση και διεύρυνση του προγράμματος των αδελφοποιήσεων και  με άλλες 
πόλεις είναι μέσα στα σχέδια της δημοτικής αρχής, η οποία σχεδιάζει και προγραμματίζει 
την υπογραφή νέου συμφώνου αδελφοποίησης πόλεων με το Δήμο Καρύστου.   

 Ενίσχυση του Καταδυτικού Τουρισμού μέσω Υλοποίησης του προγράμματος καταδυτικού 
πάρκου στα ναυάγια του Ευβοϊκού κόλπου 
Τη δημιουργία τους μοναδικού καταδυτικού πάρκου, εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας 
στα Ναυάγια του Ευβοϊκού Κόλπου  έχουν εξαγγείλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η 
Περιφέρειας  Αττικής. 
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         Ναυάγιο ελληνιστικών χρόνων στα Στύρα Ευβοίας 

 
Για το καταδυτικό πάρκο υψηλότατων προδιαγραφών (ένα «υποβρύχιο μουσείο» με 26 
ναυάγια) έχουν ήδη προωθηθεί  οι απαραίτητες διαδικασίες. Απαιτείται κοινή υπουργική 
απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και Ναυτιλίας «ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να 
μπορέσουμε να βάλουμε την πατρίδα στον παγκόσμιο χάρτη του καταδυτικού τουρισμού», 
όπως αναφέρθηκε από το υπουργείο. 
Τα ναυαγισμένα πλοία είναι της αρχαϊκής έως της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Το πάρκο 
θα αποτελείται από έξι επισκέψιμους χώρους: Νησιωτικό σύμπλεγμα Στύρων, Νήσος 
Καβαλλιανή ,Όρμος Αλμυροποτάμου, Νησιωτικό σύμπλεγμα Πεταλιών, Πόρτο Λάφια 
Εύβοιας, Νήσος Ακιό, Μακρόνησος, και Λαυρεωτική. 
Τις ανασκαφικές έρευνες στον Νότιο Ευβοϊκό κάνει η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπό τη 
διεύθυνση του καταδυόμενου αρχαιολόγου Γιώργου Κουτσουφλάκη, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. 
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ναυαγίων έχουν παρατηρηθεί στο νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Στύρων και στη Μακρόνησο, απ’ όπου φαίνεται ότι περνούσαν οι θαλάσσιοι δρόμοι 
διαχρονικά. 
Στη θαλάσσια περιοχή των Στύρων έχουν καταγραφεί έως σήμερα πέντε αρχαία ναυάγια. Το 
πλέον σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί ένα ναυάγιο της ύστερης ελληνιστικής περιόδου στο 
ακρωτήριο Ρέθι τους νήσου Στύρα, έμφορτο με αμφορείς που χρονολογείται στον ύστερο 2ο 
ή στο πρώτο μισό του 1ου αι. π.Χ. 
Σε παρακείμενο χώρο εντοπίστηκαν ακόμη: ναυάγιο  με μεικτό φορτίο αμφορέων από την 
Κνίδο και την Κω, άλλο με φορτίο αμφορέων ελαίου που προέρχονται από την περιοχή τους 
Τυνησίας ή τους Λιβύης (2ος αι. π.Χ. στη νησίδα Πετούσι), τρίτο με φορτίο κεράμων που 
χρονολογήθηκε στα τέλη της κλασικής περιόδου, ενώ στη νότια πλευρά της νησίδας Άγιος 
Ανδρέας εντοπίστηκε ναυάγιο με φορτίο υστερορωμαϊκών αμφορέων, που χρονολογούνται 
στο β’ μισό του 5ου ή στον 6ο αιώνα μ.Χ. 
Το όνομα τους Καβαλλιανής συνδέθηκε με ένα μεγάλο ελληνικό ναυάγιο, το ναυάγιο της 
«Χειμάρρας», που έμεινε στην ιστορία ως ο «ελληνικός Τιτανικός».  
Το ατμόπλοιο «Χειμάρρα» βυθίστηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Ιανουαρίου 1947.  
Στο ακρωτήριο Σέσι, στη βόρεια πλευρά του όρμου Μαρμαρίου (Πόρτο Λάφια), 
εντοπίστηκαν δύο ναυάγια με φορτίο αμφορέων, του 2ου και του 12ου-13ου αι. μ.Χ. 
 
Η διερεύνηση του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, δυτικά του Μαρμαρίου 
Ευβοίας, οδήγησε στην ανακάλυψη τεσσάρων άγνωστων μέχρι σήμερα ναυαγίων, τις 
νησίδες Μακρονήσι και Φούντι. Δύο από αυτά εντάσσονται χρονολογικά στην ελληνιστική 
περίοδο, ένα στη ρωμαϊκή ενώ ένα μικρό ναυάγιο με φορτίο κεράμων δεν απέδωσε 
χρηστική κεραμική ώστε να καταστεί δυνατή η χρονολόγησή του. 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20151210/low/assets_LARGE_t_420_54609375.JPG
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Στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Καβαλλιανής εντοπίστηκαν ναυάγιο του 12ου-13ου αιώνα 
μ.Χ. με εφυαλωμένη βυζαντινή κεραμική και ναυάγιο της ρωμαϊκής περιόδου με αμφορείς 
βορειοαφρικανικής προέλευσης. 
Τέσσερα από τα ναυάγια ερευνήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου σε βάθη 
που κυμαίνονται από 37 έως και 47 μέτρα και με φορτία από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ έως τον 
1ο αι. μ.Χ. Στις ακτές βόρεια του Θορικού (Λαυρεωτική) έχουν εντοπιστεί δύο ακόμα 
ναυάγια, το πρώτο χρονολογούμενο στον 1ο-2ο αιώνα μ.Χ. με οικοδομικό υλικό και το 
δεύτερο, με αμφορείς της ελληνιστικής περιόδου. 
Στην περιοχή της άκρας Κυνόσουρας Μαραθώνα διερευνήθηκαν υπολείμματα κεραμικού 
φορτίου από αμφορείς που ανήκουν στο τρίτο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Στην ανατολική 
πλευρά τους Κυνόσουρας Μαραθώνα εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις πακτωμένων 
κορινθιακών αμφορέων. 
  
 

2.1.4 Φυσικό Περιβάλλον 
Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ορεινό με κεντρική κορυφή την Όχη (1398μ) και την 
κορυφή Γιούδας (1368μ) και περιμετρικά κατέρχεται ομαλά  στη θάλασσα.  
Όλη η περιοχή εκτός από τους βασικούς οικιστικούς πόλους που είναι η Κάρυστος, το 
Μαρμάρι και τα Στύρα, χαρακτηρίζεται από μικρούς οικισμούς, σε μεσαίο υψόμετρο. Οι 
ορεινές περιοχές είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτες χωρίς οικισμούς. Χαρακτηριστικό των 
οικισμών της περιοχής είναι η εξαιρετικά διάσπαρτη δόμηση. Η επαρχία Καρύστου είναι η 
πιο απομακρυσμένη ενότητα σε σχέση με το κέντρο του νομού (Χαλκίδα). Για το λόγο αυτό 
η περιοχή έχει αναπτύξει ιδιαίτερα την επικοινωνία με την Αττική. 
 
2.1.4α Προστατευόμενα φυσικά τοπία 
Σύμφωνα με τη Μελέτη Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φεβρουάριος 2014) τα προστατευόμενα φυσικά τοπία είναι 
τα «Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού κάλλους», τα αισθητικά δάση, οι πυρήνες και οι 
περιφερειακές ζώνες των Εθνικών Δρυμών και οι υγρότοποι, τα οποία είναι δυνατόν να 
κηρυχθούν ως προστατευόμενες περιοχές με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν καταγραφεί 28 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
που κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής: 
• τρεις (3) στην Π.Ε. Βοιωτίας, 
• δέκα (10) στην Π.Ε. Ευβοίας 
• τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ευρυτανίας 
• πέντε (5) στην Π.Ε. Φθιώτιδος και 
• έξι (6) στην Π.Ε. Φωκίδας 
 
Οι παραπάνω περιοχές αναφέρονται σε παντός είδους τοπία, όρη, αισθητικά δάση, 
ακρωτήρια, χερσονήσους, σπήλαια, λίμνες, νησιά και νησίδες, ρέματα, φαράγγια, 
μεμονωμένους ή και ομάδες / συμπλέγματα οικισμών, και Ειδικά Τοπία (π.χ. Δελφικό 
Τοπίο). 
Στο Δήμο Καρύστου έχουν χαρακτηριστεί 3 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, το 
Ακρωτήριο Καφηρέας (Κάβο Ντόρο), η Κοιλάδα Ρουκλίων και στην  Όχη Ευβοίας το 
Δημοσάρη και ο Καστανόλογγος. 
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Οι περιοχές «NATURA 2000» που έχουν ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο για την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 27 εκ των οποίων 14 περιοχές αποτελούν Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ – τέως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας) και 13 περιοχές – Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) 
Οι περιοχές «ΝΑΤURA 2000» που έχουν ορισθεί είναι κατά Περιφερειακή Ενότητα: 
• Δύο (2) στην Π.Ε. Βοιωτίας / ποσοστιαία συμμετοχή σε έκταση 11,6% 
• Δέκα (10) στην Π.Ε. Ευβοίας/ « « « « 26,3% 
• Δύο (2) στην Π.Ε. Ευρυτανίας/ « 
Έξι (6) στην Π.Ε. Φθιώτιδας/ « « « 21,6% 
• Επτά (7) στην Π.Ε. Φωκίδας/ « « « 29,6% 
Η ποσοστιαία συμμετοχή της έκτασης της ζώνης «NATURA 2000» στο σύνολο της 
έκτασης της Περιφέρειας Στ.Ε. είναι ίση με το 25,2% .  
 
Στο Δήμο Καρύστου η έκταση της ζώνης «NATURA 2000» είναι 15.948,13 εκτάρια και 
περιλαμβάνει τις περιοχές Όρος Όχη, Κάμπο Καρύστου, Ποτάμι, Ακρωτήριο Καφηρεύς και 
Παράκτια θαλάσσια ζώνη. 
 

 

 

 

 

Επιπλέον καταγράφονται 3 πυρήνες Εθνικών Δρυμών και κατανέμονται: 
− Δύο (2) στη Π.Ε. Φθιώτιδας και  (1) στη Π.Ε. Φωκίδας. 
Οι περιφερειακές ζώνες Εθνικών Δρυμών είναι Δύο (2) στη Π.Ε. Φθιώτιδας 
Τα αισθητικά δάση είναι δύο (2): 
• Ένα (1) στην Π.Ε. Εύβοιας 
• Ένα (1) στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
Όσον αφορά το Δήμο Καρύστου ως “Μνημείο τους Φύσης” έχουν χαρακτηρισθεί «Οι Ελιές 
του Αλμυροποτάμου», στο χωριό Αλμυροπόταμος της επαρχίας Καρυστίας. 
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Οι Υγρότοποι της Ελλάδας έχουν καταγραφεί από το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων – 
Υγροτόπων ( ΕΚΒΥ) και αριθμούν σε 39 περιοχές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
έναντι 378 στο σύνολο του Ελλαδικού Χώρου. Αφορούν σε ποταμούς και Δέλτα 
ποταμών, λίμνες, έλη, εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες, τεχνητές λίμνες, πηγές και 
δεξαμενές. 
 
Οι μικροί υγρότοποι (έως 80 στρέμματα) προστατεύονται με τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στη ΠΣΤΕ καταγράφονται ως Μικροί Νησιώτικοι 
Υγρότοποι και είναι τριάντα  (31) στη Π.Ε.. Ευβοίας και δύο (2) στη Π.Ε.Φωκίδας. 
 
 
2.1.4β  Προστατευόμενα Πολιτιστικά τοπία  
Ο υγρότοπος του Κάμπου της Καρύστου βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά της Καρύστου, κοντά 
στη δυτική παραλία της. Είναι πλούσιος σε βιολογική ποικιλότητα, περιέχει διάφορους 
τύπους βλάστησης που σπανίζουν στη νότια Εύβοια, όπως καλαμιώνες με αγριοκάλαμα, 
νερόκρινους, ψαθιά, υγρά λιβάδια με βούρλα, παρόχθιες συστάδες με ιτιές, υδρόβια 
βλάστηση γλυκού νερού. Δίπλα στα παράκτια έλη του ρέματος της Ρηγιάς, στο λόφο 
Πλακαρή, χτίστηκε ένας από τους πρώτους οικισμούς κατά τη νεολιθική εποχή.  
Τότε, έως το κάτω μέρος του ρέματος Ρηγιά θα πρέπει να σχηματιζόταν θαλάσσιος κόλπος. 
Με τον καιρό και τις προσχώσεις του ποταμού, η περιοχή έγινε ένα εκτεταμένο παράκτιο 
έλος.  
Πολύ παλιά, με τη χρήση του δικτύου αποστραγγιστικών τάφρων, αποξηράνθηκε μεγάλο 
μέρος του αρχέγονου υγρότοπου του κάμπου. Προπολεμικά, το πάνω μέρος του κάμπου 
καλλιεργούνταν εντατικά, ενώ το κάτω μέρος ήταν μια βαλτώδης περιοχή με βούρλα που 
λεγόταν Αλμύρες. Σήμερα στον κάμπο διασταυρώνονται εκατοντάδες τάφροι. Ο υδροφόρος 
ορίζοντας είναι πολύ υψηλός. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 
την άνοιξη, χωράφια και λιβάδια πλημμυρίζουν με νερό. Από τα δύο ρέματα που εκβάλουν 
στη δυτική παραλία, μόνο το ένα, η Ρηγιά, κρατά νερό όλο το έτος. Κατά τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70, μετά την εξόρυξη αργίλου στον κάμπο, δημιουργήθηκαν τρεις λιμνούλες. 
Τις λίμνες εποίκισαν υδρόβια και υδρόφιλη βλάστηση, καθώς και η πανίδα που είχε 
διατηρηθεί στους τάφρους που επικοινωνούσαν με το ρέμα Ρηγιά. 
 Έτσι, τις δεκαετίες του ‘80 και ‘90, οι λίμνες αυτές ήταν καταφύγιο για πολλά είδη πουλιών. 
Σήμερα έχουν καταγραφεί στις λίμνες 17 είδη πουλιών σπάνια, απειλούμενα ή 
προστατευόμενα. Πολλά πουλιά εξαρτώνται άμεσα από τον υγρότοπο. 
 
 
2.1.4γ Προστασία και ανάδειξη της φύσης στην Όχη  
Πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Όχη ήταν γνωστή σε αρκετούς Αθηναίους ορειβάτες, 
που έκαναν ολόκληρο ταξίδι για να ανεβούν το βουνό. Ξεκινούσαν με καΐκι από τη Ραφήνα 
και εφόσον έφταναν στην Κάρυστο (τότε μια πραγματική περιπέτεια), προχωρούσαν στα 
χωριά με τα απέραντα περιβόλια, κατάφυτα με εσπεριδοειδή. Συνέχιζαν στα παραδοσιακά 
μονοπάτια (τότε δεν υπήρχαν δρόμοι) για να βγουν ψηλά στο βουνό πάνω από την 
Κάρυστο. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, διαπιστώνει κανείς ότι η περιοχή εξερευνήθηκε με 
αγάπη και πάθος από τις προσωπικότητες, ξεκινώντας από τον 18ο αιώνα. 

http://www.southevia.gr/el/171/174/183/197/108.html
http://www.southevia.gr/el/221.html
http://www.southevia.gr/el/221.html


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

58 

 

1797. Ο Άγγλος γεωγράφος M.P. Hawkins ανακαλύπτει το δρακόσπιτο στην κορυφή της 
Όχης, αποκαλώντας το «πανάρχαιο ναό». Η είδηση δημοσιεύεται το 1820 καθιστώντας την 
περιοχή πόλο έλξης για διάφορους ερευνητές που αναζητούν περιπέτειες. Έως σήμερα 
πάνω από σαράντα ερευνητές έχουν αναφερθεί σε αυτό το μνημείο τους κορυφής της Όχης. 
1855. Ο φυσιοδίφης Α. Lindermayer δημοσιεύει την πρώτη αναφορά για την πανίδα της 
Εύβοιας όπου παραδίδει τους πρώτους καταλόγους ειδών πανίδας, πολλά από τα οποία δεν 
υπάρχουν πια στο νησί.  
1932. Πραγματοποιείται η πρώτη οργανωμένη εξερεύνηση του σπηλαίου της Αγίας Τριάδας 
από την ομάδα “Υπαίθρια Ζωή”. 
1937. Ο Ευβοιώτης συγγραφέας-λαογράφος Τάσος Ζάππας, πρωτοπόρος του εκδρομισμού 
στην Ελλάδα, τονίζει την ανάγκη του ορειβατικού καταφυγίου σε ομιλία του για την 
τουριστική αξιοποίηση της Εύβοιας, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Προπολεμικά, 
ήδη είχε αναπτυχθεί το φυσιολατρικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Όχης. Σκοπός του 
καταφυγίου ήταν η εξυπηρέτηση των ορειβατών και φυσιολατρών που ήθελαν να 
γνωρίσουν την Όχη που «αποτελεί θαυμάσιο εξώστη πάνω από το Αιγαίο και τον Ευβοϊκό». 
1943. Ιδρύεται ο Προοδευτικός Όμιλος Νέων Καρύστου. Πραγματοποιούνται εκδρομές στο 
βουνό.  
1954. Ιδρύεται ο Προοδευτικός Όμιλος Καρύστου. Ο Σταμάτης Παπαμιχαήλ συνεισφέρει 
δυναμικά στην οργάνωση πεζοπορικών εκδρομών στο βουνό. 
1957. Ο Τάσος Ζάππας, Σταμάτης Παπαμιχαήλ και ο Γεώργιος Μήλας (ΟΕΣΕ) επέλεξαν τη 
θέση ανέγερσης του καταφυγίου. Τα χρήματα για την ανέγερσή του προσφέρονται από το 
ίδρυμα Νικόλαου Κ. Γιοκαλά και την Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων (ΟΕΣΕ). 
1961. Ο αυστριακός βοτανικός Κ. Rechinger δημοσιεύει την πρώτη μονογραφία της 
χλωρίδας της Εύβοιας, έχοντας εξερευνήσει και τα φυτά της Όχης, όπως και άλλοι επιφανείς 
βοτανικοί. Παρόλα αυτά, δεν έγινε ποτέ συστηματική μελέτη της χλωρίδας ειδικά για την 
περιοχή της Όχης. 
1962. Χτίζεται το καταφύγιο της Όχης, το πρώτο στην Εύβοια. Εγκαινιάσθηκε την 
21.10.1962. Η προσπάθεια ενισχύεται και από το Δήμο Καρύστου. Τη διαχείριση του 
καταφυγίου είχε το Γιοκάλειο Ίδρυμα.  
Χάρη στη δημιουργία του καταφυγίου, πολύς κόσμος, οργανώσεις, ομάδες και ξένοι 
επισκέπτες ανακαλύπτουν το βουνό. Η Όχη γίνεται γνωστή σε εθνικό επίπεδο για τις 
πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές που προσφέρει. 
1979. Ίδρυση Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Καρύστου. Ο σύλλογος που δούλεψε 
για την αποτροπή της κατασκευής Πυρηνικού Εργοστάσιου στον Πλατανιστό. Σύσσωμη η 
νότια Εύβοια τάχθηκε κατά της δημιουργίας του. 
1980. Ίδρυση Φυσιολατρικού και Λαογραφικού Ομίλου Καρύστου. 

http://www.southevia.gr/el/230/234.html
http://www.southevia.gr/el/230/233.html
http://www.southevia.gr/el/191/193.html
http://www.southevia.gr/el/217/238.html
http://www.southevia.gr/el/221.html
http://www.southevia.gr/el/230/233.html
http://www.southevia.gr/el/113/150.html
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Αρχές ‘80. Αναπτύσσεται το ενδιαφέρον επιστημόνων και πανεπιστημιακών ομάδων για την 
περιοχή. Με την υποστήριξη του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, 
ιδρύεται το Southern Euboea Exploration Project (S.E.E.P.).  
Πρόκειται για έναν ερευνητικό οργανισμό όπου συνεργάζονται πολλοί ξένοι κυρίως 
επιστήμονες για την πολιτισμική και περιβαλλοντική έρευνα της περιοχής. Αξιοσημείωτη 
είναι η προσφορά επιστημόνων περιβαλλοντολόγων από το Πανεπιστήμιο τους Γάνδης 
(Ghent) του Βελγίου.  
 
Η πρώτη ελληνική «περιβαλλοντική μελέτη» για την περιοχή του Καβοντόρου οργανώθηκε 
από το πρόγραμμα Υφυπουργείου Της Γενιάς «Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες 
Νέων – Ξεχασμένη Ελλάδα». Συντονίστηκε από το Γ. Διαμαντόπουλο (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 
1984. Ολοκληρώνεται η Ειδική Χωροταξική Μελέτη της Εύβοιας που προτείνει την 
τουριστική αξιοποίηση και προστασία του φαραγγιού του Δημοσάρη, των κορυφών τους 
Όχης, του Καστανόλογγου και του ακρωτηρίου του Καφηρέα. 
Στα μέσα του ‘80 υλοποιείται από το Δήμο Καρύστου πρόταση τουριστικής αξιοποίησης 
τους Όχης με πυρήνα το φαράγγι του Δημοσάρη. Η πρόταση είχε διπλό σκοπό: Πρωταρχικά 
να ληφθεί νερό από την πηγή του ποταμού για την υδροδότηση τους Καρύστου και κατά 
δεύτερον, την τουριστική αξιοποίηση του φαραγγιού. Κατασκευάστηκε δρόμος που 
οδηγούσε στην πηγή υποβαθμίζοντας κάποια σημεία του φαραγγιού και δημιουργώντας 
αντιδράσεις σε φυσιολάτρες που γνώριζαν την περιοχή. 
1985. Το Υπουργείο Γεωργίας προτείνει τη δημιουργία αισθητικού δάσους στο φαράγγι του 
Δημοσάρη. Η πρόταση αυτή ξεσήκωσε αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία γιατί υπήρξαν 
φήμες ότι θα απέκλειε τη βοσκή των γιδοπροβάτων στο φαράγγι. Κάτω από αυτές τους 
συνθήκες έμειναν όλα στα χαρτιά. 
1987. Η Όχη και ο υγρότοπος του κάμπου της Καρύστου εντάσσονται στον κατάλογο Corine 
Biotopes για την προστασία των σημαντικότερων περιοχών για τη διατήρηση της φύσης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
1989. Η Όχη και η γύρω περιοχή περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των σημαντικών 
περιοχών για τα πουλιά της Ευρώπης από το Διεθνές Συμβούλιο για τη Διατήρηση των 
Πουλιών (I.C.B.P.). Τον ίδιο χρόνο κατατίθεται πρόταση της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας για τη δημιουργία «πάρκου στον υγρότοπο και κάμπο Καρύστου». Οι 
προτεινόμενοι περιορισμοί γίνονται αποδεκτοί από το δημοτικό συμβούλιο αλλά μένουν 
ανεφάρμοστοι λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του υγροτόπου. 
1991. Ανακαινίζεται το καταφύγιο τους Όχης. Αν και η δημιουργία καταφυγίου στις αρχές 
του ’60 ήταν μια πρωτοποριακή προσπάθεια ανάδειξης της Όχης, στη δεκαετία του ‘80 το 
καταφύγιο έμεινε εγκαταλειμμένο και υπέστη βανδαλισμούς.  
 
Το 1991 αρχίζει προσπάθεια ανακαίνισης του καταφυγίου με τη συμμετοχή ντόπιων νέων 
υπό το συντονισμό του διδασκάλου Αθανάσιου Μπινιάρη. Από το 1994 το ανανεωμένο 
καταφύγιο λειτουργεί και θεωρείται ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα και οργανωμένα 
μικρά καταφύγια της χώρας. 
1994 – 1995. Μέσω πανελλήνιου ερευνητικού προγράμματος που συντονίζεται από το 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), με τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων, 

http://www.southevia.gr/el/114/155.html
http://www.southevia.gr/el/171/174/183/197/131.html
http://www.southevia.gr/el/171/174/183/197/131.html
http://www.southevia.gr/el/204.html
http://www.southevia.gr/el/191/196.html
http://www.southevia.gr/el/114/155.html
http://www.southevia.gr/el/221.html
http://www.southevia.gr/el/114/155.html
http://www.southevia.gr/el/114/155.html
http://www.southevia.gr/el/171/174/183.html
http://www.southevia.gr/el/217/238.html
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αναγνωρίζονται και οριοθετούνται ανά την Ελλάδα περιοχές για προστασία και ένταξη στο 
Κοινοτικό Δίκτυο Νatura 2000.  
Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε τον ολοκληρωμένο κατάλογο των περιοχών για τη διατήρηση 
τους φύσης στα τέλη του 1995. Η περιοχή τους Όχης ( Όρος Όχη – Κάμπος Καρύστου – 
Ποτάμι Πλατανιστού – Ακρωτήριο Καφηρεύς) αξιολογήθηκε στον πρώτο βαθμό 
προτεραιότητας για τη διατήρηση της φύσης στον Εθνικό Κατάλογο Natura 2000. 

 

1996. Τμήματα της περιοχής της Όχης προτάθηκαν ως «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» 
(πρόγραμμα ΥΠΕΧΩΔΕ) και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Τράπεζας Πληροφοριών για την 
Ελληνική Φύση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
1997. Ιδρύεται ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.). 
1997- 2006. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας ολοκλήρωσε πρόγραμμα προστασίας και 
ανάδειξης του φαραγγιού του Δημοσάρη και της ευρύτερης περιοχής της Όχης 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ). Έγινε η χάραξη  
ολοκληρωμένου μονοπατιού στο φαράγγι του Δημοσάρη, βελτιώθηκε ο δρόμος πρόσβασης 
στο Πετροκάναλο όπου και κτίστηκε ειδικό περίπτερο πληροφόρησης.  
Κατασκευάστηκε το κτήριο που στεγάζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καρυστίας 
στα Καλύβια Καρύστου. Το 1998 εκπονήθηκε ειδική περιβαλλοντική μελέτη που αξιολόγησε, 
οριοθέτησε και έδωσε κατευθυντήριες προτάσεις για την προστασία της φύσης στην 
ευρύτερη περιοχή της Όχης. Είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε για την 
περιοχή τα τελευταία χρόνια. Η εξερεύνηση των κορυφών της Όχης είναι μια σπάνια 
εμπειρία. 
 
2.1.4δ Ακτές 
Σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από την Αττική, ένας από τους πιο τραχείς και 
άγονους τόπους της Ελλάδας κρύβει στον κόρφο του απίστευτες ομορφιές. Αυτό το δυνατό 
κοκτέιλ βουνού και θάλασσας γίνεται πρόκληση για εξερευνήσεις, αλλά και πρόσκληση για 
χαλαρωτικούς περιπάτους στα πανέμορφα ακρογιάλια του. 
Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής του Δήμου αποτελούν οι απαράμιλλης 
φυσικής ομορφιάς ακτές από τον Ευβοϊκό ως το Αιγαίο. Η ακτές της Καρυστίας αποτελούν 
σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα 
τους κοσμοπολίτικες αμμουδιές του Ευβοϊκού και τις άγριες και παρθένες αμμουδιές του 
Αιγαίου.  
Οι γνωστότερες ακτές κολύμβησης, το ενδεικτικό μήκος τους και η μορφολογία τους 
παρουσιάζεται στο κάτωθι πίνακα: 
 
 
 

Πίνακας : Παραλίες Δήμου Καρύστου 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤ. ΜΗΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

http://www.southevia.gr/el/114/155.html
http://www.southevia.gr/el/114/155.html
http://www.southevia.gr/el/113/150.html
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Ακταίο 

 
Κονιδαύλι 

 
80μ 

Δύσκολη πρόσβαση, 
βότσαλο 

Άγ. Δημήτριος Άγ.Δημήτριος 150μ Βότσαλο 

Γιαννίτσι Λιμνιώνα 350μ Βότσαλο 

Καλλιανοί  Καλλιανοί 266μ Βότσαλο 

Ποτάμι Ποτάμι 800μ Βότσαλο 

Δήλησο Δήλησο  Άμμος  

Νιμποριό Νιμποριό 450μ Άμμος 

Καστρί Λιβάδι 100μ Άμμος 

Καστρί Κάλαμος 200μ Άμμος 

Βαρελαίοι  Βαρελαίοι 150μ Βότσαλο 

Μεσοχώρια Λιμνιώνας   Βότσαλο 

Μεσοχώρια Αρμιρίχη  Βότσαλο 

Αλμυροπόταμος Αλμυροπόταμος  Άμμος 

Στύρα  Κεφάλα  Άμμος 

Νέα Στύρα Αρία 600μ Βότσαλο 

Μαρμάρι Μ.Άμμος 176μ Άμμος 

Μαρμάρι Κοκκίνη 667μ Άμμος 

Μαρμάρι Λυκόρεμα 202μ Άμμος 

Μαρμάρι Φυγιά 1.288μ Άμμος 

Πεταλιοί Νήσοι Πεταλιοί  Πρόσβαση με σκάφος 

Κάρυστος  Αγ. Παρασκευή 265μ Άμμος 

Κάρυστος Λειβαδάκι 442μ Άμμος 

 
Κάρυστος 

 
Κατσούλι 

 
100μ 

Κατάλληλη για θαλάσσιο 
λουτρό κατοικίδιων ζώων 

Κάρυστος  Γαλλίδα 1.710μ Άμμος 

Κάρυστος  Ψιλή Άμμος 205μ Άμμος 

Κάρυστος  Κάβος  406μ Άμμος 

Κάρυστος  Μνήματα  Άμμος 

Κάρυστος  Άγαλμα 270μ Άμμος 

(Πηγή : Ίδια επεξεργασία) 

Οι Γαλάζιες Σημαίες (Blue Flags) είναι ένα σύμβολο ποιότητας που απονέμεται σε 
οργανωμένες ακτές και μαρίνες διαχειριζόμενες από παράκτιους δήμους, ξενοδόχους ή και 
άλλους φορείς, με βάση αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα που 
αποτελεί μία πρότυπη περιβαλλοντική δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουόμενων. 
Οι δράσεις με το σύμβολο ποιότητας «Γαλάζια Σημαία» εξασφαλίζει :  

 Τον καθαρισμό των θαλασσών και των ακτών 

 Τις ασφαλείς και κατάλληλες παρεχόμενες υπηρεσίες στους λουόμενους και τους 
επισκέπτες 

 Την δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας 

 Την ενεργή προστασία των παράκτιων περιοχών 
Στις κατευθύνσεις και προτεραιότητες του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για 
την προστασία των ακτών είναι ο  έλεγχος της ρύπανσης που προκαλείται τους θερινούς, 
κυρίως μήνες από το πλήθος των λουόμενων, από την ελεύθερη κατασκήνωση και τη 
ρύπανση από τα θαλάσσια σκάφη. 
 

2.1.5  Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Καρύστου 
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2.1.5α Ο Δήμος σε αριθμούς 
Ξεκινώντας την ανάλυση της δημογραφικής κατάστασης του δήμου και κατ΄επέκταση της 
περιφέρειας και της χώρας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία έτους 
2014, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.892.369 κατοίκους εκ των οποίων 
άρρενες 5.290.797 και θύλεις 5.601.572.  
Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πληθυσμός του Δήμου Καρύστου σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
 
                                     Πίνακας: Πληθυσμός Δήμου Καρύστου 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

14.645 12.235 15.322 14.643 13.602 12.180 

(Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
 
Στις ελληνικές απογραφές αναφέρονται οι όροι πραγματικός,  μόνιμος και νόμιμος 
πληθυσμός , οι οποίοι εξηγούνται παρακάτω: 
Ως de facto πληθυσμό ή σύμφωνα με την ορολογία μέχρι την απογραφή του 2001, 
πραγματικό πληθυσμό ενός τόπου ορίζουν οι στατιστικές υπηρεσίες το συνολικό πληθυσμό 
που βρέθηκε και απογράφηκε κατά την απογραφή στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, 
ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, ή αν είναι προσωρινός ή 
περαστικός. 
Ως μόνιμος πληθυσμός ορίζεται ο συνολικός πληθυσμός που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία 
του κατά την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και 
απογράφηκε στην επικράτεια της χώρας. 
Ως νόμιμος πληθυσμός θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας με την 
υπηκοότητα της χώρας και διαμένουν μόνιμα στην χώρα. Το μέγεθος αυτό είναι απαραίτητο 
για να οριστεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια. 
Σημειώνουμε ότι η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους ΟΤΑ (ΚΑΠ) 
πραγματοποιείται με βάση το πραγματικό πληθυσμό του Δήμου 
Με βάση τον ανωτέρω πίνακα , ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Καρύστου από 14.645 
που ήταν το έτος 2001 έχει διαμορφωθεί στις 12.235 το 2011 δηλαδή μείωση 2.410 ατόμων, 
ο μόνιμος από 13.602 το 2001 σε 12180 το 2011 δηλαδή μείωση 1.422 ατόμων και ο 
νόμιμος πληθυσμός από 15.322 σε 14643 δηλαδή μείωση 679 ατόμων όπου σε ποσοστά 
αντιστοιχεί: 
 

Πίνακας: Μεταβολές πληθυσμού 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Μεταβολή 
2011-2001 

Μεταβολή 
2011-2001 

Μεταβολή 
2011-2001 

-16,45% -4.43% -10,45% 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
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Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού 2011, η Στερεά Ελλάδα έχει 546.870 πραγματικό 
πληθυσμό, ο Νομός Εύβοιας 210.210 πραγματικό πληθυσμό. Ο πληθυσμός του Δήμου 
Καρύστου αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 6% της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και σε 
ποσοστό 2,25% της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού του Νομού Εύβοιας παρουσιάζεται 
στο Δήμο Χαλκιδέων (έδρα του Νομού) με πληθυσμό 102.420 κατοίκους που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό περίπου 50% του νομού. 
H πληθυσμιακή εξέλιξη της περιοχής σύμφωνα με την απογραφή πραγματικού πληθυσμού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ κατά τα έτη 1991,2001,2011 και είναι: 
 

Πίνακας: Πληθυσμός ανά δημοτική ενότητα 
 

α/α 

  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

   

2011 

 

2001 

 

1991 

2011-

2001 

2001-

1991 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6.719 7.144 7.016 -6 2 

1.1 Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5.105 5.011 4.663 2 7 

1.2 ΤΚ ΑΕΤΟΥ 475 518 522 -8 -1 

1.3 ΤΚ ΓΡΑΜΠΙΑ 267 352 421 -24 -16 

1.4 ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 553 716 768 -23 -7 

1.5 ΤΚ ΜΥΛΩΝ 132 166 168 -20 -1 

1.6 ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ 187 381 474 -51 -20 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΑ 340 1003 667 -65 50 

2.1 ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ 195 552 357 -65 55 

2.2 ΤΚ ΚΟΜΙΤΟΥ 145 451 310 -68 45 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2.377 3.152 2.846 -25 11 

3.1 ΤΚ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 1.261 1.367 1.116 -8 22 

3.2 ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 160 301 292 -47 3 

3.3 ΤΚ ΑΚΤΑΙΟΥ 51 86 107 -41 -20 

3.4 ΤΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ 155 274 235 -43 17 

3.5 ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ 194 357 331 -46 8 

3.6 ΤΚ ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ 108 151 169 -28 -11 

3.7 ΤΚ ΜΕΛΛΙΣΩΝΟΣ 33 36 37 -8 -3 

3.8 ΤΚ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 193 253 232 -24 9 

3.9 ΤΚ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ 222 327 327 -32 0 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΑΙΩΝ 2.799 3.346 3.161 -18 -3 

4.1 ΤΚ ΣΤΥΡΩΝ 667 817 839 -18 -3 

4.2 ΤΚ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 438 543 510 -19 6 

4.3 ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ 321 478 479 -33 0 

4.4 ΤΚ Ν.ΣΤΥΡΩΝ 1.297 1.362 1.151 -5 18 
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α/α 

  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

4.5 ΤΚ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 76 146 182 -48 -20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12.235 13.505 12.537 -16 7 

(Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Επιπλέον ο πληθυσμός περιόδων αιχμής ανέρχεται σε 28.000 άτομα. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Καρύστου 
ανέρχεται σε 12.235 άτομα, παρουσιάζοντας ρυθμό μεταβολής τελευταίας δεκαετίας της 
τάξεως του -16%.  
Οι αιτίες σταδιακής μείωσης των κατοίκων του δήμου θα αναζητηθούν και θα αναλυθούν 
στις επόμενες παραγράφους του σχεδίου. 
Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η ηλικιακή κατανομή δημοτών επί του πραγματικού 
πληθυσμού, στο Δήμο, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς και στο σύνολο της χώρας, 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011 
 

Πίνακας: Πληθυσμιακή σύνθεση ανά φύλο 

ΦΥΛΟ Περιφ. Στερεάς Ελλάδας Δήμος Καρύστου 

Άρρενες 282.459 6.091 

Θήλεις 296.496 6.089 

Σύνολο 578.955 12.180 

(Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011)  
 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ο αντρικός και γυναικείος πληθυσμός  είναι σχεδόν 
ισομερώς μοιρασμένος στο Δήμο Καρύστου με ποσοστό 50% έκαστος στο σύνολο του 
μόνιμου πληθυσμού. 
 
 
 

Πίνακας: Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού 
 
 
ΟΜΑΔΕΣ 
ΗΛΙΚΙΩΝ 

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Ποσοστό 
συμμετοχής του 
Δήμου 
Καρύστου 

0-9 45.537 1.027 2,25% 

10-19 45.493 1.167 2,56% 

20-29 55.552 1.231 2,21% 

30-39 69.110 1.585 2,29% 

40-49 79.755 1.711 2,14% 

50-59 82.917 1.516 1,83% 

60-69 75.951 1.467 1,93% 

70 & άνω 124.640 2.476 1,98% 

 578.955 12.180  

(Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού 2011) 
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Από τα δημογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2011 ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο 
κινείται σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα με τον αντίστοιχο δείκτη της Περιφέρειας και με 
αυτόν του συνόλου της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο είναι 22% (65 ετών+), όταν 
ο αντίστοιχος δείκτης για την Περιφέρεια είναι 19% και ο μέσος Εθνικός Δείκτης 17%.  
Οι μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών στον Δήμο είναι μεταξύ 40 -49 ετών και 
ακολούθως μεταξύ 50-59 ετών, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της παραγωγικής βάσης. 
Το ίδιο παρατηρείται και για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και για το σύνολο της 
χώρας. 
Η μέση ηλικία του δήμου Καρύστου είναι 42,5 ετών 
 
2.1.5β Κοινωνικά στοιχεία πληθυσμού 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης των δημοτών. 

 
Πίνακας: Κατανομή πληθυσμού ανά οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

 
Άρρενες 

 
Θήλεις 

 
Σύνολα 

Άγαμοι-ες 2.476 1.781 4.257 

Έγγαμοι-ες 3.303 3.208 6.511 

Χήροι-ες 209 982 1.191 

Διαζευγμένοι-
ες 

103 118 221 

Σύνολο 6.091 6.089 12.180 

(Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού 2011) 

Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης των δημοτών, αναφέρονται τα εξής : 
 

 
Πίνακας: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Εκπαίδευση Δήμος Καρύστου 

Πρωτοβάθμια 3.995 

Δευτεροβάθμια/ 
μεταδευτεροβάθμια 

4.536 

Τριτοβάθμια 1.034 

Λοιπά 2.000 

Σύνολο 11.565 

(Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού 2011) 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι 
απόφοιτοι Λυκείου-Τεχνικών Σχολών κτλ σε ποσοστό 39%, ενώ το  34% είναι απόφοιτοι 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο). Μόλις το 17% έχουν συνεχίσει στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια-ΤΕΙ κτλ). 
Σημαντικός παράγοντας αποτροπής συνέχισης των σπουδών στις βαθμίδες της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η έλλειψη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Νομό καθώς και 
το κόστος που απαιτείται για να σπουδάσει κάποιος το παιδί του σε άλλο νομό κυρίως σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. 
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Σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 
2011, σημειώνονται τα εξής:   

 
Πίνακας: Κατάσταση ασχολίας στο Δήμο 

 
 
Κατάσταση 
ασχολίας 

 
 
Απογραφή  
2011 

Ποσοστό 
συμμετοχής στο 
συνολικό 
πληθυσμό 

Απασχολούμενοι 3.605 29,59% 

Ζητούν Εργασία 753 6,18% 

Μαθητές/σπουδαστές 1.721 14,13% 

Συνταξιούχοι 3.405 27,95% 

Οικιακά 1.834 15,05% 

Λοιπά 862 7,07% 

Σύνολο 12.180  

 
Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφερόμενων στοιχείων: 
Το 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου, διαμορφώνεται στα 3.605 άτομα, 
περίπου το 30% του πληθυσμού. Το ποσοστό ανεργίας το ίδιο έτος, ανέρχεται περίπου στο 
6% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.  
Το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται αυξημένο το έτος 2015 όπως αναλύεται στην συνέχεια. 
 
 
 

Πίνακας :  Άνεργοι ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, 
πτυχιούχοι πανεπιστημίου-πολυτεχνείου 
ανώτατων επαγγελματικών & ισότιμων 
σχολών 

 
 

92 

Πτυχιούχος μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια), απόφοιτοι 
Λυκείου κτλ) 

 
332 

Απόφοτοι τριτάξιου Γυμνασίου & πτυχιούχοι 
επαγγελματικώ σχολών 

139 

Άλλη περίπτωση 190 

Σύνολο  753 

 

Στη δημογραφική ανάλυση σημαντικοί είναι οι δείκτες εξάρτησης και γήρανσης και 

συγκεκριμένα: 

-Δείκτης εξάρτησης είναι η αναλογία του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίας 0 - 14 
και 65 ετών και άνω) προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (15 - 64 ετών) 
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-Δείκτης γήρανσης είναι η αναλογία του γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω) 
προς τον ηλικιακά νεότερο (0 - 14 ετών). 
Στη συνέχεια παραθέτουμε τους αντίστοιχους δείκτες για την Ελλάδα που είναι: 

Πίνακας :  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (2001-2012) Ελλάδα 

Έτος Δείκτης Εξάρτησης Δείκτης Γήρανσης 

2001 47,0 113,6 

2002 47,2 117,9 

2003 47,6 121,5 

2004 48,0 124,4 

2005 48,6 127,4 

2006 48,9 129,6 

2007 49,0 130,2 

2008 49,7 128,3 

2009 50,2 128,8 

2010 50,9 130,4 

2011 51,8 133,1 

2012 52,8 135,8 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται σταδιακή αύξηση των δεικτών που συνεπάγεται 
άνιση κατανομή των οικονομικών βαρών σε μικρή μερίδα οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 
 

 

2.1.5γ Η απασχόληση στο Δήμο 

Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα εξής για την περιοχή του 
Δήμου : 

 
Πίνακας: Παραγωγικές δραστηριότητες (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Οικονομικός Τομέας  Σύνολο ατόμων 

Πρωτογενής 759 

Δευτερογενής 815 

Τριτογενής 2031 

Σύνολο απασχολούμενων 3.605 

 
Ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί στον Δήμο, και συγκεκριμένα ο κλάδος του Τουρισμού , της 
παροχής υπηρεσίας (χώροι εστίασης, μεταφορά αποθήκευση και επικοινωνίες) , λιανικό και 
χονδρικό εμπόριο, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπου παραμένει η κύρια πηγή απασχόλησης 
στο Δήμο, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης των οικονομικά ενεργά 
απασχολούμενων. Αναλυτικότερα, σε αυτό το κλάδο απασχολούνται 2.031 άνθρωποι, 
περίπου το 56% του συνόλου των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων.  
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Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας παρασκευής και μεταποίησης (λατομεία, κατασκευές 
κτλ) απασχολώντας 660 εργαζόμενους, δηλαδή το 12% των οικονομικά ενεργών 
απασχολούμενων.  
Ο πρωτογενής τομέας, γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία καταλαμβάνει το μικρότερο ποσοστό 
στο Δήμο με 759 άτομα απασχολούμενους το 2011. 
Παρατηρούμε  λοιπόν ότι στο Δήμο Καρύστου  η παραγωγική  δραστηριότητα και η 
οικονομία του στηρίζεται κυρίως στον τομέα του τουρισμού και της παροχής υπηρεσίας. 
Επομένως είναι αναγκαία η λήψη θετικών δράσεων από την πλευρά του Δήμου υπέρ της 
τριτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας και της τόνωσης του τουριστικού προϊόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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3.1 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση». 
 
3.1.1 Υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Στις υπηρεσίες του Δήμου Καρύστου και στη διάρθρωση των υπηρεσιών του, υπάγεται το  
Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης . Είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής 
παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την 
υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την 
καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση 
και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του 
καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής 
ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. Αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία του δήμου απαραίτητη για την στήριξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ειδικότερα σε περιόδους κρίσεως. Για να  λειτουργήσει το 
τμήμα αποτελεσματικά προς όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής μας 
απαιτείται η στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.  
Επιγραμματικά, οι επί μέρους αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής: 
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας  και  Αλιείας. 
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών.  
(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού. 
 

3.1.2 Περιγραφή και αποτύπωση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου 
Η παραγωγική διάρθρωση του Δήμου Καρύστου, προσανατολίζεται κυρίως στο τριτογενή 
τομέα κυρίως λόγω του τουριστικού πλεονεκτήματος της περιοχής. 
 
Πρωτογενής τομέας 
Η περιοχή σε γενικές γραμμές είναι αυτάρκης σε προϊόντα φυτικής και αλιευτικής 
παραγωγής και σε ένα μεγάλο βαθμό κτηνοτροφικής παραγωγής. Ο Δήμος Καρύστου 
φημίζεται για την ποιότητα των κτηνοτροφικών προιόντων (κατσικάκι Καρύστου, τυρί 
Καρύστου το γνωστό τουλουμοτύρι). Σύμφωνα με στοιχεία του Υπoυργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην περιοχή έχει σημανθή η αυτόχθονη φυλή αιγοπροβάτων, τα λεγόμενα 
¨κοκκίνικα¨ σύμφωνα με την τοπική ονομασία, μια ιδιαίτερη φυλή προβάτων η οποία 
απαντάται μόνο στην περιοχή της Καρυστίας. Αποδίδουν ιδιαίτερη ποιότητα κρέατος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων και ο πληθυσμός τους στην περιοχή φτάνει τις 55.000. 
Η Κάρυστος είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες για την μελισσοκομική της παράδοση καθώς 
θεωρείται πρόδρομος της συστηματικής μελισσοκομίας. Λόγω του ευνοικού κλίματος και 
της υπάρχουσας μελισσοκομικής χλωρίδας, η μελισσοκομία έχει θετικές προοπτικές 
ανάπτυξης στο Δήμο. Παράγεται κυρίως μέλι θυμαρίσιο ή κισσουρίσιο –το λεγόμενο 
ερεικόμελο- και παράγωγα του μελιού (πολτός κτλ) ιδιαίτερης διατροφικής αξίας.  
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Μία από τις κύριες παραγωγικές ασχολίες των αγροτών του δήμου είναι η αμπελουργία. Η 
ιστορία του Ελληνικού κρασιού ίσως είναι η μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια, μιας και στον 
ελληνικό χώρο το αμπέλι καλλιεργείται από την 3η χιλιετία π.Χ. Για παράδειγμα, οι αρχαίοι 
Έλληνες διέπρεψαν στην οινοποιία και μονοπωλούσαν στο χώρο για αιώνες με το εμπόριο 
τους , τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Μαύρη θάλασσα.  
Η πανάρχαιη αμπελουργική & οινοποιητική παράδοση, καθώς και η τέχνη της οινοποίησης 
υπήρξε στην Εύβοια από τότε. Σήμερα ο νομός Ευβοίας είναι το σπίτι πολλών οινοποιείων, 
που παράγουν αξιόλογες ετικέτες με διεθνείς βραβεύσεις και προέρχονται από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις/παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Αυτοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλο το 
νομό, ιδιαίτερα στο νησί της κεντρικής & νοτίου Εύβοιας και πρόσφατα υπάρχει έντονη 
οινική δραστηριότητα και στην Β. Εύβοια. Η περιοχή της Καρυστίας , είναι επίσης γνωστή 
για τις αποστάξεις τσίπουρου-μούρου (παράγωγο σταφυλιού) από μικρούς παραγωγούς, η 
οποία (απόσταξη) συνδιάζεται με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.   
 
Η αγροτική οικονομία του Δήμου πάσχει από τα συνήθη διαθρωτικά προβλήματα που 
χαρακτηρίζουν τη χώρα γενικότερα, δηλαδή το μικρό και πολυτεμαχισμένο γεωργικό κλήρο, 
την μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εξαιτίας του αυξημένου κόστους 
παραγωγής, τις υποδομές κυρίως στο κτηνοτροφικό τομέα, τη γήρανση του πληθυσμού που 
απασχολείται σε αυτόν. Δεδομένα που ισχύουν στη χώρα όπως η μείωση των αγροτικών 
ενισχύσεων, των ενταξιακών μέτρων επιδεινώνουν τα προβλήματα του κλάδου. 
Η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα αποτελεί αναγκαιότητα για την έξοδο από την 
οικονομική κρίση της Περιφέρειας. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός 
πρωτογενής τομέας προσανατολισμένος στην τοπική και παγκόσμια αγορά που θα 
συμμορφώνεται με τα αυστηρά πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας των τροφίμων.  
 
Δευτερογενής 
Ο δευτερογενής τομέας της περιοχής κυριαρχείται κυρίως από τον κλάδο των λατομείων και 
του εμπορίου ενώ ο αριθμός των μεταποιητικών μονάδων είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σχέση 
με τα αντίστοιχα μεγέθη του Νομού.  
 
Τριτογενής τομέας 
Στο τριτογενή τομέα, ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα της 
περιοχής εφόσον εκτός των καταλυμάτων ενισχύεται από αυτόν η δραστηριότητα και άλλων 
επιχειρήσεων πχ καφέ, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, εστιατορίων κτλ . Με βάση τα 
στατιστικά , η περιοχή αποτελεί  τουριστικό προορισμό κυρίως για Έλληνες απ΄ότι για 
ξένους τουρίστες.  
Τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα της γεωγραφικής θέσης  του Δήμου 
και των ιδιαιτεροτήτων του, καθώς και της ανάδειξής των παραλίων του Δήμου σε 
τουριστικό πόλο. Η ιδιαιτερότητα της υπό μελέτης περιοχής είναι ότι απέχει μόλις 50 χλμ 
από την Αττική, γεγονός που την καθιστά εύκολο προορισμό για τους κατοίκους της 
πρωτεύουσας, είτε για πολυήμερη διαμονή είτε για μονοήμερη απόδραση. Αυτός είναι και 
ο λόγος που μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων είναι εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια και 
άλλοι χώροι εστίασης.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

72 

Ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της παραγωγικής διάρθρωσης του Δήμου, η έλλειψη 
σχετικών ποσοτικών στοιχείων τον καθιστά εξαιρετικά επισφαλή. Ο ασφαλέστερος τρόπος 
να προσεγγίσει κανείς το ζήτημα είναι μέσω των στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κυρίως σε ότι αφορά την απασχόληση και τις 
επιχειρήσεις. 
 

3.1.3 Επιχειρηματική Δραστηριότητα  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων που διατηρεί το Τμήμα Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Καρύστου, το έτος 2015 λειτουργούν οι κάτωθι επιχειρήσεις: 
 
 Επιχειρήσεις διαμονής 

Είδος επιχ/σης Κάρυστος Μαρμάρι Στύρα Δυναμικότητα 
 σε κλίνες 

Ενοικιαζόμενα 
δωμάτια-
επιπλωμένες 
κατοικίες 

 
 
 

30 

 
 
 

6 

 
 
 

14 

 
 
 

1.053 

Αγροτουριστικά 
καταλύματα-
παραδοσιακές 
κατοικίες 

 
 
 

3 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

48 

Bungalows 3 - - 85 

Ξενοδοχεία 
(κλασικού τύπου & 
τύπου 
επιπλωμένων) 

 
 
 

14 

 
 
 

7 

 
 
 

15 

 
 
 

3.118 

Ορειβατικά 
Καταφύγια 

(Καστανόλογγο) 
1  

 
- 

 
- 

 
25 

Σύνολο 51 13 29 4.329 

(Πηγή: ιδία επεξεργασία) 
Ο ανωτέρω πίνακας εκφράζει την υφιστάμενη καταλυματική πραγματικότητα, η οποία 
προσφέρεται στο Δήμο Καρύστου. Το τουριστικό γίγνεσθαι της περιοχής και η ανάγκη 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (γαστρονομικός κτλ) που εξετάζεται στο παρόν 
πρόγραμμα, προκαλεί  αυξημένη ζήτηση επιχειρήσεων διαμονής και κατ΄επέκταση αύξηση 
του αριθμού των κλινών για κάλυψη των τουριστικών αναγκών στη περιοχή του Δήμου. 

 Επιχειρήσεις εστίασης- εμπορίου (υγειονομικού ενδιαφέροντος) 

Είδος επιχ/σης Αριθμός επιχ/σεων 

Παροχή υπηρεσιών εστίασης και χώρων 
αναψυχής (εστιατόρια, καφέ, bar κτλ 

250 

Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο (supermarket-
παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία κτλ) 

100 

Σύνολο 350 

(Πηγή: ιδία επεξεργασία) 
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Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής συνδέεται άμεσα με την διάθεση προϊόντων και την 
παροχή υπηρεσιών ποιότητας από τις υφιστάμενες και τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις 
εστίασης. Ο τομέας των επιχειρήσεων αυτού του είδους, επειδή αποτελεί εκτός των άλλων 
“την βιτρίνα” του Δήμου για τον επισκέπτη, απαιτεί αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρει μέσω ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και βελτίωσης των υποδομών και 
μέσω της ένταξης και χρηματοδότησης ανάλογων δράσεων από Κοινοτικά Κονδύλια. 
 

 Επιχ/σεις στο τομέα της αλιείας 

Είδος επιχ/σης Αριθμός επιχ/σεων 

Μονάδες εκτροφής Ιχθύων 5 

Ιχθυοπωλεία 12 

Επεξεργασία  αλιευμάτων 2 

Επαγγελματικά Αλιευτικά Σκάφη 123 
 

Σύνολο 142 

 
Αλιεία: Στη χώρα μας η αλιεία υπήρξε ανέκαθεν κύρια δραστηριότητα και βασική πηγή 
εισοδήματος για τους κατοίκους πολλών παράκτιων περιοχών και ιδίως των νησιών. Στο 
Δήμο Καρύστου όπου οι  ευκαιρίες απασχόλησης είναι περιορισμένες, ένα σημαντικό μέρος 
του πληθυσμού απασχολείται με την αλιεία και παράγωγα της. Βέβαια η επαγγελματική 
δραστηριότητα στο χώρο της αλιείας στη περιοχή αφορά κυρίως σε οικογενειακή παράδοση 
(από γενιά σε γενιά) γεγονός που ενέχει κινδύνους γήρανσης του αλιευτικού στόλου και 
έλλειψης τεχνογνωσίας του επαγγέλματος, η οποία σε συνδυασμό με την μείωση των 
ιχθυαποθεμάτων στο Ν. Ευβοϊκό και το Αιγαίο , οδηγεί σε δραματική μείωση του 
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα. 
Σε επίπεδο χώρας, στη θαλάσσια αλιεία απασχολούνται περίπου 35-50.000 άτομα σε 20.000 
περίπου σκάφη. Σε επίπεδο Νομού Εύβοιας, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αλιείας, 
δραστηριοποιούνται  συνολικά 868 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία είναι τα εξής :  

 53 αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας που φέρουν άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρι 
γρι. 

 22 αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας που φέρουν άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο 
τράτα βυθού. 

 793 αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας που φέρουν άδεια αλίευσης με αλιευτικά εργαλεία. 
Στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Καρύστου στο λεμβολόγιο και νηολόγιο του 
Λιμεναρχείου Καρύστου και του Α΄Λιμενικού τμήματος Ν. Στύρων,  βρίσκονται 
εγγεγραμμένα 99 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω πηγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιμένας λεμβολόγησης ενός 
αλιευτικού σκάφους δεν συνεπάγεται και ότι οι ιδιοκτήτες του διατηρούν την έδρα τους 
στον αντίστοιχο Δήμο, 123 είναι τα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην 
επαγγελματική αλιεία (παράκτια και μέση) και ανήκουν σε αλιείς που έχουν μόνιμη 
κατοικία στον Δήμο Καρύστου. Τα αλιευτικά σκάφη είναι τα εξής:  

 1 αλιευτικό σκάφος μέσης αλιείας και φέρει αλιευτικό εργαλείο γρι γρι. 
 6 αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας και φέρουν αλιευτικό εργαλείο μηχανότρατα. 
 116 αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας. 
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Υδατοκαλλιέργεια: Στο δυναμικό κομμάτι της υδατοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο το 
1985 λειτουργούσαν 12 μονάδες υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων ψαριών, με ετήσια 
παραγωγή 90 τόνων. Σήμερα, λειτουργούν περισσότερες από 300 μονάδες πάχυνσης 
ψαριών και 40 ιχθυογεννητικοί σταθμοί που παράγουν ετήσια περισσότερους από 130.000 
τόνους ψαριών και 450 εκατομμύρια ιχθύδια αντίστοιχα. Οι παραγωγικές μονάδες είναι 
εγκατεστημένες στην περιφέρεια της Ελλάδας, από τη Χίο και τη Λέρο, ως την Εύβοια, την 
Κορινθία, την Αιτωλοακαρνανία, την Κεφαλονιά, τη Φωκίδα, τη Θεσπρωτία, και την 
Αργολίδα. Οι μονάδες καταλαμβάνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις μίσθωσης, συνολική 
θαλάσσια έκταση μόλις 7.8 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Η πλειοψηφία των μονάδων παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού είναι εγκατεστημένες 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .  

 
Στην Εύβοια έχει αναπτυχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80 εντατικής μορφής 
ιχθυοκαλλιέργειες και ο κλάδος  των θαλασσοκαλλιεργειών  έδωσε μια πραγματική ώθηση 
του τομέα των υδατοκαλλιεργειών στον νομό μας τα τελευταία 20 χρόνια.  
Η Εύβοια για αρκετά χρόνια ήταν ο  πρώτος σε  παραγωγή νομός της χώρας μας ενώ σήμερα 
κατέχει την δεύτερη θέση. Στον κλάδο έχουν επενδυθεί κεφάλαια σημαντικού ύψους 
(ιδιωτικά, αλλά και Κοινοτικά και  Εθνικά)  τόσο για τις πάγιες εγκαταστάσεις, όσο και για τη 
δημιουργία Ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
Στον νομό Εύβοιας  λειτουργούν σήμερα 40 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ευρύαλων ειδών. Η 
συνολική έκταση που καταλαμβάνουν οι παραπάνω μονάδες είναι μόνο 767 στρέμματα 
θαλάσσιας έκτασης και έχουν συνολική δυναμικότητα 8.500 τον. 
Η  συνολική αξία της παραγόμενης ποσότητας ανέρχεται περίπου στα 40 εκατ €.Το 
μεγαλύτερο ποσοστό της ετήσιας παραγωγής (>60%) σε τσιπούρα και λαβράκι εξάγεται, ενώ 
το υπόλοιπο καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Επίσης στο νομό λειτουργούν 11 
σύγχρονα συσκευαστήρια που εξυπηρετούν το σύνολο της παραγωγής του νομού εκ των 
οποίων τα 2 στη περιοχή του Δήμου Καρύστου. 
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Κατανομή Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 
Φωκίδα 
Χίου 
Αιτ/ναι 
Αργολίδα 
Αττική 
Βοιωτία 
Δωδ/σου 
Κεφαλλ. 
Εύβοια 
Ηρακλείου 
Θεσπρωτία 
Λασιθίου 
Λέσβου 
Ροδόπης 
Φθιώτιδας 
Κορινθίας 

http://alevia.freevar.com/loipa%20arxeia/MONADES%20YDATOK.xls
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        Επιχ/σεις στο τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας  

Είδος επιχ/σης στο Δήμο Αριθμός 
επιχ/σεων 

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις 200 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 700 

Σύνολο 900 

 
Η Ελλάδα αποτελεί μια κατ΄εξοχή γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Σύμφωνα με το κάτωθι 
πίνακα οι γεωργικές καλλιέργειες σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας έχουν ως εξής: 

Πίνακας: Γεωργικές Καλλιέργειες 2013 

 Αμπέλια Δεντρώδεις 
καλλιέργειες 

Λοιπές 

 Εκμεταλ/σεις Εκτάσεις Εκμετάλ/σεις Εκτάσεις Εκμ/σεις Εκτάσεις 

Σύνολο Χώρας 103.052  502.909  530.685  

Σύνολο 
Περιφέρειας 

7247 48 53547 758 20701 543 

(Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ) 
Το 2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζεται μείωση κατά 1,9%  τόσο στο 
συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων όσο και στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 
γεωργικών εκτάσεων (ΧΓΕ). Ακολουθώντας τη μειώση της ΧΓΕ, οι εκτάσεις με μόνιμες 
καλλιέργειες (αμπέλια και δέντρα) παρουσιάζουν επίσης μείωση, αντίθετα οι ετήσιες 
καλλιέργειες παρουσιάζουν αύξηση, όπως και οι αρδευόμενες εκτάσεις. 
Σε σύνολο 68.095 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Στερεά Ελλάδα, οι 67.631 είναι μη 
χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις, ενώ οι 2.856 αποτελούν χρησιμοποιούμενες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο χώρας αφορούν 703.535 μη 
χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις και 33.815 χρησιμοποιούμενες σε σύνολο 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 709.449. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι απαιτούνται 
δράσεις ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεων του κλάδου. 
 
Στο τομέα της κτηνοτροφικής παραγωγής παρουσιάζονται τα κάτωθι : 

Πίνακας: Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 2013 

 Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Χοιρινά 
 Εκμετ. Αρ.ζώων Εκμετ. Αρ.ζώων Εκμετ

. 
Αρ.ζώων Εκμετ. Αρ.ζώων 

Σύνολο 
Χώρας 

15.899 614.992 94.448 8.686117 68.274 3.654.793 18.941 767.958 

Σύνολο 
Περιφέρ. 

1.728 62.895 19.019 1.511.280 10.664 448996 3379 101497 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας στη κτηνοτροφία προβάτων η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στη  δεύτερη θέση μετά την Κρήτη (1.742.072) και τρίτη 
σε εκτροφή βοοειδών στην Ελλάδα.  
 
 

 Επιχ/σεις δευτερογενούς 
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Στο δευτερογενή τομέα του Δήμου Καρύστου, εκτός των άλλων, σημαντική θέση κατέχει η 
εξόρυξη-επεξεργασία και εμπορία της γνωστής “πλάκας Καρύστου” που  αποτελεί ένα 
δυναμικό κλάδο στη περιοχή με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. 
Ελαιοτριβεία, εμπορικά κατ/τα και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες ανθίζουν κυρίως 
στην έδρα του Δήμου, την Κάρυστο. 
 Συγκεκριμένα στη περιοχή δραστηριοποιούνται: 

- 60 λατομεία εξόρυξης πλακών Καρύστου 

- 40 σχιστήρια για την επεξεργασία πλακών Καρύστου 

- 8 ελαιοτριβεία 

- 2 Οινοποιία 
 

Όσον αφορά το σύνολο των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων στη περιοχή του Δήμου, η 
συλλογή στοιχείων εμφανίζεται ιδιαίτερα επισφαλής διότι δεν υπάρχουν πρόσφατα 
δεδομένα. Γίνεται χρήση των στοιχείων  έτους 2005 όπου τα δεδομένα παρουσιάζονταν ως 
εξής: 
 
 

<<Κυριότεροι κλάδοι (αριθμός επιχειρήσεων), 2005 

ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αρ. Επιχειρήσεων  %   

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   

149 16,3 

8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία   56 6,1 

41 Κατασκευές κτηρίων   56 6,1 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω 
αγωγών   

54 6 

ΣΥΝΟΛΟ  914 100% 

Αριθμός επιχειρήσεων, Μητρώο Επιχειρήσεων 2005 

ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αρ. Επιχειρήσεων  % 

0 Άγνωστη Δραστηριότητα 10 0,7 

1 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και 
συναφείς δραστηριότητες   

15 1,1 

2 Δασοκομία και υλοτομία   2 0,1 

3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια   13 1 

8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία   56 4,2 

10 Βιομηχανία τροφίμων   41 3,1 

11 Ποτοποιϊα   4 0,3 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης   4 0,3 

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

21 1,6 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αρ. Επιχειρήσεων  % 

σπαρτοπλεκτικής   

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων   

1 0,1 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων   1 0,1 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων   

12 0,9 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων   1 0,1 

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού   

32 2,4 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1 0,1 

31 Κατασκευή επίπλων   2 0,1 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες  4 0,3 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού   

4 0,3 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού   3 0,2 

41 Κατασκευές κτηρίων   56 4,2 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού   17 1,3 

43 Εξειδικευμένεςκατασκευές. δραστηριότητες   149 11,2 

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   

49 3,7 

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   

113 8,5 

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   

285 21,4 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω 
αγωγών   

54 4,1 

50 Πλωτές μεταφορές   13 1 

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη 
μεταφορά δραστηριότητες   

11 0,8 

55 Καταλύματα   23 1,7 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   201 15,1 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες   1 0,1 

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις   

2 0,1 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αρ. Επιχειρήσεων  % 

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  

2 0,1 

61 Τηλεπικοινωνίες    2 0,1 

66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες   

6 0,4 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   5 0,4 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες   13 1 

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών 
διαχείρισης   

6 0,4 

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές 
και αναλύσεις   

16 1,2 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη   1 0,1 

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες   

8 0,6 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες  1 0,1 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης   3 0,2 

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες   

1 0,1 

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
κτήρια και εξωτερικούς χώρους   

4 0,3 

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμμ. 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες 
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις   

4 0,3 

85 Εκπαίδευση   8 0,6 

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   1 0,1 

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος   

2 0,1 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και 
διασκέδαση   

5 0,4 

93 Αθλητικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  

5 0,4 

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης   

3 0,2 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών   

35 2,6 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αρ. Επιχειρήσεων  % 

ΣΥΝΟΛΟ 1.329 100 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων (Τμήμα Μητρώων και Ταξινομήσεων) στο Δήμο 
Καρύστου, το 2005, λειτουργούσαν 1.329 επιχειρήσεις. Από αυτές 285 είναι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 
(πλην εμπορίου οχημάτων), 201 είναι χώροι εστίασης και 149 επιχειρήσεις εξειδικευμένων κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων. Σημαντικός επίσης είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου (πλην εμπορίου 
οχημάτων) (113), ορυχεία – λατομεία (56), κατασκευαστικές εταιρείες (56) και οι επιχειρήσεις χερσαίων 
μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών (54.)>> 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρύστου 2011-2015 
 

 

3.1.4 Απασχόληση 
Το ανθρώπινο δυναμικό και η ανεργία αποτελούν δύο από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες που προσδιορίζουν τη δυναμική ανάπτυξης και το επίπεδο ευημερίας του 
Δήμου. 
Οι απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 είναι ως εξής :  
 

Πίνακας : αριθμός επιχ/σεων ανά  οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο 

Κλάδος  Αριθμός 

Γεωργία-Δασοκομία-Αλιεία 759 

Κατασκευές 487 

Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο – Επισκ.Μηχ/των Οχημ. & Μοτοσ. 542 

Μεταφορά & Αποθήκευση 221 

Δραστηρ. Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος & Υπηρ.Εστίασης 366 

Διοικητικές & Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 51 

Δημόσια Διοίκηση & Άμυνα-Υποχρεωτική Κοιν. Ασφάλιση 230 

Εκπαίδευση 182 

Δραστηρ. σχετικές με την ανθρ. υγεία & την κοιν. μέριμνα 136 

Λοιποί κλάδοι 631 

Σύνολο 3.605 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 
 
και οι απασχολούμενοι κατά επάγγελμα εμφανίζονται ως εξής: 
 
 
 
 
 

Πίνακας :  Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα 

Ανώτατα Διευθυντικά & Διοικητικά Στελέχη 245 

Τεχνικοί & ασκούντες συναφή επαγγέλματα 315 

Επαγγελματίες 219 
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Υπάλληλοι Γραφείου 169 

Απασχολούμενοι στη παροχή υπηρεσιών & πωλητές 659 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & αλιείς 708 

Ειδικευμένοι τεχνίτες & ασκούντες συναφή επαγγέλματα 652 

Χειριστές βιομηχ. εγκαταστάσεων & εξοπλισμού 276 

Ανειδίκευτοι εργάτες-χειρονακτικοί & μικροεπαγγελματίες 362 

Σύνολο 3.605 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ-απογραφή 2011) 
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρατηρούμε ότι ο 
Δήμος Καρύστου εμφανίζει δυναμική συγκράτηση  του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του 
εφόσον σε σύνολο 3.605 εργαζομένων οι 3023 εργάζοναι στο τόπο διαμονής τους, δηλαδή 
έχουν παραμείνει στο Δήμο Καρύστου, ενώ  582 άτομα έχουν μεταφερθει σε άλλο τόπο 
εργασίας εκτός του Δήμου. 
 
Στο κομμάτι της ανεργίας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης , 
το επίπεδο ανεργίας διαμορφώνεται  ως εξής: 
 

Πίνακας : Επίπεδα ανεργίας στο Δήμο Καρύστου 

Άνεργοι Περιφ.Εν.Εύβοιας Δήμος Καρύστου 

Έτος 2001 9.303 638 

Έτος 2013 24.930 1.024 

Έτος 2014 24.596 1.099 

Έτος 2015 25.396 1.103 

(Πηγή: ΟΑΕΔ) 
 

Τα ποσοστά ανεργίας σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Νομού, προκειμένου να είναι 
δυνατή η σύγκριση, είναι αυξημένα σε ποσοστό 40% περίπου στο Δήμο σε σχέση με το έτος 
2001  και 60% στο νομό. Σημαντική αιτία της μεγάλης αύξηση του επιπέδου ανεργίας 
οφείλεται στην οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα και στο πλήγμα που αυτή έχει 
επιφέρει στην απασχόληση και τους συνδεόμενους επιμέρους κλάδους όπως ο τουρισμός, 
που αποτελεί πρωταρχική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής του Δήμου.  
Οι παθογένειες και αδυναμίες επίσης του πρωτογενή τομέα της χώρας με την δυσκολία 
απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων από τους αγρότες, την μείωση των ενισχύσεων , τη 
γήρανση του πληθυσμού. 
 
 
 
 
Σημειώνουμε δε ότι σημαντική αιτία καθυστέρησης ανάπτυξης των οικονομικών κλάδων για 
την τόνωση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας σε επίπεδο Νομού αποτελεί το 
γεγονός ότι ο Νομός Εύβοιας συγκαταλέγεται ,όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
που δίνουν ώθηση στη χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων , στην ίδια ζώνη με τη 
βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου, εξαιρώντας έτσι την ένταξη του νομού από 
τις κοινοτικές ενισχύσεις που δημοσιεύονται λόγω υψηλού ΑΕΠ της βιομηχανικής ζώνης. 
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Η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας σήμερα, επηρεάζει αρνητικά όλο τον 
πληθυσμό και πρωτίστως τους πληθυσμούς και τις περιοχές που αντιμετώπιζαν ήδη 
προβλήματα κοινωνικο-οικονομικής ένταξης και καθυστέρηση στην ανάπτυξη. 
 

Πίνακας : Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ευρωζώνη 23,7 24,3 24,7 24,5 24,4 

Ελλάδα 27,7 31,0 34,6 35,7 36,0 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 
 

 
3.1.5 Ζητήματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 
Στα κρίσιμα ζητήματα στον Άξονα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης είναι η 
ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Δήμο και η θεσμοθέτηση κανονισμών 
λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αδειοδοτούνται από το Δήμο. 
Η κρίση της  Ελληνικής οικονομίας και η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που 
αυτή συνεπάγεται, έχει συρρικνώσει την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη με 
αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, τη ραγδαία αύξηση της 
ανεργίας και τη μείωση της απασχόλησης κυρίως στα αστικά κέντρα. Η κρίση που είναι 
ιδιαίτερα εμφανή στα μεγάλα αστικά κέντρα, οδηγεί στη επιστροφή των νέων στα χωριά 
τους προς αναζήτηση εργασίας και ¨μιας νέας αρχής¨ . Ο ρόλος του δήμου στο επίπεδο 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον αποτελεί το φορέα που οφείλει να δημιουργήσει 
τις υποδομές για την συγκράτηση του πληθυσμού και την δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Ο Δήμος επιβάλεται να προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση εφαρμογής 
ενός ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
συντονισμένων ενεργειών για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κατάρτισης , αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την απορρόφηση πόρων για την 
υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και της τοπικής εμπορικής 
δραστηριότητας.  
 Η προώθηση υπερτοπικών συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όμορους 
δήμους κλπ. είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των παραπάνω.   
Οι δράσεις συνοψίζονται στα εξής: 

 Υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης  

 Βελτίωση υποδομών για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας  

 Δράσεις για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας με προβολή και προώθηση 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής  

 Δημιουργία αστικού κέντρου στη Κάρυστο και δικτύου πεζοδρόμων και 
ποδηλατοδρόμων σε όλο το Δήμο 

 Ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών για τα οφέλη στήριξης της τοπικής 
αγοράς  

 Δράσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συνδεδεμένων με την τοπική 
οικονομία  
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 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  

 Έλεγχος και καθορισμός χώρου λειτουργίας υπαίθριας αγοράς  

 Εντατικοποίηση των ελέγχων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή της 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  

 Η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων  

 Στελέχωση των αρμοδίων τμημάτων του Δήμου 
 
 

3.2 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Πολιτισμός και Παιδεία». 
 
3.2.1.Υπηρεσίες του Δήμου 
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου λειτουργεί το Αυτοτελές 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπου είναι αρμόδιο για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων 
καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, 
με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. 
Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, 
καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς.  
Στο Τμήμα υπάγονται τα  αποκεντρωμένα Γραφεία  « Βοήθεια στο Σπίτι ». 
Σημειώνεται ότι το τμήμα λειτουργεί τελείως υποστελεχωμένο και την λειτουργία του την 
οφείλει σε εθελοντική εργασία. 
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού είναι οι εξής: 
(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων, 
(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 
(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και  
(δ) Αρμοδιότητες Γραφείου υλοποίησης  προγρ/τος  « Βοήθεια στο Σπίτι ». 
 

3.2.2 Παιδεία και Εκπαίδευση 
 
3.2.2α Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Δήμο Καρύστου 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα διακρίνεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο μεταδευτεροβάθμιο 
επίπεδο στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται στο νηπιαγωγείο, το οποίο διαρκεί ένα με δύο 
χρόνια, και στο δημοτικό σχολείο, το οποίο εκτείνεται σε έξι χρόνια (ηλικίες 6 ως 12 ετών).  
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο βαθμίδες. Το Γυμνάσιο, ένα 
υποχρεωτικό σχολείο διάρκειας τριών ετών, μετά από το οποίο οι μαθητές μπορούν 
παρακολουθήσουν είτε το Λύκειο, είτε επαγγελματική εκπαίδευση.  
Η ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Σε τοπικό επίπεδο, ο εποπτικός ρόλος του Υπουργείου ασκείται διαμέσου των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες 
λειτουργούν σε κάθε νομό. 
Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να παρέχει σε όλους 
τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγή ή οικονομικής κατάστασης, ισόρροπη και αρμονική 
ανάπτυξη ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δημιουργικά.  
Οι δαπάνες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων παρέχεται με κρατικές ενισχύσεις προς 
τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ , η οποία έχει την ευθύνη διάθεσης των πιστώσεων στα σχολεία. 
Προκειμένου όλοι οι μαθητές να έχουν ίσες δυνατότητες εκπαίδευσης, προβλέπετε η 
δωρεάν μετακίνηση των μαθητών προς και από τα σχολεία τους με ΚΤΕΛ ή με αγοραίο 
όχημα όταν οι μαθητές κατοικούν σε απομακρυσμένες από τα σχολεία περιοχές.  
Ειδικότερα στο Δήμο Καρύστου, που καλύπτει πολύ μεγάλη έκταση με οικισμούς ιδιαίτερα 
απομακρυσμένους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται τόσο με τη δημόσια συγκοινωνία όσο 
και με ταξί, καθώς επίσης προβλέπεται και η κάλυψη του κόστους ενοικίασης κατοικίας στη 
έδρα του σχολείου για μαθητές όπου η μεταφορά τους είναι αδύνατη (επιδότηση ενοικίου 
για μαθητές).  
Στο Δήμο Καρύστου λειτουργούν οι κάτωθι δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης: 
 

Πίνακας: Δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Αριθμός 
αιθουσών 

Αριθμός 
μαθητών 

1 Αγίου Δημητρίου 22240-71377 
Κυριακή 

Εμμανουηλίδη 
 

2 
4 

2 Αλμυροποτάμου 22230-53011 Γαλανάκη Μαρία 
 

3 
11 

3 Αμυγδαλιάς 22240-25690 Ντανέ Ασημίνα 1 4 

4 Καλλιανών 22240-71306 
Παπαγγελή 

Χριστίνα 
 

3 
4 

5 1ο Καρύστου 22240-22363 
Σπουριδούλα 

Διακάκη 
 

16 
250 

6 2ο Καρύστου 22240-22320 
Παναγιώτης 
Ελευθερίου 

 
9 

127 

7 Κομήτου 22240-25779 
Τσολάκου 

Γαρυφαλιά 

 
1 
 

4 

8 Μαρμαρίου 22240-31587 Άννα Κεφαλά 6 64 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%95%CE%9A&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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9 Νέων Στύρων 22240-41240 
Ηλιοδρομίτης 
Αναστάσιος 

3 
79 

10 Παραδεισίου 22240-31897 
Σε αναστολή λειτουργίας από το 

έτος 2014 
 

11 Στουππαίων 22240-31611 Νικολάου Αρετή 
 

3 
4 

12 Στύρων 22240-51106 Ιωάννης Τζήκος 
 

2 
17 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
Αριθμός 

αιθουσών 
Αριθμός 
μαθητών 

1 
Ενιαίο Λύκειο 

Καρύστου 
22240-23281 

Πολυχρονίου 
Γεώργιος 

 
 

156 

2 ΕΠΑΛ Καρύστου 22240-23240 Θεοδώρου Ι.  110 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Αριθμός 
αιθουσών 

Αριθμός 
μαθητών 

1 Καρύστου 22240-22358 
Ζωή – Άννα 
Θεοδώρου 

 
233 

2 Μαρμαρίου 22240-31525 
Αθανάσιος 

Γιαννοθανάσης 
 

50 

3 
Γυμνασιακές και 
Λυκειακές τάξεις 

Στυραίων 
22240-51678 Ζάππας Ιωάννης 

 
80 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
Αριθμός 

αιθουσών 
Αριθμός 
μαθητών 

1 1ΟΚαρύστου 22240-25044 
Ζαρμπούτη 

Αρίστη 
 

3 
52 

2 2ο Καρύστου 22240-23998 Ρούντου Κυριακή 
 

2 
35 

3 3ο Καρύστου 22240-23112 Ελένη Γκιαούρη 
 

3 
36 

4 Μαρμαρίου 22240-31606 
Σταμούλη 
Χρυσούλα 

 
2 

14 

5 Στύρων 22240-51106 Μαυρίκου Άννα 2 12 

6 Νέων Στύρων 22240-42181 
Θεοδωροπούλου 

Σταυρούλα 
1 

15 

7 Αλμυροποτάμου  Δεμερτζή Ελένη 1 7 

 

 

3.2.2β ΙΕΚ Καρύστου 
Τα ΙΕΚ είναι Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και προσφέρουν  προγράμματα 
σπουδών μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν σε Κρατικό 
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Δίπλωμα του Υπουργείου Παιδείας και εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα, ανάλογα 
με την ειδικότητα. Σκοπός  είναι η παροχή επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να σταδιοδρομήσουν στην δύσκολη αγορά εργασίας. 
Το Δ.ΙΕΚ Καρύστου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2015 στεγαζόμενο στο 
κτήριο του ΕΠΑΛ. Οι καταρτιζόμενοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Δ.ΙΕΚ 
Καρύστου έχουν την ευκαιρία με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, εξειδικευμένα 
σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια και 
πρακτική άσκηση να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που θα τους 
επιτρέψουν να σταθούν άξια στην δύσκολη και ευμετάβλητη αγορά εργασίας. 
 Στο νεοϊδρυθέν ΙΕΚ Καρύστου λειτουργούν 3 ειδικότητες: 
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / WebDesigner – Developer / 
VideoGames). 
2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας   (Υπηρεσία Υποδοχής – 
Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία).  
3.  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  
Ξεκίνησε με περίπου 110 εγγραφές καταρτιζομένων. Βέβαια στατιστικά δεν ολοκληρώνουν 
όλοι τις σπουδές τους, μιας και υπάρχει ένα ποσοστό που εγκαταλείπει στην μέση της 
διαδρομής για διάφορους λόγους. 
Για το έτος 2015-2016 λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες: 
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας. 
2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου. 
3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης. 
 
3.2.2γ Κέντρα δια βίου μάθησης 
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που 
από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα,  ο Δήμος 
αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που 
οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής  μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου 
μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης».  
Με τα  Κ.Δ.Β.Μ. ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να οργανώσει τα 
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιηθούν στην 
περιφέρειά του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αντιστραφεί η διαδικασία επιλογής των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού μπορεί να γίνεται πρώτα διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών και να «μεταφράζονται» οι ανάγκες σε προγράμματα 
μάθησης. 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καρύστου έχουν 
δημιουργηθεί, από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα, δεκαπέντε εκπαιδευτικά προγράμματα 
στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: «Βασικά Αγγλικά» , «Επεξεργασία Κειμένου – 
Διαδίκτυο», «Τοπική Ιστορία», «Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση 
Επιχειρήσεων», «Οικιακή Μελισσοκομία», «Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών 
Χώρων», «Εργαστήριο Χειροτεχνίας», «Εργαστήριο Ψηφιδωτού». 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κάρυστο , στα Νέα Στύρα και το Μαρμάρι, ενώ για 
πρώτη φορά το Κ.Δ.Β.Μ. Καρύστου ξεκίνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στον 
Αλμυροπόταμο. 
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Το έργο υλοποιεί ο Δήμος Καρύστου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη 
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης.Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν 
ενήλικες κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο. 
Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης του Δήμου Καρύστου,στοχεύει -ως προς τους 
εκπαιδευομένους τους- στα εξής: 

o Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

o Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 
εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών. 

o Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για 
οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

o Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της 
θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης. 

o Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες 
εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες. 

o Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. 

o Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη. 

o Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού. 

o Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. 
 

3.2.3 Προγράμματα & Δομές Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας  
 
3.2.3α Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα από τα πλέον σημαντικά  προγράμματα 
κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε το 2004, στους τότε δήμους Καρύστου, Μαρμαρίου και 
Στύρων. Λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε «θεσμός» και συνεχίζει 
έως και σήμερα περιλαμβάνοντας την παροχή κατ' οίκον οργανωμένης και συστηματικής 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες από 
ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη. Έχουν καταγραφεί περίπου 890 
περιστατικά ενώ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 950 άτομα.  
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών, η 
υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η στήριξη και ανακούφιση της 
οικογένειάς τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας τους, η 
παραμονή των ωφελούμενων  στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και η αποφυγή 
της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.  
Τέλος σκοπός του είναι  να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους 
έμμεσα όσο και στους άμεσα ωφελούμενους, η νοσηλευτική φροντίδα, η οικογενειακή 
βοήθεια και συντροφιά.  
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Ο Δήμος Καρύστου, στα πλαίσια των ενεργειών του στις υπηρεσίες πρόνοιας, παρέχει δομές 
Βοήθειας στο Σπίτι τόσο στη ΔΕ Καρύστου όσο και στις ΔΕ Μαρμαρίου και Στύρων.  
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από  εξειδικευμένες και καλά οργανωμένες ομάδες που 
απαρτίζονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλεύτριες και Οικιακούς Βοηθούς. 
 

3.2.3β Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρύστου, που ανήκει στις υπηρεσίες του Δήμου, 
δημιουργήθηκε πιλοτικά το 2012, συστάθηκε το 2014 με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
και η διαχείριση του γίνεται από 7μελή Επιτροπή. Η εμπειρία των στελεχών διαχείρισης 
προέρχεται από τη συμμετοχή στην υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που αφορούν 
ευπαθής ομάδες.   
Για τη συλλογή προσφορών, υπάρχουν κουτιά συλλογής σε καταστήματα τροφίμων της 
περιοχής, ενώ οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να παραδώσει πράγματα στο χώρο που 
στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθημερινά σε εργάσιμες μέρες και ώρες.  
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρόλο που είναι κοινωνικά αποδεκτό από την τοπική κοινωνία, 
δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ζήτησης. Το τελευταίο έτος υπάρχει σημαντική 
αύξηση στη ζήτηση των παροχών που προσφέρονται κατά 150%, σε σχέση με τα πρώτα 
χρόνια της πιλοτικής του λειτουργίας. Η δομή επιτυγχάνει να εξυπηρετεί μία φορά το μήνα 
20 έως 30 οικογένειες. Σε σπάνιες περιπτώσεις δε, εφόσον εξασφαλιστεί κάποια χορηγία 
από εταιρεία, επιτυγχάνετε η στήριξη όλων των ενταγμένων οικογενειών.  
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρύστου συνεργάζεται με το ΝΠΔΔ Παιδείας- 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών - Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις 3 δομές 
Βοήθεια στο Σπίτι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και με κοινωνικούς φορείς που υπάρχουν 
στην περιοχή όπως το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο, τον Εθελοντικό Σύλλογο Βοήθειας & 
Υποστήριξης Καρκινοπαθών Ν. Ευβοίας κ.α. 
Σήμερα η δομή του κοινωνικού παντοπωλείου εξυπηρετεί: 
Σύνολο επωφελούμενων οικογενειών 180. 
Άνδρες: 92 
Γυναίκες: 135 
Παιδιά 0-6 ετών: 18 
Παιδιά 6-18 ετών: 62 
ΑΜΕΑ:16 
 
 
3.2.3γ ΤΕΒΑ - Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπoρους “Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής”. 
Το ΤΕΒΑ προάγει την κοινωνική συνοχή και συνεισφέρει στο στόχο της εξάλειψη της 
φτώχειας και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  
Ωφελούμενοι των δράσεων είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας και επιλέγονται με εισοδηματικά και περιουσιακά  κριτήρια.  
Οι παροχές προς τους ωφελούμενους που τηρούν τις προϋποθέσεις είναι τρόφιμα, βασική 
υλική συνδρομή και συνοδευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών έκτακτων 
αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.    
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3.2.3δ Γηροκομείο Καρύστου 
Το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καρύστου “Άγιος Νικόλαος” είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου η ανέγερση ξεκίνησε το 1984 και η έναρξη 
λειτουργίας του το1992. 
Το ίδρυμα βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΔΣ και τη φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Καρυστίας και Σκύρου. 
Σκοπός του είναι η παροχή στέγης, τροφής και περίθαλψης σε άνδρες και γυναίκες που 
ανήκουν, όχι μόνο στη τρίτη ηλικία αλλά και στη νεότερη, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. 
Στο ίδρυμα απασχολούνται 9 υπάλληλοι  και η δυναμικότητα φιλοξενίας τροφίμων 
ανέρχεται σε  25 άτομα. 
 
3.2.3ε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Οι πολίτες  στο  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  μπορούν  να  πληροφορούνται  για 
οποιοδήποτε  θέματα    αφορούν  συναλλαγές  τους  με  τη  Δημόσια  Διοίκηση , να 
υποβάλλουν  αιτήματα , να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν  δικαιολογητικά  και  να  
ολοκληρώνουν   υποθέσεις  τους  στο   φιλικό   περιβάλλον   με την  χρήση  όλων  των   
διαθέσιμων  σύγχρονων  τεχνολογιών. 
Υπηρεσίες  που  προσφέρει  το  Κέντρο Εξυπηρέτησης  Πολιτών και  
διεκπεραιώνονται άμεσα αιτήματα των  πολιτών  ενδεικτικά  αναφέρονται  :  

- Θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής παρουσία του πολίτη. 
- Έκδοση  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας. 
- Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων , εξουσιοδοτήσεων κτλ. 
- Πιστοποιητικό  γέννησης. 
- Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης. 

Πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  για την έκδοση  των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία  , 
όπως : 

- Πιστοποιητικά από  Πρωτοδικεία  και  Ειρηνοδικεία  όλης  της  Χώρας. 
- Πιστοποιητικό  στρατολογικής  κατάστασης. 
- Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας. 
- Ζητήματα  μεταφορών και επικοινωνιών  ( Μεταβίβαση  επιβατικών  αυτοκινήτων – 

δικύκλων , ανανέωση αδειών οδήγησης   , αλλαγή χρωμάτων κλπ ). 
- Ζητήματα  κοινωνικής  πρόνοιας. 
- Θέματα  Ασφαλιστικών  Ταμείων ( ΙΚΑ , ΟΑΕΕ , ΟΓΑ κλπ). 
- Εγγραφή  σε  δημοτολόγια , ληξιαρχικές πράξεις κτλ. 

Περισσότερες  από  900  διοικητικές πράξεις  και  διαδικασίες έχουν  κωδικοποιηθεί και 
συστηματοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών . 
Στο Δήμο Καρύστου λειτουργούν τα κάτωθι Κέντρα : 
ΚΕΠ Καρύστου, τηλ. 22240-25006 
ΚΕΠ Μαρμαρίου, τηλ 22240-32176 
ΚΕΠ Στυραίων, τηλ. 22240-34015 
 
3.2.3στ. Δημόσιες υπηρεσίες 
Οι δημόσιες υπηρεσίες χωροθετούνται κυρίως στην έδρα , την Κάρυστο, ως το 
σημαντικότερο εμπορικό κέντρο του Δήμου και είναι οι εξής: 
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- Αστυνομικό Τμήμα με έδρα την Κάρυστο και τα Στύρα 
- Υπολιμεναρχεία στη Κάρυστο και στα Στύρα 
- Καταστήματα ΕΛΤΑ στη Κάρυστο, Μαρμάρι, Στύρα 
- Ειρηνοδικείο με έδρα την Κάρυστο 
- Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρυστο 
- Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρύστου 
- Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) στη Κάρυστο 
-Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Κάρυστο, Μαρμάρι, Στύρα καθώς και   ανταποκρίτρια 
του ΟΑΕΔ 
- Γραφείο Δόμησης (πολεοδομία) 
- Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας-υπ/μα            
Καρύστου 
- Δασονομείο Καρύστου 
- Υποθηκοφυλακείο 
- Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρύστου 
- ΔΕΔΔΗΕ 
Τράπεζες 
- Εθνική Τράπεζα στην Κάρυστο 
- Τράπεζα Πειραιώς στη Κάρυστο 
- Alpha Bank στη Κάρυστο 
 
3.2.4 Υποδομές Υγείας 
Η εξυπηρέτηση των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών του Δήμου 
Καρύστου γίνεται από το Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και τα περιφερειακά ιατρεία που 
λειτουργούν στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου και συγκεκριμένα: 
 
 
 
 
 
 
 

 Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 1955 (ΦΕΚ 59/1999). 
Το Γ.Ν-Κ.Υ Καρύστου που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ 2592/1953 «Περί οργανώσεως της 
Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο 
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει 
την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Καρύστου». 
Σκοπός του είναι η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η παροχή δευτεροβάθμιας 
φροντίδας υγείας,  η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, 
νοσηλευτών  με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
Το Νοσοκομείο − Κέντρο Υγείας απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες και Ειδικό 
Γραφείο:  
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Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      Β. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
α. Ιατρική      Υποστήριξης πολίτη 
β. Νοσηλευτική 
γ. Διοικητική−Οικονομική 
Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας ορίζεται σε σαράντα (40) οργανικές 
κλίνες. 
Το ιατρικό και επικουρικό προσωπικό του Νοσοκομείου είναι στελεχωμένο ως εξής : 2 
παθολόγοι, 2 καρδιολόγοι, 4 γενικής ιατρικής, 2 αναισθησιολόγοι, 1 ορθοπεδικός, 1 
οφθαλμίατρος, 1 οδοντίατρος, 2 ακτινοδιαγνωστικής, 1 ιατρικής βιοπαθολογίας, 2 γενικοί 
χειρουργοί, 1 παιδίατρος, 1 πληρωμάτων ασθενοφόρων. Το λοιπό προσωπικό του 
νοσοκομείου είναι 58 άτομα. 
 
 

 Περιφερειακά Ιατρεία Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Καρύστου, λειτουργούν περιφερειακά  ιατρεία που 
υπάγονται  στην 5η  και είναι τα εξής: 
 

Πίνακας: Περιφερειακά ιατρεία 
α/α Στοιχεία 

ιατρείου 
Θέσεις  
ιατρών 

Ειδίκευση 

1 Μαρμάρι 2 Γενικός Ιατρός 

2 Στύρα 2 Γενικός Ιατρός 

3 Πλατανιστός 1 Γενικός Ιατρός 

4 Καλλιανοί 1 Γενικός Ιατρός 

5 Παραδεισίου 1 Γενικός Ιατρός 

6 Αγίου 
Δημητρίου 

1 Γενικός Ιατρός 

(πηγή: 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδος) 

 
 
 
 

3.2.5 Υποδομές Αθλητισμού 
«Αθλητικό Ιδεώδες»: Το σύνολο των αρχών και των αξιών με τις οποίες ο αρχαίος Ελληνικός 
Πολιτισμός εμπλούτισε τον αθλητισμό, προάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησης του σώματος, 
καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού της ψυχής και σύσφιξης των ανθρωπίνων 
σχέσεων. 
Στόχος του προγραμματισμού του Δήμου είναι η ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών στο 
σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των 
αθλούμενων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης.  
Για την επίτευξη του στόχου αυτού σημαντικό ρόλο παίζει τόσο το σχολικό περιβάλλον των 
νέων όσο και η αθλητική παιδεία που διοχετεύεται στους νέους από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. 
Στο Δήμο Καρύστου οι αθλητικές υποδομές  είναι οι εξής: 
- Κλειστό γυμναστήριο "Π.Μώρος" στην ΔΕ Καρύστου 
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- Ανοιχτό γήπεδο "Λουμίδειο" στη ΔΕ Καρύστου 
- Γήπεδο 5Χ5 στη ΔΕ Μαρμαρίου 
Μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Ελλάδα 2004” έχει ενταχθεί η κατασκευή ενός 
γηπέδου ποδοσφαίρου-μπάσκετ-βόλεϊ στη ΔΕ Μαρμαρίου. 
Στο δήμο Καρύστου επίσης , υλοποιείται το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” όπου 
συμμετέχουν ανήλικοι και ενήλικοι πολίτες του δήμου μας. 
 
 

3.2.6 Σύλλογοι, ιδρύματα 
Σήμερα, μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και στην απαξίωση των 
θεσμών, ο ρόλος των συλλόγων που ασχολούνται με τα κοινά ,είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
για τη διατήρηση και τη διάχυση του πολιτιστικού μας αποθέματος και αποτελεί κομβικό 
σημείο της συνοχής της τοπικής κοινωνίας . 
Στο Δήμο Καρύστου δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός συλλόγων και ιδρυμάτων που 
ασχολούνται με θέματα πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού και είναι οι εξής:  
   

 

Πίνακας : Ιδρύματα, Κέντρα, Σύλλογοι 
α/α Επωνυμία Σκοπός 

 
1 

Πολιτιστικός - Αθλητικός - 
Τουριστικός 
Οργανισμός Δήμου Καρύστου 
«ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ» 

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του 
Δήμου Καρύστου με αρχική σύσταση στις αρχές του 
1995. Σκοπός είναι η προώθηση της Πολιτιστικής 
ανάπτυξη και εξέλιξη του Δήμου. 

 
 

2 
Οργανισμός Περιβ/ντος 
Παιδείας Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής 
Προστασίας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου 
«Ι.Θ. & Π.ΚΟΤΣΙΚΑΣ» 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 
Καρύστου με έδρα τη Κάρυστο και έτος σύστασης το 
2012. Στόχος του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία αποτελεί η 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η στήριξη και η 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης 
ηλικίας, καθώς και των ΑΜΕΑ και των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η 
λειτουργία του Παιδικού Σταθμού. 

 
 

3 ΓΙΟΚΑΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Κληροδότημα του ευεργέτη Νικολάου Γιοκαλά, 
οικοδομήθηκε το 1959 στην Πλατεία Μαξιμιλιανού της 
Καρύστου. Περιλαμβάνει αίθουσες Αρχαιολογικού 
Μουσείου (1988), Θεάτρου, Βιβλιοθήκης.  

 
4 Ίδρυμα Ευαγγέλου και Μαρίας 

Ν. Μοσχονά 

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1965 με έδρα την Κάρυστο. 
Διατέθηκαν χρήματα για συγκεκριμένες κοινωφελής 
εργασίες οι οποίες και εκπληρώθηκαν. 

5 Κληροδότημα Παναγιώτης Γ. 
Μώρος 

Σκοπός του η  κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και το 
υπόλοιπο κεφάλαιο να διατεθεί για τη συντήρηση του.  

6 Κληροδότημα Ν. 
Γουναρόπουλου 

Κληροδότημα 

 
7 

Επιτροπή Κοινωφελών έργων 
Δήμου Καρύστου και 
Κοινοτήτων Αετού, Μύλων, 
Γραμπιάς, Καλυβίων, δωρεάς 
Κότσικα 

Ιδρύθηκε το 1929. Σκοπός είναι τα κοινωφελή έργα και η 
προικοδότηση απόρων κορασίδων. 
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8 Ηλεκτρικό Εργοστάσιο 

Καρύστου δωρεάς Κότσικα 

Ιδρύθηκε το 1929.  Σκοπός του είναι η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος και η διάθεση του για τα 
κοινωφελή  έργα του Δήμου.  

 
 
 

9 Ίδρυμα Κυβέλης Μπουρνιά 

Κοινωφελές ίδρυμα που συστάθηκε στις 9/10/1970 με 
σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας (υποτροφίες) 
σε απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής των Ελληνικών 
Πανεπιστημίων, καταγόμενους από την περιοχή του 
Δήμου Καρύστου, των οποίων οι γονείς είναι 
εγκατεστημένοι εντός της περιοχής αυτής.  

10 Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Όχης 

Mε έδρα τα Καλύβια. 

 
   
 
11 

 

 
Εκκλησιαστικό Γηροκομείο 
«Άγιος Νικόλαος» 

Κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του 
οποίου η ανέγερση ξεκίνησε το 1984 και η έναρξη 
λειτουργίας του, το 1992. Το Ίδρυμα βρίσκεται υπό την 
εποπτεία του Δ.Σ. και τη φροντίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως  Καρυστίας  και Σκύρου. Σκοπός του είναι η 
παροχή στέγης, τροφής και περίθαλψης σε άνδρες και 
γυναίκες.  

 
 
 

12 
 

 
Σύλλογος Προστασίας 
Ατόμων με ειδικές ανάγκες 
¨Χέρι-Χέρι¨ 

Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την 
Κάρυστο. Ο Σύλλογος ξεκίνησε από μια παρέα γονέων 
ατόμων με ειδικές ανάγκες με αρχικό σκοπό την 
δημιουργία κέντρου απασχόλησης των παιδιών. Από το 
έτος 2008 λειτουργεί κέντρο απασχόλησης στα Καλύβια 
Καρύστου το οποίο απασχολεί μια ειδικό παιδαγωγό, 
μια ψυχολόγο και μια εθελόντρια οι οποίοι εκπαιδεύουν 
επτά παιδιά σε καθημερινή βάση. 

 
 
 

13 

 
 
Σύλλογος Εθελοντικών 
Δυνάμεων Δασοπροστασίας 
και Διάσωσης Καρύστου 

Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έτος ίδρυσης 
το 2007 και έδρα την Κάρυστο. Είναι αναγνωρισμένος 
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με 
ΑΜ164/2007. Στόχος του συλλόγου είναι η προστασία 
των δασών, κατάσβεση πυρκαγιών, διάσωση, 
καθαρισμός παραλιών και η βοήθεια σε αποκλεισμένες 
περιοχές 

 
 

14 Σύλλογος Εθελοντικών 
Δυνάμεων Δασοπροστασίας 
και Διάσωσης Μαρμαρίου 

Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έτος 
ιδρύσεως το 2008 και έδρα το Μαρμάρι. Είναι 
αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας με Α.μ. 27/2010  και σκοπός είναι η 
προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής του 
πρώην Δ Μαρμαρίου και των περιχώρων του. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

Ναυτικός Όμιλος Καρύστου 
 

 
Ο Ναυτικός Όμιλος ιδρύθηκε το έτος 1993, έχει έδρα την 
Κάρυστο και είναι εγγεγραμμένος στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού με αθλητική αναγνώριση. Δίνει στους νέους 
της πόλης μας τη δυνατότητα άθλησης στα τμήματα 
Τζούντο, Τοξοβολία, Ποδηλασία, Κολύμβηση, Roller, 
Σκάκι και συμμετοχή σε αγώνες αθλητικής αλιείας όπως 
επίσης και τη δυνατότητα προαγωγής στα αθλήματα 
αυτά με επίσημες και αναγνωρισμένες διαδικασίες. 
Σκοπός του Ν.Ο. Καρύστου είναι να γνωρίσουν οι 
πολίτες της πόλης μας και ιδιαιτέρως οι νέοι, τα 
Ολυμπιακά αυτά αθλήματα και να διαδώσει το αθλητικό 
ιδεώδες. Σήμερα ο Ναυτικός όμιλος είναι επίσημο μέλος 
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σε 5 ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες και έχει λάβει 
μέρος σε πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα, διεθνείς και 
διασυλλογικούς αγώνες. 
 

 
 

16 

 
Αθλητικός  Όμιλος Καρύστου 

Η ακαδημία ποδοσφαίρου του Α.Ο.Κ. ιδρύθηκε το έτος 
1999 και αριθμούσε 80 λιλιπούτειους ποδοσφαιριστές, 
οι οποίοι έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα. 

 
 
17 

 
Aθλητικό Σωματείο ποδηλασίας 
«Castello Rosso» 
 

Ιδρύθηκε το 2012 με έδρα τη Κάρυστο. Είναι 
εγγεγραμμένο ως μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και σκοπός του είναι η διάδοση , 
ανάπτυξη και προαγωγή του αθλήματος της ποδηλασίας 
και της αγωνιστικής άμμιλας. 

 
18 

 
Αθλητικός όμιλος Μαρμαρίου 
 

Ιδρύθηκε το 1987 και κατέχει σημαντική θέση στα 
αθλητικά δρώμενα της ΔΕ Μαρμαρίου. 

 
 
      
19 

 
Αθλητικός Σύλλογος Καρυστίας 

 
Ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την ανάπτυξη, προαγωγή, 
καλλιέργεια του αθλητισμού και γενικότερα της 
καλαθοσφαίρισης. Έχει τμήματα Ανδρών, Εφήβων, 
Παίδων, Μίνι, Ακαδημίες. 

 
20 

Αθλητικός Σύλλογος «Δράκοι 
Ν.Εύβοιας»  

Ιδρύθηκε το 2015 και σκοπός του είναι η ανάπτυξη του 
αθλητισμού και η εκμάθηση μαχητικών αθλημάτων. 

 
 21 Γυμναστικός Σύλλογος Στύρων  

Ιδρύθηκε το 2014 και έχει έδρα τα Στύρα, προωθεί την 
καλαθοσφαίριση και έχει παιδική, εφηβική και αντρική 
ομάδα.  

 
 22 

 
 

Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμπιά 
Καρύστου ¨CASTELLOROSSO:  

 
Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το 
Γραμπιά Καρύστου που δραστηριοποιείται κυρίως σε 
πολιτιστικά έργα προβολής της παράδοσης της περιοχής 

 
 

23 
 
Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός 
Σύλλογος «Ο Μπούρος» 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1993 στον Μπούρο της 
Κοινότητας Αετού Καρύστου. Σκοπός του είναι η 
αλληλεγγύη προς τα μέλη του και η συμβολή του για την 
ανάπτυξη και τον εξωραϊσμό της περιοχής του 
Μπούρου.  

 
24 

Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Αετού 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1993 με έδρα τον Αετό 
Καρύστου και σκοπός του είναι να αναβιώνουν τα ήθη 
και τα έθιμα της περιοχής του Αετού. 

 
25 

 
Σύλλογος Πλατανιστού «Η 
Γεραιστός» 
 

 
Σκοπός του είναι η κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική αναβάθμιση των τοπικών κοινοτήτων  και η 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 
26 

Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό 
Επικοινωνιακό Κέντρο 
«Δέσκουρης » 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 στα Καλύβια Καρύστου. 
Είναι κέντρο τέχνης, πολιτισμού και επιστημών. 
Λειτουργεί για διάσωση και προώθηση της τοπικής 
κουλτούρας και έχει σκοπούς φυσιολατρικούς. 

 
 
 

27 
 
 
 

Εξωραϊστικός & πολιτιστικός 
Σύλλογος Κεφάλα Ν. Στύρα 
Εύβοιας 

Με την υπ' αριθμ. 312/2010 απόφαση του Μον. Πρωτ. 
Χαλκίδας ιδρύθηκε ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ με σκοπό 
τον εξωραϊσμό της παραλίας Κεφάλα, η φροντίδα, η 
καθαριότητα και διάφορες άλλες επεμβάσεις και 
ενέργειες (συνεν. με Λιμεναρχείο, τοπική αυτοδιοίκηση, 
λιμεν. Ταμ.και άλλους φορείς) για την προστασία της 
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υγείας, της ασφάλειας και τον πολιτισμό των κατοίκων 
και των παραθεριστών. 

 
28 Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 

Σύλλογος Στύρων  

Με έδρα την τοπική κοινότητα Στύρων του πρώην Δήμου 
Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας  και η 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 
 

29 
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ν.Στύρων  

Με έδρα την τοπική κοινότητα Ν.Στύρων του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

30 
 

Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Τσακαίων 

Με έδρα την τοπική κοινότητα Τσακαίων του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

31 
 
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Καψάλων 

 
Με έδρα την τοπική κοινότητα Κάψαλα του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 
   
32 

 
 

Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πολυποτάμου 

Με έδρα την τοπική κοινότητα Πολυποτάμου του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

33 
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ραπταίων - 
Μεσοχωρίων 

Με έδρα την τοπική κοινότητα Ραπταίους Μεσοχώρια 
του πρώην Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της 
τοπικής κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

34 

 
 
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νημποριού 

Με έδρα την τοπική κοινότητα Νημποριό του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

35 
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πόρτο Λάφια 

Με έδρα την τοπική κοινότητα Πόρτο Λάφια του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 
 

36 
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός 
Σύλλογος Δήλησο  

 
Με έδρα την τοπική κοινότητα Δήλησο του πρώην 
Δήμου Στυραίων, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση της τοπικής 
κοινότητας  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
 

 
 

37 Σύλλογος  Αλιέων Καρύστου 

Σκοπός είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση 
των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών 
γενικότερα καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων. 
 

  Σκοπός είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση 
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38 

Σύλλογος Αλιέων Μαρμαρίου των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών 
γενικότερα καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων. 

 
 
 
 

39 
 

 
Μελισσοκομικός Σύλλογος 
Καρύστου «Δ.Ρήγα» 

Ο μελισσοκομικός σύλλογος ιδρύθηκε το 2004 με έδρα 
την Κάρυστο, έχει ως σκοπό του να προωθεί και επιλύει 
κοινά επαγγελματικά προβλήματα ιδιαιτέρα εκείνα που 
αφορούν στην παραγωγή-διακίνηση και βελτίωση της 
ποιότητας και προστασίας των μελισσοκομικών 
προϊόντων. Μελετά και εισηγείται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες προτάσεις για την προστασία της 
μελισσοκομικής χλωρίδας και την συστηματική 
ανάπτυξη της μελισσοκομίας του τόπου μας. 

 
40 

Σύλλογος 
Αγροτοκτηνοτρόφων Νότιας 
Καρυστίας, 
 

Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την διεκδίκηση, προαγωγή 
και διασφάλιση των κοινωνικών, οικονομικών και 
επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου. 

 
 

41 

 
Μουσικός Δίαυλος 
Καρύστου 

Ιδρύθηκε το 2000 και διοργανώνει μουσικά φεστιβάλ 
Από το 2002 συνδιοργανώνει με το Δήμο το Φεστιβάλ 
Καρύστου και από το 2010 το Φεστιβάλ Παιδικών 
Χορωδιών. 

 
 
 

42 
Σύλλογος Φίλων Τέχνης & 
Πολιτισμού  

 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2014 και σκοπός του είναι η 
ανάπτυξη, προώθηση, ενθάρρυνση, ανάπτυξη και 
οικονομική στήριξη της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας καθώς επίσης η έρευνα, η επικοινωνία και 
η δραστηριοποίηση των μελών και των φίλων του μέσω 
της τέχνης και του πολιτισμού. 

 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
Σύλλογος Προστασίας 
Περιβάλλοντος Νότιας 
Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) 

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Ν. Καρυστίας 
(ΣΠΠΕΝΚ) ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την 
Κάρυστο.Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία της 
φύσης της Νότιας Καρυστίας  με ιδιαίτερη έμφαση στην 
προστασία της Περιοχής της Όχης (NATURA). Ο Βασική 
επιδίωξη του Συλλόγου είναι να υποβοηθήσει την 
επιστημονική μελέτη και να τεκμηριώσει την αξία της 
Όχης ώστε να αναδειχτεί  και να εκτιμηθεί στο ευρύτερο 
κοινό.  Γι αυτό συνεργάζεται και υποστηρίζει 
επιστημονικούς φορείς και ανεξάρτητους ερευνητές που 
ενδιαφέρονται να μελετήσουν την χλωρίδα και την 
πανίδα καθώς και τη γεωλογία και τα αρχαιολογικά 
μνημεία της περιοχής. 

 
 
 

 
  
 
 
  44 

 
 
 

 
  
 
 
Σύλλογος Αλμυροποτάμου «Η 
πηγή» 

Ο Σύλλογος Αλμυροποτάμου «Η ΠΗΓΗ» ιδρύθηκε το 
2010 με έδρα του την Παραλία Αλμυροποτάμου 
(οικισμός Παναγιά). Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό 
σύλλογο που σαν σκοπό έχει τη σύσφιξη των δεσμών 
των κατοίκων του Αλμυροποτάμου μέσα από την οποία 
θα αναδειχτεί ο τόπος και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων του, την ανάπτυξη της 
συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, 
την μελέτη των προβλημάτων του χωριού και την 
προσπάθεια επίλυσης τους, την προώθηση των 
πολιτιστικών παραδόσεων της περιοχής και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 

 
Λέσχη Συνδαιτυμόνων & 

Ιδρύθηκε το 2009 και σκοπός του είναι η αναπαράσταση  
του αρχαίου συμποσίου στο χώρο του συλλόγου , όπου 
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45 Φίλων «Το Στέκι των 
Δειπνοσοφιστών» 

οι παρευρισκόμενοι τρώγοντας και πίνοντας θα 
συζητούν θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων και 
των σκοπών του συλλόγου. 

 
 

46 
Εμπορικός Σύλλογος 
Καρύστου 

Ιδρύθηκε το 1910 με έδρα την Κάρυστο και σκοπός να 
προφυλάσσει τα συμφέροντα των εμπορικών 
καταστημάτων της περιοχής και να συμβάλει στην 
ανάπτυξη και την καλή λειτουργία της εμπορικής 
δραστηριότητας της πόλης. 

 
47 

 
Εμπορικός Σύλλογος Στύρων 

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα συμφέροντα των 
επαγγελματιών της περιοχής. 

48 Σωματείο ιδιοκτητών 
δημοσίας χρήσεως ταξί 
Καρύστου, Μαρμαρίου, 
Στύρων 

Ιδρύθηκε το 1972 και σκοπός του είναι να προασπίσει τα 
συμφέροντα του κλάδου.  

 
49 

Σύνδεσμος Επαγγελματιών  & 
Βιοτεχνών Καρύστου 

Ιδρύθηκε το 1979 με έδρα την Κάρυστο. Σκοπός του 
είναι να προφυλάσσει τα συμφέροντα των 
επαγγελματιών & βιοτεχνών του δήμου. 

 
50 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Τουρισμού Καρύστου 

Ιδρύθηκε το 1995 με έδρα την Κάρυστο. Σκοπός του 
είναι οι υπηρεσίες εξωραϊστικών και αναπτυξιακών 
σωματείων, ενώσεων, συνεταιρισμών κ.τ.λ. 

51 Σύνδεσμος Επαγγελματιών 
Τουρισμού Μαρμαρίου 

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα συμφέροντα των 
επαγγελματιών της περιοχής. 

 
52 

 
Σύλλογος Επαγγελματιών 
Μαρμαρίου 

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα συμφέροντα των 
επαγγελματιών της περιοχής. 

 
 
 

53 
 
Σύλλογος Ναυτικών 
Περιφέρειας Καρύστου 

Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη μελέτη, προστασία, 
προαγωγή, ανάπτυξη και κατοχύρωση των ηθικών, 
οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών, 
στεγαστικών και θεσμικών συμφερόντων των μελών του 
συλλόγου και γενικότερα του κλάδου καθώς και η 
συνεργασία με επαγγελματικούς, επιστημονικούς και 
πνευματικούς οργανισμούς με κάθε προοδευτικό 
φορέα.  
Με επιμέλεια του συλλόγου έχει ανεγερθεί ο Αφανής 
Ναύτης στο λιμένα Καρύστου. 

 
54 

Σύνδεσμος Λατόμων Πλακών  
Καρύστου 

Ιδρύθηκε το 1980 με έδρα την Κάρυστο και σκοπός του 
είναι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
λατομείων. 

 
 
 
 

55 
 
 
 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
Περιφέρειας Καρύστου 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Περιφέρειας Καρύστου ιδρύθηκε το 1961.Η έδρα του 
συλλόγου είναι στην Κάρυστο και τον απαρτίζουν οι 
εκπαιδευτικοί της 5ης εκπαιδευτικής περιφέρειας 
Καρύστου, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 
στην Κάρυστο, στο Μαρμάρι, στα Στύρα, στα Νέα Στύρα 
και σε όλες τις περιοχές της Νότιας Εύβοιας.Σκοπός του 
συλλόγου είναι η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, 
συναδελφικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης και 
ειδίκευσης των μελών του. 

 
56 

Κινηματογραφική Λέσχη 
Καρύστου 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Καρύστου δραστηριοποιείται 
στην Κάρυστο . Προβάλλει ταινίες από τον παγκόσμιο 
και ελληνικό κινηματογράφο . Έτος ιδρύσεως το 1993. 

 
57 

Σωματείο Ιδιοκτητών 
Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. 
Κάρυστος 

Ιδρύθηκε το 1977 με 30 μέλη περίπου. Σκοπός του είναι 
η αντιμετώπιση προβλημάτων του κλάδου. 
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58 Σωματείο Εργαζομένων 
Νοσοκομείου Καρύστου 

Σκοπός του είναι να προασπίσει τα συμφέροντα του 
κλάδου. 

 
 

59 

 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καβοντοριτών 

Ιδρύθηκε το 1981. Σκοπός του είναι προασπίσει τα 
συμφέροντα της περιοχής του Καφηρέα. Συνεργάζεται 
με το Δήμο και λοιπούς αυτοδιοικητικούς φορείς για την 
υλοποίηση έργων και δράσεων της περιοχής. 

 
60 

Πολιτιστικός Σύλλογος  
Απανταχού Αντιωτών 

Σκοπός του είναι η κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική αναβάθμιση των τοπικών κοινοτήτων  και η 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 
61 Σύλλογος «Καβαντόρου Γη» 

Σκοπός του είναι η κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική αναβάθμιση των τοπικών κοινοτήτων  και η 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 
 

62 

 
 
Σύλλογος Γυναικών 
Μαρμαρίου 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2010 από μία ομάδα γυναικών 
του Μαρμαρίου και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα 
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. 

 
   
63 

 
Πολιτιστικός  Σύλλογος 
Αγίου Δημητρίου 
 

Με έδρα την τοπική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, του 
πρώην Δήμου Μαρμαρίου, σκοπός του είναι η 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση των 
τοπικών κοινοτήτων  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

64 
 

Πολιτιστικός Σύλλογος Φυγιά 

Με έδρα την τοπική κοινότητα του Φυγιά, του πρώην 
Δήμου Μαρμαρίου, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση των τοπικών 
κοινοτήτων  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

65 
 

 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καλλιανιωτών 

Με έδρα την τοπική κοινότητα του Καλλιανού, του 
πρώην Δήμου Μαρμαρίου, σκοπός του είναι η 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση των 
τοπικών κοινοτήτων  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 
   
66 
 

 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ακταίου 

Με έδρα την τοπική κοινότητα του Ακταίου, του πρώην 
Δήμου Μαρμαρίου, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση των τοπικών 
κοινοτήτων  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
 

67 
 

 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Γιαννιτσιωτών-Ποθιωτών 

Με έδρα την τοπική κοινότητα Γιαννιτσίου, του πρώην 
Δήμου Μαρμαρίου, σκοπός του είναι η κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αναβάθμιση των τοπικών 
κοινοτήτων  και η διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 
68 Πολιτιστικός Σύλλογος Μύλων 

Μη κερδοσκοπικός σύλλογος με σκοπό ιδρύσεως την 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των Μύλων 
Καρύστου. 

 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 

 
Σύλλογος Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού ΣΜΑΚ 

Ιδρύθηκε το έτος 2012 με έδρα τη Κάρυστο με σκοπό την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια διαφόρων μορφών του 
μηχανοκίνητου (χερσαίου και θαλάσσιου) αθλητισμού. 
Στόχος του ΣΜΑΚ είναι η διοργάνωση μαθημάτων, 
σεμιναρίων, επιδείξεων κλπ, η διοργάνωση εκδηλώσεων 
αγώνων και η συμμετοχή σε αντίστοιχους αγώνες άλλων 
συλλόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εθελοντική 
κοινωνική προσφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών σε ολόκληρη την Εύβοια η συμμετοχή σε 
ομάδες διάσωσης και κυρίως η εθελοντική συνεισφορά 
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 και εργασία στην προστασία της φύσεως και του 
δάσους.  

 
 
 
 

70 
 
Λέσχη 4x4 Καρύστου 

Ιδρύθηκε το έτος 2011 με έδρα τους Μύλους Καρύστου, 
με σκοπό την ανάπτυξη, καλλιέργεια, διάδοση και 
άθληση των μελών του στις διάφορες μορφές του 
μηχανοκίνητου (χερσαίου) αθλητισμού, καθώς και 
εθελοντική συνδρομή στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και στην ενεργό παρέμβαση αποτροπής 
και καταστολής καταστροφών από δασικές πυρκαγιές, 
πλημμύρες κλπ. 

 
71 

 
Ιπ. Σύλλογος Καρύστου 
«ΦΙΛΙΠΠΟΙ» 

Ιππικός σύλλογος. 

 
 
 
 

72 
 
 
 

Κυνηγετικός Σύλλογος 
Καρύστου 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρύστου ιδρύθηκε το 1976 με 
έδρα τη Κάρυστο. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου 
ως βασικός σκοπός είναι η οργάνωση των κυνηγών, η 
κυνηγετική τους κατάρτιση, η συνείδηση αυτών προς την 
απόκτηση πειθαρχίας και την προσαρμογή τους στους 
νόμους που ισχύουν, καθώς επίσης και η προσπάθεια 
για την προστασία -διατήρηση και ανάπτυξη του 
θηραματικού πλούτου, του φυσικού περιβάλλοντος. 

 
 

 
73 

 
 
 

Σύλλογος ¨ΕΛΠΙΖΩ¨ Νοτίου 
Ευβοίας 

Ο σύλλογος με την  επωνυμία «Ελπιζώ – Εθελοντικός 
Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών Ν. 
Ευβοίας» με έδρα την Κάρυστο Ευβοίας, έχει ως σκοπό 
την εθελοντική ανθρωπιστικής βοήθεια και ψυχολογική 
υποστήριξη των καρκινοπαθών και των οικογενειών 
τους, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης, την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών και 
των ασθενών , την οικονομική στήριξη, τη διοργάνωση 
πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων και τη 
διοργάνωση αιμοληψιών. 
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ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  & 
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Καρύστου - 
Μαρμαρίου με έδρα τη Κάρυστο, ιδρύθηκε το 1963 με 
σκοπό τη συλλογή, οινοποίηση, τυποποίηση και διάθεση 
στην αγορά της σταφυλικής παραγωγής. Σήμερα αριθμεί 
περισσότερους από 480 αμπελοκαλλιεργητές – μέλη και 
διαθέτει σύγχρονο οινοποιείο. Με μοναδικό, για την 
Ελλάδα, τρόπο, η Κοινοπραξία Οιν. Συνεταιρ. Καρύστου - 
Μαρμαρίου υποστηρίζει το εισόδημα των 
αμπελοκαλλιεργητών και προβάλει, μέσω του κρασιού, 
τη Κάρυστο και το Μαρμάρι σε όλη την Ελλάδα. 
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Αδελφότης Καρυστίων 

Η αδελφότητα Καρυστίων είναι από τους παλαιότερους 
συλλόγους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1910 και γρήγορα 
ανάπτυξε πολιτιστικές και κοινωφελείς δραστηριότητες 
σε πολλούς τομείς. Μεταξύ αυτών ίδρυσε βιβλιοθήκη 
και εντευκτήριο στα γραφεία του συλλόγου στην Αθήνα, 
ανέγειρε μαρμάρινο ηρώων προς τιμή των Καρυστινών 
που έπεσαν μαχόμενοι για την Ελλάδα και αποπεράτωσε 
την Πλατεία Αμαλίας στο κέντρο της Καρύστου. Βοηθάει 
επίσης στην καλύτερη επικοινωνία και σύσφιξη των 
σχέσεων των Καρυστινών που μένουν μόνιμα στην 
Αθήνα και στο εξωτερικό. Εκδίδει το περιοδικό 
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 "Κάρυστος" με πλούσια ύλη    και βραβεύει κάθε χρόνο 
τα παιδιά των συμπατριωτών της που επιτυγχάνουν στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για την 
προσφορά της αυτή η Αδελφότητα Καρυστίων 
βραβεύθηκε  από την Ακαδημία Αθηνών το 1982. 
Τελευταία μεγάλη προσφορά της Αδελφότητας στους 
συμπατριώτες Καρυστινούς τόσο της Καρύστου όσο και 
της Αθήνας ήταν η ίδρυση της τράπεζας αίματος.  

 
 

76 
 
Αθλητικό Όμιλος Νέων Στύρων 

Ο νεοσύστατος σύλλογος Ν. Στύρων με έτος ίδρυσης το 
2015, σκοπό έχει την οργάνωση ομάδας ποδοσφαίρου 
στη περιοχή και την ανάπτυξη λοιπών αθλητικών 
δραστηριότητων. 

77 Αθλητικός Γυμναστικός 
Σύλλογος  

Ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την ηθική εξύψωση και 
βελτίωση των φυσικών δραστηριοτήτων των νέων. 

 
78 Σύλλογος Προστασίας 

Περιβάλλοντος Ν.Καρυστίας 

Ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την Κάρυστο. Σκοπός του 
συλλόγου είναι η προστασία της φύσης της Ν. Καρυστίας 
με έμφαση στην προστασία της περιοχής της Όχης 
(Natura). 

(Πηγή : Ίδια Επεξεργασία)  

 

Στις προτεραιότητες που μπορεί να θέσει ο Δήμος στη νέα προγραμματική περίοδο  για την 
ενδυνάμωση του ρόλου και της δράσης των συλλόγων και φορέων της περιοχής είναι: 
 α. Η κατάρτιση μητρώου που θα περιλαμβάνει όλους τους φορείς του Δήμου καθώς και τις 
δραστηριότητες του καθενός ξεχωριστά . 
 β. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των φορέων ώστε μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
να μπορούν να ενημερώνονται όλα  τα μέλη.  
 γ. Ο συντονισμός δράσεων των μελών. 
 δ. Η έκδοση πολιτιστικής ατζέντας εκδηλώσεων των μελών για όλο τον χρόνο. 
 ε. Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών με την καθιέρωση ετήσιου βραβείου 
προσφοράς στον πολιτισμό, αθλητισμό κτλ. 
 στ. Η έκδοση εφημερίδας για τον πολιτισμό και τα αθλητικά δρώμενα. 
 
  

3.3  Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα 
«Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής». 

 

3.3.1 Υπηρεσίες του Δήμου 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια 
για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με 
στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής 
τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών 
ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και 
για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών 
κυρίως στον τομέα των μεταφορών.  
Επίσης  είναι αρμόδια και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών 
που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. 
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 Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων.  
Ειδικότερα, το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του 
τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της 
αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και 
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Είναι ακόμα 
αρμόδιο για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών 
Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
Στη διεύθυνση ανήκουν τα ακόλουθα τμήματα: 
(α) Τμήμα Τεχνικών Έργων -Προμηθειών & Διενέργειας Διαγωνισμών. 
(β)  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. 
(γ)  Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης - ΄Αρδευσης. 
(δ)  Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

3.3.2 Διαχείριση απορ/των – αποβλήτων-καθαριότητα 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καρύστου ο οποίος εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 262/2012 απόφαση ΔΣ, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής : 
1) Η περισυλλογή αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών 
απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Η 
αποκομιδή γίνεται καθημερινά βάσει προγράμματος που καταρτίζεται από την υπηρεσία 
καθαριότητας και γνωστοποιείται στους υπευθύνους.  
Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη χωματερή ή όπου 
αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή και οι εκάστοτε νόμοι. 
2) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α, β, γ του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, 
άχρηστες οικιακές συσκευές , στρώματα κ.λ.π.).  
Τα απορρίμματα μπορούν να αποσύρονται μετά από χρόνο που ορίζεται μέσα σε ένα 
δεκαήμερο από την ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ή βάσει 
κάποιου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που μπορεί να εφαρμόζει ο Δήμος για το 
σκοπό αυτό. 
3) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και 
απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο, 
αναλόγως των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για να διατηρηθούν 
οι εξωτερικοί χώροι καθαροί ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα 
καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους που δέχονται τα 
υπόλοιπα κατανάλωσης, μικροαντικείμενα κ.λ.π. 
4) Η καθαριότητα του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,κολόνες,στέγαστρα, κάδοι κτλ). 
5) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση  
απορριμμάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του 
Δήμου. Για τα παραπάνω προγράμματα ο Δήμος οφείλει με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις 
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και διαφημιστικά μηνύματα να γνωστοποιεί κατά τακτά διαστήματα στους κατοίκους την 
ύπαρξή του. 
6) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής 
απορριμμάτων τις τυχόν αλλαγές, για τις τυχόν διελεύσεις μηχανικών σαρώθρων ή τις ώρες 
πλυσίματος οδών και κοινοχρήστων χώρων. 
7) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους για τον παρόντα κανονισμό, όπως προβλέπει το άρθρο 
79 παρ. 4 Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. 
8) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω 
καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 
9) Η συντήρηση και ο καθαρισμός των φρεατίων, υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων 
υδάτων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία. 
10)  Ο Δήμος έχει υποχρέωση να προμηθεύει και διαθέτει στους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα στολές εργασίας για την ομοιόμορφη εμφάνισή τους αλλά και την προστασία 
της υγείας τους. 
Οι δε εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση : 
α) Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
β) Να χρησιμοποιήσουν τα ατομικά μέσα προστασίας. 
γ) Να διατηρούν τις διατάξεις και μηχανισμούς ασφαλείας. 
δ) Να παρακολουθούν τα κατά περιόδους σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την διεκπεραίωση των ανωτέρω σκοπών διαθέτουν 
το κάτωθι  εξοπλισμό: 
 
 
 

Πίνακας : Εξοπλισμός Αποκομιδής 
α/α εξοπλισμός μάρκα Ίπποι  καύσιμο 

1 
απορριμματοφόρο 
φορτηγό με πρέσα IVECOSpa 35 diesel 

2 
απορριμματοφόρο 
φορτηγό  MERCEDES 57 diesel 

3 
απορριμματοφόρο 
φορτηγόαυτόματο MERCEDES 57 diesel 

4 
απορριμματοφόρο 
5φορτηγό  MERCEDES 57 diesel 

5 
Απορριμματοφόρο 
φορτηγό μόνο χαρτί ΜΑΝ 60 diesel 

6 
απορριμματοφόρο 
φορτηγό  MERCEDES 68 diesel 

7 
απορριμματοφόρο 
φορτηγό  MERCEDES 57 diesel 

8 
απορριμματοφόρο 
φορτηγό MERCEDES 38 diesel 

9 
απορριμματοφόρο 
φορτηγό  

DAIMLER 
CHRYSLER 38 diesel 

10 φορτηγό γερανοφόρο RENAULT 37 diesel 

11 φορτηγό MERCEDES 68 diesel 
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12 φορτηγό MERCEDES 34 diesel 

13 
4 Χ 4 φορτηγό (υλικά 
αποθήκης) 

MITSUBISHI 
L300 17 diesel 

14 ημιφορτηγό NISSAN 17 diesel 

15 απορριμματοφόρο NISSAN 18 diesel 

16 
απορριμματοφόρο 
πολυμηχάνημα  ZASTAVA 20 diesel 

17 
4 Χ 4 φορτηγό (μεταφορά 
προσωπικού) MAZDA 17 Αμόλυβδη 

18 φορτηγό (όπου δει) DATSUN 11 Super 
 

Ο αριθμός των κάδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των απορριμμάτων είναι 865 
τεμάχια ενώ για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται 200 τεμάχια. 
Στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων ο 
Δήμος Καρύστου συνεργάζεται με τα παρακάτω συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια : 

- για προϊόντα χαρτιού με την VECO OE. 

- για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες με την ΑΦΗΣ.  

- για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές με την ΑΦΗΣ. 

- για τα ορυκτέλαια με την ΕΛΤΕΠΕ.  

- για τα ελαστικά οχημάτων με την ΕΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ.  

- για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής με τον ΟΔΔΥ.  

- για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με την Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Συσκευών.  

Με τη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού, τα παραγόμενα απορρίμματα του Δήμου 
Καρύστου οδηγούνταν μέχρι σήμερα στο ΧΑΔΑ Καρύστου (θέση Κούτικας) για ενταφιασμό. 

 
 
 

3.3.3  ΦοΔΣΑ Νοτίου Εύβοιας  
Σημειώνονται τα εξής:  

 Με το Ν. 3852/2010 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” προβλέπονταν σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ οι οποίες όμως άλλαξαν σε 
κάποιο βαθμό σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο γνωστό και ως “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΙΙ”. Ο 
Ν. 4071/2012 ‘Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ’ στο σχετικό Άρθρο 13 
αναφέρεται στη σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων και ορίζει ότι:  

 1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής, με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνιστάται περιφερειακός 
σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των 
διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο σύνδεσμο που δημιουργείται 
συγχωνεύονται υποχρεωτικά, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 16, οι 
σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις 
και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν 
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αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Με την ίδια διαδικασία, του άρθρου 16 στον ανωτέρω σύνδεσμο 
περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, 
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν 
αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. 

 Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων 
αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, 
επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους 
αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την κ.υ.α. 2527/2009 (Α΄ 83). 

 Σημειώνεται ότι στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΙΙ (Ν. 4071/2012) αναφέρεται ότι στις περιφέρειες 
που λειτουργούν ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και οι αρμοδιότητές τους 
βάσει του καταστατικού τους ασκούνται στα διοικητικά όρια ολόκληρης της 
περιφέρειας, η λειτουργία τους συνεχίζεται με την ίδια νομική μορφή, ως περιφερειακοί 
ΦΟΔΣΑ, με τις αρμοδιότητες των περιφερειακών συνδέσμων. 

Ο Δήμος Καρύστου,  συμμετέχει στο Σύνδεσμο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νότιας Εύβοιας μαζί με το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, οι οποίοι (Δήμοι) συνθέτουν την 5η 
διαχειριστική ενότητα   Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. η οποία   
ανήκει στον Φο.Δ.Σ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος . 
Τα ήδη ενταγμένα (εγκεκριμένα) έργα του Συνδέσμου Νοτίου Ευβοίας περιλαμβάνουν  
α. την αποκατάσταση των τριών ενεργών ΧΑΔΑ στους 2 Δήμους του Φο.Δ.Σ.Α., 
β. την κατασκευή ενός ΣΜΑ και μιας Μονάδας Κομποστοποίησης στο Δήμο 
Καρύστου και δύο ΣΜΑ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. 
Το έργο του ΣΜΑ Καρύστου και της μονάδας Κομποστοποίησης δημοπρατείται στις 21 
Απριλίου 2015. 
Έτσι η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Καρύστου θα γίνεται με τρόπο που απαιτεί η 
Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία. 

 
3.3.4   ΧΑΔΑ 
Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πρόβλημα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αποκατάσταση του χώρου και του γύρω 
περιβάλλοντος μετά το τέλος της ανεξέλεγκτης ρήψης απορριμμάτων.  
Σήμερα, ο φορέας λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση 
Κούτικας είναι ο Δήμος Καρύστου στον οποίο ανήκει και η έκταση του ΧΑΔΑ. Η συλλογή των 
απορριμμάτων από όλες τις κοινότητες (Δημοτική και Τοπικές) του Δήμου Καρύστου 
πραγματοποιείται με απορριμματοφόρα οχήματα και εν συνεχεία μεταφέρονται στο ΧΑΔΑ 
στη θέση Κούτικας. Στον εξομαλυμένο χώρο γίνεται ημερήσια η απόρριψη των 
απορριμμάτων (50κυβ. περίπου τη χειμερινή περίοδο) τα οποία ανά τακτά διαστήματα 
συμπιέζονται και επικαλύπτονται με υλικά από εκσκαφές στον ίδιο τον ΧΑΔΑ. Αναφέρεται 
ότι ο ΧΑΔΑ αποτελεί πιθανή εστία μολύνσεων και επιδημιών, τόσο για τους κατοίκους του 
Δήμου, όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής. Επιπλέον υψηλός είναι ο κίνδυνος 
πυρκαγιών και αυταναφλέξεων, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπροσθέτως, ο 
ΧΑΔΑ εγκυμονεί κινδύνους κατολίσθησης, απότομης καθίζησης, ολίσθησης ή κατάρρευσης 
των πρανών. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

104 

Για τους ανωτέρω λόγους ο Δήμος Καρύστου, στα πλαίσια του σχεδιασμού δράσεων στο 
τομέα των απορριμμάτων, έχει δημοπρατήσει και υλοποιεί άμεσα το έργο «Σταθμός 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδα κομποστοποίησης στη θέση «Κούτικας» Δ. 
Καρύστου, προϋπολογισμού 1.398.700€ από το ΕΠ Περιβάλλον. 
Το έργο αφορά την οργάνωση, κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και της Μονάδας Κομποστοποίησης, που προβλέπονται στη θέση 
«Κούτικας» του Δ. Καρύστου, για την εξυπηρέτηση του συνολικού ισοδύναμου πληθυσμού 
16.200 ατόμων (πραγματικά στοιχεία απογραφής 2011 και εποχιακός πληθυσμός). Η μέση 
ετήσια παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων στην 20ετία (2014-2033) ανέρχεται σε 6.604 
tn/έτος.  
Τα υλοποιούμενα έργα ΔΣΑ (ΣΜΑ και Μονάδα Κομποστοποίησης) χωροθετούνται σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καρύστου. Πρόκειται για το οικόπεδο του ΧΑΔΑ στη θέση 
«Κούτικας» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου. 
Στην εν λόγω θέση λειτουργεί από το 1985 ο ΧΑΔΑ Καρύστου. Η προς αποκατάσταση 
ρυπασμένη έκταση καταλαμβάνει έκταση περίπου 44,0 στρεμμάτων επί συνολικής 
επιφάνειας 84 στρεμμάτων.   
Η υλοποίηση του έργου άμεσα θα οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματος ύπαρξης του 
χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων και στην προώθηση της βιώσιμης 
διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου. 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου η επίτευξη των παρακάτω στόχων θεωρείται 
δεδομένη: 
- Αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων του Δ. Καρύστου. 
- Απαλοιφή ενδεχόμενης δημιουργίας εστίας φωτιάς και εστίας μολύνσεων με κίνδυνο 
επιδημίας. 
- Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου. 
- Οριστική επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
 
 

3.3.5   Περιβάλλον & Ενέργεια 
Η ανάγκη σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο του κοινωνικού όσο και του 
φυσικού, καθίσταται επιβεβλημένη και ο Δήμος κατέχει σημαντική ευθύνη στο να 
μεταφέρει στους πολίτες το δεδομένο ότι μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος 
πηγάζει η πραγματική ποιότητα ζωής των κατοίκων ενός τόπου. 
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική, βρίσκεται ανάμεσα 
στις βασικές προτεραιότητες της για τα επόμενα χρόνια. Θεωρείται απαραίτητος  ο 
ασφαλής και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός των ευρωπαϊκών οικονομιών, ενώ άμεση 
προτεραιότητα δίνεται στις ανανεώσιμες πηγές και στα διευρωπαϊκά ενεργειακά έργα με 
κύριο στόχο μία ανταγωνιστική αναπτυξιακά Ευρώπη με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. 
Η Ε.Ε. είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια προσπάθεια ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής και 
προστασίας του περιβάλλοντος με συμβολή στις παγκόσμιες συμφωνίες του Κιότο και της 
Κοπεγχάγης. Με την ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος δίνεται προτεραιότητα στην 
προστασία της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας, των υδάτων καθώς και της ατμόσφαιρας. 
 
3.3.5α  Στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας στη περιοχή 
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Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα βασικό μέγεθος για κάθε ενεργειακό σύστημα καθώς 
προσδιορίζει τις αναγκαίες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας (π.χ. μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρισμού) και ενεργειακές υποδομές (π.χ. γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρισμού), τις εισαγωγές καυσίμων (π.χ. αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και το βαθμό 
αξιοποίησης εγχώριων ενεργειακών πόρων (ορυκτών και ανανεώσιμων). 
Σύμφωνα με το “Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Καρύστου” που εκπονήθηκε στα 
πλαίσια του “Συμφώνου των Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας-Νοέμβριος 
2015”,  η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην περιοχή του Δήμου Καρύστου για το 2011 
υπολογίστηκε σε 25.316 toe, τιμή η οποία αντιστοιχεί το 0,48% της κατανάλωσης ενέργειας 
σε εθνικό επίπεδο. 
Η κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο Καρύστου, επιμερίζεται στους κάτωθι τομείς σύμφωνα 
με την ανωτέρω μελέτη και είναι :  
- Tομέας μεταφορών (οδικές , θαλάσσιες, αεροπορικές κτλ), 
- Oικιακός τομέας (θέρμανση χώρων κτλ), 
- Τριτογενής τομέας (γραφεία, εμπορικά κατ/τα, ξενοδοχεία κτλ), 
- Πρωτογενής τομέας,  
- Βιομηχανία. 
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Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα στο 
Δήμο Καρύστου: 

Πίνακας :  Κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα 

 
Πηγή: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Καρύστου( Νοέμβριος 2015) 

 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αναλογικά, για το Δήμο Καρύστου, η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα είναι 40.111.870 kWh.O οικιακός τομέας αποτελεί 
τη βασική πηγή κατανάλωσης στην περιοχή του Δήμου Καρύστου, καθώς η κατανάλωση 
ενέργειας στις κατοικίες αντιστοιχεί στο 43,4% της κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση 
αυτή αφορά σε 69.580 νοικοκυριά ή 46.480 κτήρια κατοικίας, εκ των οποίων τα 38.180 
κτήρια έχουν ελλιπή ή καθόλου μόνωση. Ως αποτέλεσμα, το 80% της ενέργειας στον οικιακό 
τομέα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κατοικιών. 
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα είναι 21.434.090 kWh. Ο 
τριτογενής τομέας ευθύνεται για το 11% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, με 
τα Γραφεία και Καταστήματα να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά και να ακολουθούν τα 
ξενοδοχεία. 
Οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν περίπου το 40,85% της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην περιοχή (10.342 toe ). Ο μεταφορικός τομέα εντός των ορίων της περιοχής 
του Δήμου Καρύστου αποτελεί την κύρια πηγή κατανάλωσης καθώς ευθύνεται για το 69% 
της κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές μεταφορές. Οι μεταφορές αυτές 
πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο με ιδιωτικά και δημοτικά αυτοκίνητα και γίνεται 
αρκετά μεγάλη χρήση των λιμανιών του Δήμου Καρύστου. 
 
Όσον αφορά στις εκπομπές Αερίων του φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ), τα οποία 
συζητήθηκαν στη συνάντηση για το Σύμφωνο των Δημάρχων στις Βρυξέλες, στο Δήμο 
Καρύστου ο οικιακός τομέας και οι οδικές μεταφορές αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές 
εκπομπών ΑΦΘ καθώς αποτελούν πάνω από το 75% των συνολικών εκπομπών ΑΦΘ.  
 
Επίσης, με δεδομένο τον αγροτικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, οι εκπομπές ΑΦΘ 
από τη γεωργία αποτελούν το 33,5% του συνόλου και ως κύρια πηγή εκπομπών από τη 

Κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο 

Καρύστου ανά τομέα για το 2011
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γεωργία είναι η χρήση συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων , η οποία εκτιμήθηκε στο 0,68% 
της αντίστοιχης χρήσης σε εθνικό επίπεδο.  
Ο ΧΑΔΑ της περιοχής δέχεται περί τις 4.085 t απορριμμάτων (πλέον της ιλύος του 
βιολογικού καθαρισμού), εκ των οποίων τα ζυμώσιμα (π.χ. υπολείμματα τροφών) και το 
χαρτί αποτελούν το 31% περίπου. Η περιορισμένη εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης 
έχει ως αποτέλεσμα ο ΧΑΔΑ να δέχεται το σημαντικό αυτό οργανικό φορτίο, η αποσύνθεση 
του οποίου οδηγεί σε εκπομπές μεθανίου. 
Στους στόχους της Ευρώπης Ένωσης για το 2020 είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 
1990, εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αύξηση κατά 20% της 
ενεργειακής απόδοσης. 
 
3.3.5β Η Αιολική Ενέργεια στο Δήμο Καρύστου 
Τα Αιολικά πάρκα ή Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) είναι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ήπιας μορφής ηλεκτρικής ενέργειας.  
Η αιολική ενέργεια αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο, με 
ραγδαίους ρυθμούς αύξησης ιδιαίτερα την τελευταία δεκαπενταετία γεγονός που οφείλεται 
όχι  μόνο λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που έχει  αλλά και λόγω του ότι 
καθίσταται όλο  και περισσότερο ανταγωνιστική, με οικονομικούς όρους, στην παγκόσμια 
αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα έναντι των συμβατικών μονάδων φυσικού αερίου.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΜΗΕ (Ιούλιος 2015), τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε 
λειτουργία στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο Νομό Εύβοιας και στο 
Δήμο Καρύστου σε σχέση με τη δυναμικότητα τους (ΜW) είναι ως εξής: 

Πίνακας :Κατανομή ανά ισχύς των Αιολικών Πάρκων. 
 
Αιολικά Πάρκα 

Ισχύς σε λειτουργία στο 
διασυνδεδεμένο Σύστημα 
(MW) 

Ελλάδα 2653.649 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 786.535 

Νομός Εύβοιας 210.400 

Δήμος Καρύστου 169.080 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΜΗΕ τα αιολικά πάρκα στο Δήμο που βρίσκονται σε 
λειτουργία και παράγουν ενέργεια, είναι ως εξής:  
 
 
 
 

Πίνακας: Υφιστάμενες μονάδες αιολικής ενέργειας στο Δήμο Καρύστου 
Α/Α Θέση εγκατάστασης Ισχύς σε λειτουργία στο 

διασυνδεδεμένο 
Σύστημα (ΜW) 

1 Ηλιόλουστη Στουπαίων 7.400 

2 Ηλιόλουστη-Βρέθελα Δ.Στυραίων-Μαρμαρίου 9.000 

3 Πρ.Ηλίας  
Αλεξίου/Πρ.Ηλίας-Λογοθέτη Στουπαίων 

 
3.600 

4 Καρπαστώνι Καλυβίων 1.800 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the%20goals/targets/index_el.htm
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5 Μπούρλαρι Παραδεισίου 1.800 

6 Μπούρλαρι-Σπάτα Κατσαρωνίου 7.800 

7 Καλινούσιζα Γκούρι-Μάδι-Καρπ.Καλυβίων 1.200 

8 Πρ.Ηλίας Στουπαίων Δ.Μαρμαρίου 4.200 

9 Καμπιά Παραδεισίου Δ.Μαρμαρίου 3.600 

10 Μαυραντώνι Κατσαρωνίου Δ.Μαρμαρίου 1.200 

11 Τούρλα Μελισσώνα 9.000 

12 Καστρί Πλατανιστού 5.000 

13 Άγιος Βασίλειος Αντιάς 12.600 

14 Τσούκα Κομίτου 11.400 

15 Άσπρη Ράχη-Μισοχώρια Κ.Καφηρέως 12.600 

16 Πυργουλόψη Πολυποτάμου Νέα Στύρα 1.500 

17 Αμομύλι Μεσοχωρίου Δ.Στυραίων 0.400 

18 Παλιά Καλύβια Μαρμαρίου 0.780 

19 Μακρυράχη Μεσοχωρίου 27.400 

20 Μαυρομιχάλη-Μυρτιά Μεσοχωρίων Δ.Στυραίων 11.400 

21 Γαθούμενο-Βραχάκι Ζαράκων 14.400 

22 Σκοπιές Ζαράκων 9.000 

23 Γκέρκι-Πυργάρι Πολυποτάμου 12.000 

Πηγή: ΑΔΜΗΕ (Ιούλιος 2015) 
Επιπλέον αναφέρουμε ότι οι νέες αδειοδοτήσεις σταθμών αιολικής ενέργειας που πρόκειται 
να εγκατασταθούν μελλοντικά στο Δήμο Καρύστου ανέρχονται στα 850ΜW  περίπου. 
 
3.3.5γ Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Δήμο 
Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν 
μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον 
άνθρωπο. 
Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις 
οποίες παράγονται νέα αγαθά. Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η 
μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με 
τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο 
ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. 
Ο Δήμος Καρύστου σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης ΕΕΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ) υλοποιεί πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου. 
 
 
 
3.3.5 δ Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι 
Παράγοντες που απειλούν με περιβαλλοντική υποβάθμιση την περιοχή του Δήμου 
Καρύστου αποτελούν: 

 Η εμφάνιση παραβατικών δράσεων (πχ παράνομη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, 
παράνομη διάθεση αποβλήτων, παράνομη υλοτομία, απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε 
πλαγιές). 

 Οι πυρκαγιές: η διάβρωση και τη υπερβόσκησης έχουν δημιουργήσει ένα άγονο βραχώδες 
τοπίο σε πολλά σημεία του ορεινού όγκου όπου έχουν επικρατήσει ακανθώδεις και 
φρυγανώδεις θάμνοι. Οι περιοχές αυτές είναι εξαιρετικά ευάλωτες στις πυρκαγιές. Η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
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κατάσταση επιδεινώνεται στη περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν τους 
καλοκαιρινούς μήνες (μελτέμια.) 

 Η υπερβόσκηση των περιοχών. 
 

 Οι εξορυκτικές δραστηριότητες, η συνέπεια στο υδροφόρο ορίζοντα και ο έλεγχος 
εφαρμογής από τους ιδιοκτήτες της υποχρέωσης αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Η υπεραλίευση του Ευβοϊκού που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη τραγική μείωση των 
αλιευτικών αποθεμάτων της περιοχής και στην καταστροφή των θαλάσσιων περιοχών 
"Ποσειδωνίας". 

 Η μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού υδατοκαλλιεργειών στον Ευβοϊκό Κόλπο σύμφωνα με 
το Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών 

 Η μεγάλη συγκέντρωση αιολικών πάρκων στην Καρυστία και οι επιπτώσεις που επιφέρουν 
στο φυσικό περιβάλλον :   νέοι δρόμοι και γραμμές μεταφοράς ρεύματος, εκσκαφές 
χιλιάδων κυβικών μέτρων και εκχερσώσεις βλάστησης.  
 
 

3.3.6 Ζητήματα στο τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος 
1)Σύμφωνα με το  Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Καρύστου , η κατανάλωση 
ενέργειας στην περιοχή του Δήμου Καρύστου αναμένεται να αυξηθεί έως το 2020 κατά 7,5% 
(από 25.316 toe το 2011 σε 27.209 toe το 2020).  
Οι αναμενόμενες εκπομπές αέριων ρύπων που αυτή θα επιφέρει και τα παράπλευρα οφέλη 
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την υλοποίηση μέτρων περιορισμού των εκπομπών 
ΑΦΘ θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την 
κλιματική αλλαγή. 
2) Η Δημοτική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων που 
συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στις εκτιμώμενες εκπομπές ΑΦΘ στην περιοχή του Δήμου 
Καρύστου. Οι σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό πεδίο 
εφαρμογής μέτρων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ.  
3) Ο τομέας της διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί μία σημαντική πηγή εκπομπών ΑΦΘ 
στην περιοχή. Η υιοθέτηση πολιτικών κρίνεται απαραίτητη για την μείωση των εκπομπών 
αυτών.  
4) Ο ηλεκτρισμός αποτελεί μία βασική ενεργειακή επιλογή για την περιοχή του Δήμου 
Καρύστου. Η δημοτική αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποφάσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού. 
 Μπορεί όμως να προωθήσει έργα εξοικονόμησης ηλεκτρισμού σε κτήρια και εγκαταστάσεις 
υπό τον άμεσο έλεγχό της και να ενθαρρύνει αντίστοιχες δράσεις σε νοικοκυριά και 
τριτογενή τομέα με άμεσα οικονομικά οφέλη, αλλά και συμμετοχή στην παγκόσμια 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
5)Ο τομέας των κτηρίων (κατοικίες και κτήρια του τριτογενή τομέα) αποτελεί την κύρια πηγή 
εκπομπών ΑΦΘ στην περιοχή, τόσο λόγω της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρισμού όσο και 
λόγω των χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέματος. Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για τον 
περιορισμό των εκπομπών ΑΦΘ θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες για τον 
περιορισμό των εκπομπών και να διασφαλίζει, κατ' ελάχιστον, την 
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των χρηστών των κτηρίων αλλά και την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς. 
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3.4 Ε33.4 ΚΚΚΚΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠ 
33333ΗΗΗΗΗΗ33.4.1 Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών 

3.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
3.4.1 Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών 
Με το πρόγραμμα Καλλικράτης που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2010 
(Ν.3852/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 
που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2010 από την Ελληνική Βουλή, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική 
διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών 
μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Με την αυτοδιοικητική 
μεταρρύθμιση η διάρθρωση του κράτους έλαβε την ακόλουθη μορφή:  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ   ΚΡΑΤΟΣ 
 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
                                                                       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΔΗΜΟΙ 
          (ΟΤΑ β΄βαθμού)                                                                                (ΟΤΑ α΄βαθμού) 
 
 
 
           ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΕΣ                                                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
              ΕΝΟΤΗΤΕΣ                                                                                       ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ                    ΤΟΠΙΚΕΣ 
                                                                                                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ              ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ             
 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010, ο Δήμος Καρύστου διοικείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική 
Επιτροπή και το Δήμαρχο.  
Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η σύνθεση των συλλογικών οργάνων του Δήμου έχει ως 
εξής: 

Πίνακας: Όργανα Διοίκησης του Δήμου 
Όργανο 
διοίκησης 

Πρόεδρος Μέλη Άρθρα του 
Καλλικράτη περί 
αρμοδιοτήτων 

Δήμαρχος Ραβιόλος Ελευθέριος  Άρθρο 58,62,83,178 
του Ν. 3852/2010 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Βόσσος Αλκιβιάδης 27 Άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 

Οικονομική 
Επιτροπή 

Ζαφείρης Αθανάσιος 7 Άρθρο 72 του Ν. 
3852/2010 

Επιτροπή 
Ποιότητας 
Ζωής 

Πολυχρόνης Πολυχρονίου 7  
Άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010 

Εκτελεστική 
Επιτροπή 

Δήμαρχος 5 Άρθρα 63,84,106 του 
Ν. 3852/10 

Δημοτική 
Επιτροπή 

 
Δήμαρχος 

Σύλλογοι 
και 

Άρθρα 76 του 
Ν.3852/2010 
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Διαβούλευσης φορείς 
της 
περιοχής 

Συμβούλιο 
Δημοτικής/Τοπι
κής Κοινότητας 

ΔΕ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ 5 Άρθρα 82,85 του 
Ν.3852/2010 ΤΚ.ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ 3 

ΤΚ ΣΤΥΡΩΝ ΖΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 

ΤΚ ΝΕΩΝ 
ΣΤΥΡΩΝ 

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 3 

ΤΚ ΓΡΑΜΠΙΑ ΚΟΛΟΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 

ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 

ΤΚ ΜΥΛΩΝ ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 

ΤΚ 
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 

ΤΚ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

ΤΚ ΚΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 

ΤΚ 
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ 

ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 

ΤΚ ΑΚΤΑΙΟΥ ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 

ΤΚ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 

ΤΚ.ΚΑΛΛΙΑΝΟ
Υ 

ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1 

ΤΚ 
ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ 

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 

ΤΚ 
ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ 

ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 

ΤΚ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 
 

ΤΚ ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 

ΤΚ 
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑ
ΜΟΥ 

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 3 

ΤΚ 
ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 

ΤΚ ΑΕΤΟΥ ΓΚΙΛΙΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3 

ΤΚ 
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜ
ΟΥ 

ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες : 
Α)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 
2. Νομική Υπηρεσία. 
3. Αυτοτελές  Τμήμα   Πολεοδομίας .  
4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας. 
5. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. 
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Β) : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης , Πληροφορικής και Διαφάνειας που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης , Οργάνωσης    και  Διαφάνειας. 
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Γ) : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα 
παρακάτω γραφεία : 
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  - Κτηνοτροφία και Αλιείας. 
β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων . 
γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού. 
Δ) : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει 
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 
β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 
γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού. 
δ)  Γραφείο  Εξυπηρέτησης Προγρ/τος «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Ε) : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
*Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  
1.  Γραφείο  Δημοτικής Κατάστασης –  Ληξιαρχείου-Αλλοδαπών .  
2.  Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων .  
3.  Γραφείο  Ανθρώπινου δυναμικού & Δ/κής  Μέριμνας .  
4.  Γραφείο Υποστήριξης  ΝΠΔΔ .  
* Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
1.Γραφείο Προϋπολογισμού -  Λογιστηρίου .  
2.Γραφείο  Εσόδων –  Περιουσίας .  
3.Γραφείο  Ταμείου .  
* Τμήμα ΚΕΠ  
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και   Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας    
1.  Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος  και Πολιτικής Προστασίας  ,  που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
α) Τμήμα Τεχνικών Έργων  -  Προμηθειών & Διενέργειας  διαγωνισμών .  
β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. 
γ) Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης -  Άρδευσης .  
δ) Τμήμα  Περιβάλλοντος , που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
1. Γραφείο  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 
2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 
3. Γραφείο  Συντήρησης Πρασίνου. 
 
 
3.4.2 Κάθετες και Οριζόντιες υπηρεσίες 
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Στη συνέχεια επιχειρείται η διάκριση της διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου σε κάθετες 
και οριζόντιες υπηρεσίες  και είναι: 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός & Αθλητισμός Τοπική Οικονομία & Απασχόληση 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας  
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας & Πολιτισμού 

Υπηρεσίες τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης  

Ιδιαίτερο Γραφείο 

Δημάρχου 

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης  Νομική Υπηρεσία 

 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού  
 

Αυτοτελές τμήμα 

Πολεοδομίας 

 

 

 

 

Πολιτιστικός - Αθλητικός - 

Τουριστικός 

Οργανισμός Δήμου Καρύστου 

«ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ» 

 
Αυτοτελές Τμήμα 

Διοικητικής Βοήθειας  

Οργανισμός Περιβ/ντος Παιδείας 

Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής 

Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & 

Π. 

ΚΟΤΣΙΚΑΣ» 
 

Αυτοτελές τμήμα  

Δημοτικής Αστυνομίας 

 Αυτοτελές τμήμα 

προγραμματισμού, 

οργάνωσης, 

πληροφορικής και 

διαφάνειας  

  

  

  

Διεύθυνση Διοικητικών 

και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 ΚΕΠ 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
3.4.3 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
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Στη δομή των υπηρεσιών του Δήμου συγκαταλέγονται και τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ) που 
είναι τα εξής: 
 

α ΝΝΠΔΔ ΠρόεδροςΠρόεδρος 

1 
Σχολική Επιτροπή Α-βθμιας 
Εκπαίδευσης 

Κανέλλου-Χουντάση Μαρία 

2 
Σχολική Επιτροπή Β-βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Τούρλα Γεωργία 

3 

Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, 
Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου 
«Ι.Θ.&Π.Κότσικας» 

Τούρλα Γεωργία 

4 
Πολιτιστικός-Αθλητικός-Τουριστικός 
Οργανισμός Δήμου Καρύστου 
«Ανεμοπύλες» 

Βόσσος Αλκιβιάδης 

 
3.4.3α Σχολικές Επιτροπές 
Στο Δήμο Καρύστου λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) η Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α/βάθμια) που διοικείται από  15-μελές συμβούλιο 
και συστάθηκε το έτος 2011 και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση 
(Β/βάθμια) που διοικείται από  11-μελές και συστάθηκε επίσης το έτος 2011 .  
Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης ,τηλεφώνου, αγοράς αναλωσίμων υλικών κτλ), η αμοιβή 
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων 
και κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον οργανισμό σχολικών κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και 
εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διά Βίου 
Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου 
μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. 
 
 
3.4.3β Παιδικοί Σταθμοί  
Σήμερα στη πόλη της Καρύστου λειτουργούν δύο Παιδικοί Σταθμοί , ένας δημόσιος και ένας 
ιδιωτικός.  
 
 
 
 
Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ιδρύθηκε το 1986 ως “Κρατικός Παιδικός Σταθμός 
Καρύστου”, μεταβιβάσθηκε το 1997 στο Δήμο Καρύστου και από το έτος 2011 υπάγεται στη 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών 
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Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου-Ι.Θ. & 
Π.Κότσικας”. Απασχολεί 4 άτομα μόνιμο προσωπικό και 2 με συμβάσεις μίσθωσης έργου . 
Το έτος 2015 εξυπηρετεί περίπου 40 παιδιά προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 
Σκοπός των παιδικών σταθμών είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, 
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών, εργαζομένων γονέων, την 
πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, 
την προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο 
σχολικό περιβάλλον.  
Η χρηματοδότηση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού γίνεται με το Δήμο Καρύστου, τα 
τροφεία που πληρώνουν οι γονείς. Εντάσσεται επίσης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα 
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2015” που συγχρηματοδοτείται μέσω 
ΕΣΠΑ. 
 
3.4.3γ ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες» 
Συστάθηκε το έτος 2011 κατόπιν συγχώνευσης των νομικών προσώπων των πρώην 
καποδιστριακών δήμων σε ένα νομικό πρόσωπο νομικού δικαίου με την επωνυμία 
«Ανεμοπύλες, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου». 
Διοικείται από 15 μελές συμβούλιο, εκ των οποίων 2 μέλη είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και 13 
μέλη είναι Δημότες. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι :  
Α) Αθλητισμός. Παρέχει υπηρεσίες στους δημότες ψυχαγωγίας, αναψυχής και άθλησης 
μέσω της αξιοποίησης των αθλητικών χώρων του δήμου. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ίδρυση νέων. Διοργανώνει αθλητικούς αγώνες και 
εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής και συμβάλει με κάθε 
τρόπο ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδες. 
Β) Πολιτισμός. Σκοπός του είναι η προβολή της τοπικής ιστορίας, της ανταλλαγής 
πολιτιστικών σχέσεων με άλλες πόλεις, η διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή των 
τοπικών προϊόντων της περιοχής καθώς και η δημιουργία θεατρικών ομάδων, σχολών χορού 
κ.τ.λ. 
Γ) Τουρισμός. Στις δράσεις του πολιτιστικού κέντρου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, η συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, ο 
συντονισμός των φορέων της περιοχής, η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή υποδομών 
τουρισμού, η διοργάνωση εκδρομών και οτιδήποτε άλλο άπτεται στον τομέα του 
τουρισμού.  
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3.4.4 Στελέχωση Δήμου 
Κατά την περίοδο εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, το προσωπικό του 
Δήμου, όπως αυτό κατανέμεται στις θεσμοθετημένες και λειτουργούσες διοικητικές 
ενότητες , αποτελείται από  το μόνιμο προσωπικό, προσωπικό αορίστου και ορισμένου 
χρόνου με διάκριση σε υπαλλήλους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας 
και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες όσο και τα ΝΠΔΔ και τη 
δομή Βοήθεια στο Σπίτι. 
 

Πίνακας: Ανθρώπινο δυναμικό υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου 
 Υποχρεωτ. 

Εκπαίδευσης 
(ΥΕ) 

Δευτεροθμ. 
Εκπαίδευσης 
(ΔΕ) 

Τεχνολογ. 
Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) 

Πανεπιστημ. 
Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) 

Σύνολο 

Μόνιμοι 19 27 9 10 65 

Αορίστου 
χρόνου 

 
8 

 
4 

 
0 

 
2 

 
14 

Ορισμένου 
Χρόνου 

 
6 

 
 5 

 
0 

 
0 

 
    11 

Απαχολού-
μενοι στο 
ΝΠΔΔ 

 
 

1 

3 
( 2με 

πρόγρα
μμα  
Ε.Ε.) 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

6 

Απασχολού- 
μενοι στο 
ΒΣΠ 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

9 

Σύνολο 37 42 13 13 105 

(Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 
 

Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διοικητικές ενότητες, όπως αυτές 
διαμορφώνονται μέσα από τον ΟΕΥ με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος 
καθώς και τις κρίσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου με την οποία 
ορίζονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων , η κατανομή του 
προσωπικού ανά υπηρεσία εμφανίζεται ως εξής: 

 
Πίνακας: Κατάταξη υπαλλήλων 

Τμήμα σύμφωνα με 
τον ΟΕΥ 

ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ Σύνολο  

Γραφείο Δημάρχου   2  2  

Νομική Υπηρεσία     
1 

 
1 

Δικηγόρος με 
έμμισθη εντολή 

Αυτοτελές τμήμα 
Πολεοδομίας 

  
2 

 
1 

  
3 

Δεν έχει 
οργανωθεί 

Αυτοτελές γραφείο 
διοικητικής βοήθειας 

     Δεν έχει 
οργανωθεί 

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης , 
Πληροφορικής και 
Διαφάνειας 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

Παράλληλη 
απασχόληση 
στο τμήμα 
προμηθειών και 
στο διοικητικό 
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Αυτοτελές Τμήμα 
Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

    
1 

 
1 

 

Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού 

12 3 2  
 

2 

 
 

19 

Παράλληλη 
απασχόληση 
στο Οικονομικό 
Τμήμα 

Τμήμα 
Οικονομικών 
&Διοικητικών 
υπηρεσιών  

 
 
 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

19 

 

 
Δ/νση Τεχνικών 
υπηρεσιών-
περιβάλλοντος 
 

 
17 

 
15 

 
2 

 
2 

 
36 

 

(Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού 
του Δήμου είναι κατανεμημένο στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και απασχολείται στη 
καθαριότητα, ύδρευση, υπηρεσία κήπων κτλ ενώ  ακολουθεί η Δ/νση Διοικητικών-
Οικονομικών Υπηρεσιών (διοικητικό, οικονομικό, ΚΕΠ).  
Υφίσταται μονάδες οι οποίες λειτουργούν υποστελεχωμένες ενώ το σύνολο των υπηρεσιών 
του Δήμου παρουσιάζει ελλείψεις προσωπικού σε βασικές οργανωτικές θέσεις.   
Επιπρόσθετα τα Νομικά Πρόσωπα του δήμου στερούνται στελεχιακό δυναμικό. 
 
3.4.4α Τεχνικός Ασφαλείας- Ιατρός Εργασίας για τους εργαζομένους 
Για την ασφάλεια του προσωπικού του Δήμου που απασχολείται στις υπηρεσίες  
καθαριότητας, αποκομιδής,ύδρευσης,αποχέτευση κτλ, ο δήμος καταρτίζει ετήσιες 
συμβάσεις παροχής υπηρεσίας με τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας  που έχουν τις 
κάτωθι αρμοδιότητες: 
Ο τεχνικός Ασφαλείας: 1) παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους 
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των 
εργατικών ατυχημάτων, 2)συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 
διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού επιλογής και ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και 
διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, 3)ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών 
μέσων ,πριν από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και 
μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων 
υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων ,ενημερώνοντας 
σχετικά τους αρμόδιους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου. 
Ο Ιατρός Εργασίας: 1)παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους 
και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων 
και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, 
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2)σχεδιάζει, προγραμματίζει, τροποποιεί την παραγωγική διαδικασία ,κατασκευή και 
συντήρηση εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας, 3)λαμβάνει μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και 
προμήθειας μέσων εξοπλισμού, 4)οργανώνει την υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών. 
Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε 
ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών 
ενυπογράφως.  
 

3.4.5. Προγράμματα και Δράσεις αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Δήμου 
Μέσα σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλει καθημερινά τις οικονομικές, κοινωνικές και 
παραγωγικές του δομές είναι αδύνατο οι παραδοσιακές μορφές οργάνωσης να 
παραμείνουν αναλλοίωτες και στάσιμες. 
Oι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες οδηγούν 
αναπόφευκτα στην ανάγκη πολιτικών αποκέντρωσης και στη διαρκή προσπάθεια 
διαμόρφωσης ενός κατάλληλου μηχανισμού ετοιμότητας, που δεν είναι άλλος από την 
τέλεια οργανωμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στη βάση της αυτονομίας του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και του κράτους είναι βασική προϋπόθεση και επιταγή για να αποτελέσει η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και να συμβάλλει στους 
εκσυγχρονισμούς της κοινωνίας. 
Για να έχει  επιτυχία η προσπάθεια αυτή, μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι και ο 
εκσυγχρονισμός της εσωτερικής οργάνωσης των Δήμων στο σύνολο των υπηρεσιών της. Στα 
πλαίσια αυτά, οι βασικές οργανωτικές αναδιαρθρώσεις που εφαρμόζονται στο Δήμο 
Καρύστου αφορούν: 
 
3.4.5α Εθνικό Ληξιαρχείο  
Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγκεκριμένα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» ξεκινά άμεσα η υλοποίηση του 
καίριας σημασίας και πανελλαδικής εμβέλειας έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο».  
Το  έργο αφορά στη δημιουργία υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, όπου θα καταγράφονται, 
θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι 
νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται  δημιουργούνται στα Ληξιαρχεία, καθώς και  στη 
δημιουργία ψηφιακού αρχείου από τις υφιστάμενες  ληξιαρχικές πράξεις που είναι 
καταχωρημένες στα βιβλία των Ληξιαρχείων της χώρας. 
 Σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις 
συναλλαγές του με τα Ληξιαρχεία της χώρας ή άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα, με 
αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, και η 
λειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση του Εθνικού 
Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί, ώστε σταδιακά να καταστεί δυνατή η  κατάργηση 
έκδοσης αυτών των αντιγράφων. 
Το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων έχει εφαρμοστεί πλήρως και στα 
ληξιαρχεία του Δήμου Καρύστου συγκεκριμένα στα ληξιαρχεία Καρύστου, Μαρμαρίου, 
Στυραίων και Καφηρέα. 
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Το Εθνικό Ληξιαρχείο  είναι ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο και αναμένεται η 
άμεση ολοκλήρωση της δημιουργίας ψηφιακού αρχείου από τις υφιστάμενες ληξιαρχικές 
πράξεις που είναι καταχωρημένες στα 4 Ληξιαρχεία του Δήμου Καρύστου. 
 
3.4.5β Διπλογραφικό Λογιστικό  Σύστημα 
Οι Δήμοι εφαρμόζοντας τις αρχές του Δημόσιου Λογιστικού (Απλογραφικό Λογιστικό 
Σύστημα) δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσουν σε δεδομένη χρονική στιγμή την ακριβή 
οικονομική κατάσταση, τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις διάφορες υποχρεώσεις – 
απαιτήσεις τους, αφού το ισχύον Σύστημα δεν παρείχε την δυνατότητα σύνταξης 
Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 
Με το Π.Δ. 315/30-12-99 (ΦΕΚ-302 Α') :  Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' 
Βαθμού) οι Δήμοιμε πληθυσμό άνω των 5000 κατοίκων ή με έσοδα άνω των 500 εκ. 
δραχμών , από 1/1/2000,εφαρμόζουν υποχρεωτικά  Διπλογραφική Λογιστική, με τη 
βεβαιότητα ότι μέσω αυτής θα απαλειφθούν τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες που 
παρουσίαζε το Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. 

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος είναι πολλά και 
ποικίλα και αναφέρονται κυρίως: 

1. Η σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων  
(Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως) θα επιτρέψει την απεικόνιση της πραγματικής 
οικονομικής κατάστασης του κάθε Δήμου και θα δίνει την δυνατότητα σύγκρισης 
δημοσιευμένων στοιχείων. 

2. Άμεση, αξιόπιστη και ακριβή πληροφόρηση των οικονομικών στοιχείων και μεγεθών του 
εκάστοτε Δήμου. Οι Ο.Τ.Α. θα είναι σε θέση να γνωρίζουν έγκαιρα και σωστά: 

i. Ανά πάσα στιγμή τα πάγια στοιχεία, τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις 
τους 

ii. Ανά μονάδα χρόνου τα αποτελέσματα που πέτυχαν από τις οικονομικές τους 
δραστηριότητες 

iii. Ανά τμήμα/υπηρεσία το κόστος λειτουργίας τους και το αποτέλεσμα που επέτυχαν 
3. Ο σωστός προγραμματισμός των πληρωμών και εισπράξεων για την υλοποίηση των έργων. 
4. Ο καλύτερος δυνατόν οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός έλεγχος των Ο.Τ.Α. εκ 

μέρους των οργάνων τους. 
 Η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στο Δήμο Καρύστου αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο τόσο για το προσωπικό όσο και την δημοτική αρχή ενώ 
προγραμματίζεται  άμεσα η διασύνδεση του συστήματος on-line.  

 

3.4.5γ Διαχειριστική επάρκεια 
Τα έργα δημοσίου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.  
Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της αντίστοιχης 
προγραμματικής περιόδου  αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια 
χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  
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Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια  σειρά προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική 
επάρκεια των τελικών δικαιούχων που προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος 
Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων με την 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. 
Ο Δήμος Καρύστου ως φορέας διαχείρισης και εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων 
έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία και έχει πιστοποιηθεί να εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 για τα πεδία εφαρμογής: 
-Διοίκηση Δημοσίων Έργων 
-Διενέργεια Προμηθειών 
-Επίβλεψη Μελετών 
-Εκτέλεση δημόσιων Έργων 
-Επίβλεψη και παραλαβή λοιπών υποστηρικτικών Υπηρεσιών, 
Με επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας 1.  

  
3.4.5δ  Τροποποίηση ΟΕΥ 

 

Κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου για την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

 
3.4.6 Στοιχεία ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου Καρύστου 
 
3.4.6α Ακίνητη Περιουσία Δήμου 
Η ακίνητη περιουσία του Δήμου Καρύστου που προήλθε και μεταβιβάσθηκε στο 
νεοσύστατο δήμο από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους , σύμφωνα με την Απογραφή 
Έναρξης,  καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. Λόγω των ελλείψεων που παρουσιάζει η  
απογραφή έναρξης ως προς την πλήρη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δήμου 
προστέθηκαν και στοιχεία ακινήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική απογραφή. 
 

Πίνακας : Ακίνητη περιουσία Δήμου Καρύστου 
Δημοτική 
Ενότητα Είδος ακινήτου έκταση έτος κτίσης 

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ (& 
ΕΛΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ) 

580   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛ.ΟΔΟΥ 
ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ  

50 ΑΓΟΡΑ 44690/63 ΥΠΟΙΚ 

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ''ΚΟΧΥΛΙ''ΘΕΣΗ ''ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ'' 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛ.ΟΔΟΥ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ 

100 
ΑΓΟΡΑ 42166/59   44613/63   
ΥΠΟΙΚ 

Καρύστου 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ - ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

50 
ΑΓΟΡΑ 42166/59   44613/63   
ΥΠΟΙΚ 

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ''ΜΑΖΕΣ'' 
ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟ Α! ΚΤΗΡΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Θ.ΚΟΤΣΙΚΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ -ΓΕΡΑΙΣΤΟΥ 

1.258 ΑΓΟΡΑ  39054/37 

Καρύστου ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ''ΜΑΖΕΣ'' 234 ΑΓΟΡΑ  39054/37 
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ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟ Β! ΚΤΗΡΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ''ΜΑΖΕΣ'' 
ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟ Γ! ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

48 ΑΓΟΡΑ  39054/37 

Καρύστου ΚΤΗΡΙΟ ''ΓΙΟΚΑΛΕΙΟΥ'' ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 800 ΤΜ ΟΤ 7  800   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΔΩΝ 
Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ & ΓΕΡΑΙΣΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 

230 ΜΑΖΙ 2 ΟΡΟΦΟΙ 

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΔΩΝ 
Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ & ΓΕΡΑΙΣΤΟΥ Α! ΟΡΟΦΟΣ  

150   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ Α! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΔΟΥ Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

160   

Καρύστου ΚΤΗΡΙΟ Β! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 150   

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ''ΔΙΟΚΛΕΙΟΥ'' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΩΝ ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ -
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ -ΦΑΒΙΕΡΟΥ -Π.ΚΟΤΣΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 

1.200 ΜΑΖΙ 2 ΟΡΟΦΟΙ 

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ''ΔΙΟΚΛΕΙΟΥ'' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΩΝ ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ -
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ -ΦΑΒΙΕΡΟΥ -Π.ΚΟΤΣΙΚΑ Α! ΟΡΟΦΟΣ 

800   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧ. Π. ΟΔΩΝ 11-12-15-11 ΜΕ 
ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

140 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ  

Καρύστου 
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧ. Π. 
ΟΔΩΝ - 12 -15-  

49 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ  

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
Ο.Τ. 132, ΑΡ.ΟΙΚ. 04 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 12  

63   

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
Ο.Τ. 133, ΑΡ. ΟΙΚ.03 ΟΔΟΣ 11- ΟΔΟΣ 15 -ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 12 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

100 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ  

Καρύστου 

'ΛΟΥΜΙΔΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ'' ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 
ΤΟΥΒΛΟ) ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ.137, 
ΑΡ. ΟΙΚ.ΚΦ ΟΔΟΣ 18-ΠΕΖΟΔΡ.17-ΟΔΟΣ 21-ΟΔΟΣ 17-
ΠΕΖΟΔΡ.14 

80 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ  

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΤΕΛ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 183 ΑΡ. ΟΙΚ.ΚΦ ΟΔΟΣ 28-ΠΕΖΟΔΡ.29 -
ΠΕΖΟΔΡ.23 -ΟΔΟΣ 32 ? 

183 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ  

Καρύστου 

ΚΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ( ΜΠΕΤΟΝ - ΤΟΥΒΛΟ ) 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ.209 ΠΕΖΟΔΡ.50 
- ΠΕΖΟΔΡ.44  

350 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ  

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΔΙΟΡΟΦΟ 

280   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Α! ΙΣΟΓΕΙΟ 

140   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Β! ΙΣΟΓΕΙΟ 

140   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Γ! ΙΣΟΓΕΙΟ 

140   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Δ! ΙΣΟΓΕΙΟ 

70   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Ε! ΙΣΟΓΕΙΟ 

70   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΣΤ! ΙΣΟΓΕΙΟ 

80   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Α! ΙΣ. ΓΡΑΦ. 

14   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Β! ΙΣ. ΓΡΑΦ. 

18   

Καρύστου 
ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Γ! ΙΣ. ΓΡΑΦ. 

16   

Καρύστου ΚΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΟΔΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΙΣ.WC  

16   

Μύλοι ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΜΥΛΟΙ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

17,45   
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Μύλοι ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΝΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , 
ΜΥΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 8,70 ΤΜ 

79,89   

Μύλοι ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  20,17   

Μύλοι ΝΤΑΜΑΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ- ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΜΥΛΟΙ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

21,46   

Αετός ΚΤΗΡΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ 30,26   

Αετός ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΙΑΤΡΕΙΟ,ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 11 ΤΜ 

180   

Αετός ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  24,58   

Πλατανιστός ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  43,89   

Πλατανιστός ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  244,76 ΜΑΖΙ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ 

Πλατανιστός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

68,33   

Πλατανιστός ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΕΙΚΩΝ 
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

28,43   

Πλατανιστός ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ,ΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ, 
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

9,90   

Πλατανιστός ΚΤΗΡΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΤΙΑΣ,ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 

24,39 ΜΑΖΙ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΙ 

Πλατανιστός ΚΤΗΡΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΤΙΑΣ,ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΡΟΦΟΣ 

24,30   

Πλατανιστός ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΗΔΟΥΛΕΙΚΩΝ 
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

11,14   

Κάρυστος ΜΠΑΣΚΕΤ- ΒΟΛΛΕΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   16/6/1905 

Κάρυστος ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Α! ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ   17/6/1905 

Κάρυστος ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  17/6/1905 

Κάρυστος ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  18/6/1905 

Κάρυστος ΕΞΕΔΡΕΣ ΛΟΥΜΙΔΕΙΟΥ   19/6/1905 

Κάρυστος ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (1200Μ.)   20/6/1905 

Κάρυστος ΒΙΟΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ   20/6/1905 

Κάρυστος 
ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΚΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΙ-ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ 
(ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 283/1990) 

 20/6/1905 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ)  

1650-
500=1150 

  

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΟΚΑΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΟΔΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ(Π.ΚΟΤΣΙΚΑ-ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ) 

3500-
800=2700 

  

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ''ΜΑΖΕΣ 
ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟ'' ΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

5000-
1258=3742 

  

Κάρυστος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΔΕΗ ΟΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 360   

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΔ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΔΩΝ Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΙΣΤΟΥ 
ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 230τμ 

1025   

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΟΥ Ι.ΚΟΤΙΚΑ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ Α! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
160τμ 

425   

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ Β! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
150τμ 

414   

Κάρυστος 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΩΝ ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ-ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΦΑΒΙΕΡΟΥ-
Π.ΚΟΤΣΙΚΑ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ''ΔΙΟΚΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ''  

4860-
1200=3660 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ 51116/17-6-
47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡ 01 ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧ. Π. ΟΔΩΝ 11 ΚΑΙ 15  657 

22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧ. Π. ΟΔΩΝ 11-12-15-11 ΜΕ 
ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 140ΤΜ 

1373,34 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡ 04 ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧ. Π. ΟΔΩΝ 12-15 ΜΕ 410,2 22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
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ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 49ΤΜ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ 
ΠΑΛΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 163ΤΜ 

1872,58 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 119, ΑΡ.ΟΙΚ. 
04 Ν ΟΔΟΣ 14- ΟΔΟΣ 12 

1.287,12 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
120, ΑΡ. ΟΙΚ. 04Ν ΟΔΟΣ 10- ΟΔΟΣ 14 

1.892,95 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
122, ΑΡ. ΟΙΚ. 08Ν ΟΔΟΣ 13  

1.393,92 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
123, ΑΡ. ΟΙΚ. 03Ν ΟΔΟΣ 13- ΟΔΟΣ 12  

1.428,22 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ   250,98 

22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  481,64 

22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ  

810 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ  

410,03 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  1.808,33 

22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Τ. 171, ΑΡ. 
ΟΙΚ. 08Ν ΟΔΟΣ 30- ΟΔΟΣ 26  

2.205,30 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
174, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 23- ΟΔΟΣ 31 

612,03 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
Ο.Τ.176, ΑΡ. ΟΙΚ. 04Ν ΟΔΟΣ 31  

1.634,90 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
214

Α
 ΑΡ. ΟΙΚ. 04Ν ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 44  

186,37 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  Ο.Τ 
110, ΑΡ. ΟΙΚ. 02Ν ΟΔΟΣ 5  

2.467,79 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ 
117, ΑΡ. ΟΙΚ. 04Ν  ΟΔΟΣ 6- ΟΔΟΣ 2  

660,42 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Τ. 121, ΑΡ. 
ΟΙΚ. 03Ν ΟΔΟΣ 14- ΠΕΖΟΔΡ. 10- ΟΔΟΣ 10 

2.672,62 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
125, ΑΡ. ΟΙΚ. 05Ν ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 11 - ΟΔΟΣ 11  

1.549,41 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
135, ΑΡ. ΟΙΚ. 10Ν ΟΔΟΣ 1  

459,26 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
163, ΑΡ. ΟΙΚ. 06Ν ΟΔΟΣ 20-ΟΔΟΣ 26 

331,24 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ 
172, ΑΡ. ΟΙΚ. 05Ν ΟΔΟΣ 26 

739,25 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
189, ΑΡ. ΟΙΚ. 05Ν ΟΔΟΣ 33 

636,50 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
109, ΑΡ. ΟΙΚ. 07Ν ΟΔΟΣ 5 

743,36 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
134, ΑΡ. ΟΙΚ. 08Ν ΟΔΟΣ 1 

634,85 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
136, ΑΡ. ΟΙΚ. 08Ν ΟΔΟΣ 21 

1.733,79 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
159, ΑΡ. ΟΙΚ. 10Ν ΟΔΟΣ 26 

488,26 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
164, ΑΡ. ΟΙΚ. 07Ν ΟΔΟΣ 20 

237,30 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
179  

202,07 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
207 

2.121,42 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 
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Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 
210 

829,86 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

1.035,00 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

1.900,00 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
'ΛΟΥΜΙΔΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ'' ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ  

15.192,00 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ  

4.399,08 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΤΕΛ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 183ΤΜ 8873,61 

22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ Ο.Τ. 209 

600,00 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

4.063,15 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

1.361,80 
22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  2.475,00 

22/1/97 ΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ 

Κάρυστος ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  3.150,00   

Κάρυστος ΓΗΠΕΔΟ ΒΙΟΚΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙ-ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΧΕΡΣΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ 15τμ 

151.000,00 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
283/1990 

 Καλύβια 
ΑΓΡ/ΧΙΟ ΧΕΡΣΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΠΙΑ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΥΡΔΕΥΣΗΣ ΔΔ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΡ. ΝΙΚΑΣΙ 

1.068,00 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
85/1986 

 Καλύβια ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΤΙΚΑ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ) 

9.000,00 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
85/1986 

 Καλύβια 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ) 77.500,00 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
85/1986 

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΧΕΡΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΜΠΟΥΡΤΕΡΟ'' ΚΑΡΥΣΤΟΥ  4.000,00   

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΧΕΡΣΟ ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ ΑΛΑΜΑΝΕΙΚΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  264,00 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 13366/1966 

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΧΕΡΣΟ ΘΕΣΗ ''ΜΑΖΕΣ,ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟ''  238,50 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 12394/1964 

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΘΕΣΗ ''ΔΡΙΜΟΝΙΑ'' ΚΑΡΥΣΤΟΥ  20.000,00 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 39845/1936 

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΘΕΣΗ ''ΔΡΙΜΟΝΙΑ'' ΚΑΡΥΣΤΟΥ  2.000,00 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 1342/1935 

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΘΕΣΗ ''ΞΑΝΕΜΟ'' ΚΑΡΥΣΤΟΥ  1.200,00 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 8065/1952 

 Κάρυστος 
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ ( 
ΕΚΤ. ΣΧ.)  

13.000,00   

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΜΑΖΕΣ'' ΚΑΡΥΣΤΟΥ 225,00 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 10997/1960 

 Κάρυστος ΑΓΡ/ΧΙΟ ΘΕΣΗ ''ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ'' - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΕΡΓΙΑΝΟΥΣ  4.015,80 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 426/1988 

 Μύλοι ΝΤΑΜΑΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5.610,15   

 Μύλοι ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ- ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ, ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 439,83 ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 

 Μύλοι ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ- ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ, ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 565,80   

 Μύλοι ΑΓΡ/ΧΙΟ ΧΕΡΣΟ ΒΡΑΧΑΚΙΑ,ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  1.858,35   

 Μύλοι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΛΩΝ ) 1.462,19   

 Μύλοι ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΗΡΩΟ 410,65   

 Αετός ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 712,52   

 Αετός ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ  1.370,60   

 Πλατανιστός ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 158,25   

 Πλατανιστός ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  1.044,11   

 Πλατανιστός ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΓΕΙΟ  234,53   

 Πλατανιστός ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ  139,60   

 Πλατανιστός ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΟΥΡΤΙΑΣ,ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 323,99   

 Πλατανιστός ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΗΔΟΥΛΕΙΚΩΝ,ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

171,77   
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 Μύλοι ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ,ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  105,86   

 Μύλοι ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ,ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  48,43   

 Μύλοι ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ,ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  149,77   

 Μύλοι ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ,ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  828,66   

 Μύλοι ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ,ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  598,89   

Καλύβια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 35,00  

Καφηρέα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 55,00  

Καφηρέα  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΑ 55,00  

 Καφηρέας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30,00  

Κομήτου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 45,00  

Γκιάλπιδες  ΟΙΚΟΠΕΔΟ 184,50  

Αγαθό ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 227,50  

Καλλέργο ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 34,00  

Γιαννίτσι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 330,00  

Αγ.Δημήτριος ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)  770,70  

Πόθι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 305,50  

Στουππαίοι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 595,00  

Βαρελαίοι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 294,00  

Αγ.Κων/νος ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 612,50  

Βατήσι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 570,00  

Ακταίο ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 600,00  

Παραδείσι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 828,00  

Παραδείσι 
Φρύγανι 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 211,20  

Παραδείσι 
Κισσός 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 105,00  

Παραδεισίου 
Μαμαλιά  

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 379,00  

Παραδείσι 
Χάνια 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 180,00  

Παραδείσι 
Αλέξι 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 270,00  

Μελισσώνας ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 275,00  

Μαρμάρι 
Α.Φυγιάς 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 330,00  

Μαρμάρι  ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 1281,00  

Μελισσώνας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  945,00  

Βατήσι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 110,00  

Βαρελαίοι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 451,00  

Ακταίο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1023,00  

Παραδείσι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1494,00  

Μαρμάρι  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1658,00  

Γιαννίτσι Πόθι ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 150 τ.μ   950,00  

Γιαννίτσι ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 160 τ.μ  825,00  

Γιαννίτσι 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 
160 τ.μ 

1000,00  

Στουππαίοι 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 
160 τ.μ 

600,00  

Στουππαίοι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 965,00  

Αγ.Δημήτριος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 
32+120 τ.μ  

1.175,00  
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Κατσαρώνι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2201,00  

Καλλιανοί ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2680,00  

Καλλιανοί 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 
100 τ.μ 

1000,00  

Παραδείσι 
Αλέξη 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1197,00  

Μαρμάρι ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5)  3120,00  

Μαρμάρι  ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΙΟΚΑ 12363  

Μαρμάρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΙΟΙ  2298,78  

Μαρμάρι ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  300,00  

Μαρμάρι 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΣΗ 
ΚΟΨΟΝΟΜΟ 

15.000,00  

Καλλιανοί ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 118,00  

Αγ.Δημήτριος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 80,00  

Καλλιανό 
Αγαθό  

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 286,00  

Κατσαρώνι ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 894,00  

Μελισσώνος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 170,00  

Παραδείσι ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 605,00  

Βατήσι ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 644,00  

Γιαννίτσι Πόθι ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 391,00  

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)  580,00 1988 

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)  382,00 1995 

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 126,61 2007 

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 371,18 2007 

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 8,00  

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 282,00 1988 

 ΚΤΙΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 200,00  

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) 6591,00 1996 

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 801,00 1985 

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ Μ.ΒΡΥΣΗ 1000,00 1996 

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) 2185,00 1994 

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) 355,53 1994 

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΛΑΝΙΕΣ 1500,00 1959 

Στύρα ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΘΕΣΗ ΣΠΕΛΑ 3000,00 1976 

Στύρα ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 1541,26 1992 

Στύρα ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ 473,14 1992 

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ 281,20 1993 

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ (ΧΡΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ) 396,10 1962 

Ν. Στύρα 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ 
45ΤΜ.  

60,00 1959 

Ν. Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΙΣΟΥΡΗ 550,00 2001 

Ν. Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) 2125,00 1994 

Ν. Στύρα ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΤΙΡΙΟ1,2,3) 407,92 1963,1981,200,2001 

    

Αλμυροπότα-
μος 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΆΡΑ 
ΜΟΥΛΑΡΙ) ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 220,00ΤΜ 

1700,00 1993 

Αλμυροπότα-
μος 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΆΡΑ ΜΟΥΛΑΡΙ 2810,04 1993 

Αλμυροπότα-
μος 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΙΑΤΡΕΙΟ) ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ 
120,00ΤΜ 

210,00  

Αλμυροπότα-
μος 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΒΑΛΛΙΑΝΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 548.587 1989 
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Αλμυροπότα-
μος 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ  32.115,48 2009 

 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΧΑΡΑ ΚΤΛ) 

5763,29 2009 

Μεσοχώρια ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΑΠΤΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 35ΤΜ 185,00  

Μεσοχώρια ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 196,50ΤΜ 1106,38  

Μεσοχώρια 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 
60ΤΜ. 

230,00  

Μεσοχώρια 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) ΚΑΙ 
ΚΤΙΣΜΑ  

27,00  

Μεσοχώρια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ  1925 

Πολυπόταμος ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ 110,43ΤΜ 443,29  

Πολυπόταμος 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ  (ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΙΑΤΡΕΙΟ) ΚΑΙ 
ΚΤΙΣΜΑ 50ΤΜ 

160,00  

Τσακαίων ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 86,90ΤΜ 1377,30  

Τσακαίων ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ) ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 35ΤΜ 90,00  

Στύρα 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΨΑΛΩΝ) 
ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 120,90ΤΜ 

2670,00  

Στύρα 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΟΥΖΙ) ΜΕ 
ΚΤΙΣΜΑ 154,50ΤΜ 

1105,28  

Στύρα ΚΤΙΡΙΟ (ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 1250,00  

Στύρα ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ) ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 50ΤΜ 15,00  

Στύρα ΚΤΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΛΗΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  15τμ.  

(πηγή:απογραφή έναρξης και ιδία επεξεργασία) 
 

Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Απογραφής Έναρξης, η αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας 
του Δήμου Καρύστου την 1-1-2011 ανέρχεται σε 20.511.464,97€ (γήπεδα-οικόπεδα-
κτιριακές εγκαταστάσεις πλην αποσβέσεων). 
Σημειώνουμε επίσης ότι  με την  αριθμ. 313/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου 
Καρύστου, στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Καρύστου πρόκειται να συμπεριληφθούν 
ακίνητα ευγενικής δωρεάς της  κα. Σωτηρίας χήρα Αποστόλου Μπουρνιά. 
Με την απογραφή έναρξης του νέου Καλλικρατικού Δήμου έγινε μια προσπάθεια 
καταγραφής της ακίνητης και κινητής περιουσίας του νεοσύστατου Δήμου Καρύστου. Η 
απογραφή αυτή απαιτεί συμπλήρωση και ολοκλήρωση με την άμεση σύσταση νέας 
επιτροπής καταμέτρησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και ολοκλήρωσης των 
εργασιών της εντός του έτους 2016. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 
απαιτεί δράσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν εντός της προγραμματικής περιόδου του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

  
3.4.6β Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
Ο Δήμος Καρύστου διαθέτει οχήματα διαφόρων τύπων που εξυπηρετούν κυρίως τις 
ανταποδοτικές παροχές του Δήμου όπως η συλλογή και αποκομιδή των απορ/των, η 
αποκατάστασης των βλαβών ύδρευσης, τα έργα οδοποιίας κτλ. 
Ο στόλος οχημάτων του Δήμου είναι ενταγμένος στις κάτωθι υπηρεσίες:  
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Πίνακας : Οχήματα Δήμου 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΡΚΑ 

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

ΚΗΙ 8861 4*4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΤΟΥΟΤΑ RAV4 

      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

ΚΗΙ 8854 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ HUNDAI 

ΚΗΟ 7232 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 32 Θ FIAT IVECO 

ΚΗΙ 8824 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 25 Θ MERCEDES 

ΥΕΝ 5071 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΥΡΩΝ RENAULT 

ΚΗΙ 8838 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΡΜΑΡΙ NISSAN MICRA 

       ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   

ΚΗΟ 7222 4*4 ΦΟΡΤΗΓΟ – METAΦ. ΠΡΟΣΩΠ. MAZDA 

ΚΗΟ 7066 ΦΟΡΤΗΓΟ (Απορ/ρο) DATSUN 

ΚΗΙ  8879 4*4 ΦΟΡΤΗΓΟ – ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚ. MITSUBISHI L300 

ΚΗΟ 7298 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 

ΚΗΥ 6232 ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

ΚΗΗ 4808 ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 

ΜΕ103953 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧ. ZASTAVA 

ΚΗΙ  8812 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ – ΠΡΕΣΑ IVECO SPA 

ΚΗΟ 7280 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

ΚΗΟ 7090 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ MERCEDES 

ΚΗΟ 7297 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

ΚΗΙ  8842 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ –ΧΑΡΤΙ MAN 

ΚΗΥ 5670 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

ΚΗΟ 7129 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

ΚΗΟ 7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 

ΚΗΗ 4812 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  DAIMLER CHRYSLER 

ΚΗΙ 8855 ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  RENAULT 

ΚΗΟ 7286 ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ   

ΚΗΟ 7213 4*4 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 

ΚΗΟ 7134 4*4 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 

ΚΗΙ  8882 4*4 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA 

ΚΗΗ 4804 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 

ΜΕ 
107590 ΤΣΑΠΑ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 

ΜΕ 57692 ΤΣΑΠΑ KOMATSU 

     ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

ΜΕ 82710 ΤΣΑΠΑ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 

ΜΕ 
114715 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ  VOLVO BM 

ΜΕ 
101399 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ HAMM – DEUTZ 

ΚΗΟ 7200 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 

ΜΕ 59370 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ KOMATSU 

ΜΕ 
109208 ΚΑΜΙΟΝΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ZASTAVA 
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Ηδιαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου γίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των  διαδικασιών  σύστασης και λειτουργίας  αυτόνομου 
οργανικά γραφείου κίνησης οχημάτων. 
 

 

 

3.4.7 Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών -Πόροι 
 
3.4.7α H Χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη 
Οικονομική κρίση είναι τo φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια 
διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική 
δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 
απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης 
οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, 
συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη (Κουφάρης, 2010). 
Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης οικονομική 
κρίση, η οποία, αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις 
τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών 
δανείων, σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε 
ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές 
επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και στις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις.  
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται με σφοδρότητα στην 
πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης (Birdsall, 
2009). Για να κρίνουμε αν η πορεία μιας οικονομίας είναι καλή ή κακή είναι φυσικό να 
εξετάσουμε το συνολικό εισόδημα που κερδίζουν τα μέλη που απαρτίζουν την οικονομία 
αυτή. Οικονομικές ορολογίες όπως Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GNP), Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (GDP), � Καθαρό Εθνικό Προϊόν (NNP), �Εθνικό Εισόδημα ,�Προσωπικό Εισόδημα, 
Διαθέσιμο Προσωπικό Εισόδημα αποτελούν πλέον στοιχεία της καθημερινής  ζωής  των 
λαών της Ευρώπης που βιώνουν  τους κινδύνους που απορρέουν από μια οικονομική κρίση 
με ότι αυτή συνεπάγεται για την κοινωνική τους ευμάρεια. 

ΚΗΟ 8898 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 

ΚΗΗ  4827 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΧ. MITSUBISHI 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Αλυσοπρίονα 

ΚΗΗ 4811 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  VOLVO 

ΚΗΙ 8852 ΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA 

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   

ΚΥ 291-05 ΤΖΙΠ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ISUZU 

  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

ΜΕ 
114708 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 

ΜΕ 
111633 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSUBISHI 

ΜΕ 
111642 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ISUZU DMAX 

ΚΗΙ  5470 ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ MERCEDES 

TMA3486 IX MOT/TO   
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Με τον όρο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross national product) ορίζεται η συνολική αξία 
των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια ενός έτους σε μια 
χώρα, από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους αυτής, ανεξάρτητα 
από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής. 
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο 
όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές 
μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και 
άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος 
αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 
Το ΑΕΠ  αποτελεί δείκτη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Γιατί όμως 
μας ενδιαφέρει αυτός ο δείκτης? Διότι το ΑΕΠ, είτε ονομαστικό είτε πραγματικό, αποτελεί 
τον πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο της οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας. Το ΑΕΠ ανά 
κάτοικο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δηλαδή, δείχνει το εισόδημα και την δαπάνη του μέσου 
ατόμου σε μία οικονομία.  Υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ δείχνει υψηλότερο επίπεδο 
ευημερίας. Φυσικά  δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση το τέλειο μέτρο της ευτυχίας ή της 
ποιότητας ζωής διότι σε αυτό δεν προσμετρούνται , εκτός των άλλων,  βασικά άυλα αγαθά 
τα οποία δεν ¨περνούν¨ από τις αγορές, όπως είναι η αξία του ελεύθερου χρόνου ή η αξία 
του καθαρού περιβάλλοντος ή ο χρόνος που περνά ένας γονιός με το παιδί του .  
Για τις χώρες της ΕΕ η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, που αναφέραμε, 
προκάλεσε βαθιά ύφεση στην ΕΕ το 2009. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ (εγχ) παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις, τόσο διαχρονικά όσο και 
μεταξύ χωρών. Μετά τη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε το 2009 σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ πλην της Πολωνίας, η οικονομική μεγέθυνση επανήλθε σε 22 κράτη μέλη το 2010, τάση η 
οποία διατηρήθηκε το 2011, οπότε καταγράφηκε αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ σε 24 από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, το 2012 η πορεία αυτή αντιστράφηκε, καθώς μόνο λιγότερα 
τα μισά (13) κράτη μέλη κατέγραψαν οικονομική μεγέθυνση, ενώ το 2013 ο αριθμός αυτός 
αυξήθηκε σε 17 και το 2014 σε 23 (Eurostat). 
Τα υψηλότερα ποσοστά μεγέθυνσης το 2014 καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (4,8 %), στην 
Ουγγαρία (3,6 %), στη Μάλτα (3,5 %) και στην Πολωνία (3,4 %). Η μεγέθυνση το 2014 στην 
Ισπανία (1,4 %) ήταν οριακά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 (1,3 %) και ήταν η πρώτη 
ετήσια μεγέθυνση στην ισπανική οικονομία από το 2008. Ενώ η αύξηση του ΑΕγχΠ το 2014 
στην Πορτογαλία (0,9 %) και στην Ελλάδα (0,8 %) ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 
(Eurostat.)  
 
 Στον Ελλαδικό χώρο ο αντίστοιχος δείκτης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για το 
χρονικό διάστημα 2006-2014 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 2006 – 2014 (Ποσά σε εκατ.€) 

 
 

http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/02/axia-antallagis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/telika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
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Γίνεται αντιληπτή η πτωτική πορεία του δείκτη σε βάθος 8ετίας, δηλώνοντας τη συνεχή 
συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγών μόνιμων κατοίκων της 
χώρας. 
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat , παρατηρούμε ότι διευρύνεται 
διαρκώς η εισοδηματική απόσταση της Ελλάδας από τις χώρες της Ευρωζώνης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, το έτος 2013, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων υπολείπεται 
σημαντικά σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ των “28”, και, ακόμη περισσότερο, σε 
σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ . 
Συγκεκριμένα, σε όρους αγοραστικής δύναμης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκε το έτος 2013 στο 75% του μέσου όρους της ΕΕ των “28”, από το 95% που 
ήταν το έτος 2009, δηλαδή μειώθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Και από την 15η θέση 
που κατείχε η χώρα μας στην κατάταξη των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
έτος 2009, υποχώρησε, σε τέσσερα μόλις χρόνια, το έτος 2013, στην 20η θέση. 
Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται τα ποσά του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έτους 2013, σύμφωνα με τα τελευταία 
δημοσιευμένα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ε.Ε. (Eurostat). 
 

 
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2013 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ, 
εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, κυμάνθηκε δυσανάλογα μεταξύ του 47% 
που ήταν στη Βουλγαρία και του 264% που ήταν στο Λουξεμβούργο. 
 
 
Πιστεύουμε ότι η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που υπεγράφη στο Μάαστριχ της 
Ολλανδίας στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993, στην 
οικονομική της διάσταση, δεν απέβλεπε σε τόσο μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ 
των κρατών-μελών της.  Γι’ αυτό, απαιτούνται νέες διεργασίες και νέες οικονομικές 
πολιτικές, που θα συμβάλλουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων και θα οδηγήσουν στη 
δικαιότερη και ταχύτερη σύγκλιση των Οικονομιών, ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών του Βορρά 
και του Νότου. 

 

http://www.drasisnews.gr/wp-content/uploads/2014/07/pinakas-I.jpg
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3.4.7β Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στους ΟΤΑ 
Η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου επηρεάζεται από εσωτερικούς αλλά πρωτίστως 
εξωτερικούς παράγοντες με κύριο περιορισμό τη βαθιά και μακροχρόνια ύφεση της 
Ελληνικής οικονομίας. 
Στον Ελλαδικό χώρο ο αντίστοιχος δείκτης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για το 
χρονικό διάστημα 2006-2014 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 2006 – 2014 (Ποσά σε εκατ.€) 

 
Γίνεται αντιληπτή η πτωτική πορεία του δείκτη σε βάθος 8ετίας, δηλώνοντας τη συνεχή 
συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγών μόνιμων κατοίκων της 
χώρας. 
 
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ως μέρος της Γενικής Κυβέρνησης της Χώρας 
στηρίζουν την αναπτυξιακή τους προοπτική σε εσωτερικούς αλλά πρωτίστως σε 
εξωτερικούς παράγοντες με κύριο περιορισμό τη βαθιά και μακροχρόνια ύφεση της 
Ελληνικής οικονομίας. 
Παρακάτω παραθέτονται στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βάσει των ισοτιμιών 
αγοραστικών δυνάμεων, το έλλειμμα/πλεόνασμα και το ακαθάριστο χρέος της Γενικής 
Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ από το ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (EΛΣΤΑΤ) ‘’Η Ελλάδα με αριθμούς 2014¨ τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά το A' εξάμηνο 
2014. 
 
 

Πίνακας: Οικονομικά στοιχεία χώρας(Μάρτιος 2015) 
 Τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία 
% Μεταβολή έναντι 
προηγ. περιόδου 

% Μεταβολή  
αντίστ. περιόδου 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 43.766 - 0,8 - 2,3 

Τελική ιδιωτική 
κατανομή 

30.812 - 1,4 - 1,3 

Δημόσια κατανάλωση 8.835 - 0,3 - 0,7 

Ακαθ. επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου 

4.463 - 5,3 - 14,5 

Εξαγωγές αγαθών & 
υπηρεσιών 

12.474 - 10,2 - 17,5 

Εισαγωγές αγαθών & 
υπηρεσιών 

11.426 - 18,7 - 28,4 

 
Η ιδιωτική κατανάλωση το 2014 παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη έτους 2013 
της τάξεως του 2,3% καθώς επίσης  η  δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά ποσοστό 0,7% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Οι επενδύσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό μείωσης και όλα αυτά συγκλίνουν ώστε η  ανεργία στη χώρα μας να έχει πλέον να 
έχει καταστεί σε επιδημία. 
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Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας έχουν οδηγήσει 
τους δήμους σε πολύ δύσκολή θέση. Η οικονομική κρίση έχει φέρει τους δήμους μπροστά 
σε ένα μεγάλο δίλημμα. Από τη μία η διόγκωση των προβλημάτων των πολιτών κυρίως ως 
προς τις βασικές κοινωνικές ανάγκες και  από την άλλη η δραστική μείωση τόσο των 
επιχορηγήσεων όσο και των ιδίων εσόδων τους   
Χαρακτηριστικό της μείωσης των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς 
τους δήμους, αποτελεί η σταδιακή μείωση τόσο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που 
προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών της αναγκών των ΟΤΑ όσο και της ΣΑΤΑ που 
προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες.  
Το ύψος των μειώσεων εμφανίζεται στο κάτωθι πίνακα 
 

 
 

Πίνακας: Επιχορηγήσεις των Δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 

Μείωση 
2009-
2013 

 
 
 
1 

Έσοδα από 
Τακτική 
Επιχορήγη-
ση 
Κεντρικών 
Αυτοτελών 
Πόρων των 
Δήμων 

 
 
 
2.649.000.000 

 
 
 
1.247.000.000 

 
 
 
1.246.000.000 

 
 
 
1.255.000.000 

 
 
 
-52.62% 

 
 
2 

Έσοδα από 
επιχορηγή-
σεις ΣΑΤΑ 
Δήμων 
(Επενδύσεις) 

 
 
1.107.500.000 

 
 
289.400.000 

 
 
180.000.000 

 
 
180.000.000 

 
 
-83.75% 

(Πηγή ΚΕΔΕ) 

 

Είναι προφανές ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες οι δήμοι προκειμένου να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό, δεν μπορούν να καταφύγουν στην  λύση της τοπικής φορολογίας διότι 
το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών  έχει συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό όπου μια τέτοια 
πολιτική δεν θα μπορούσε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
Επομένως, σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να βρεθούν λύσεις οι οποίες δεν θα 
επηρεάζουν αρνητικά το εισόδημα των πολιτών, ενώ θα διευκολύνουν ταυτόχρονα τους 
δήμους στην εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.  
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            3.4.7γ   Τα οικονομικά του Δήμου 
Η διεύρυνση των δήμων δημιούργησε νέες απαιτήσεις για την οικονομική του 
διαχείριση . Το νέο σύστημα προϋπολογισμού-απολογισμού από την εφαρμογή της 
ΚΥΑ 7028/2004 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να αποτελέσει όχι μόνο εργαλείο αλλά 
κυρίως να δίνει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχων και ταμειακής διαχείρισης. 
Η παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Καρύστου στο ΕΠ 2016-2020 
επιχειρείται μέσα από την εξέταση των απολογισμών έτους 2013-2014-2015. Από την 
εξέταση αυτή μπορούν να εξαχθούν , έστω και περιορισμένα, συμπεράσματα όσον 
αφορά τις δυνατότητες και προτεραιότητες που πρέπει να θέσει ο Δήμος για την 
τρέχουσα πενταετία. 
Συνοπτικά , οι προϋπολογισμοί των δήμων διακρίνονται σε δύο σκέλη: 
 
Μέρος Ι - Έσοδα 
Τα Έσοδα γενικά είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που 
αποκτάται από την κύρια δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας. Βέβαια στα 
έσοδα συμπεριλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις και άλλα κονδύλια που 
καταβάλλοντας στις οικονομικές μονάδες. 
 Τα έσοδα αναλύονται ως εξής: 
- Τακτικά Έσοδα: αφορά το σύνολο των τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών 
του έτους. 
- Έκτακτα Έσοδα: που διακρίνονται για την μη περιοδικότητά τους όπως έσοδα από 
δάνεια, κληροδοτήματα, δωρεές και από κάθε άλλη πηγή. 
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.  
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν έσοδα: 
αφορούν  τα εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα έτη). 
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης δηλαδή τα χρηματικά διαθέσιμα που 
μεταφέρονται στο νέο έτος. 
 
Μέρος ΙΙ - Έξοδα  
όπου αναλύονται: 
- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης όπως  έξοδα για αμοιβές χρήσης , εισφορές, ενοίκια, 
αυτοκίνητα, έξοδα ανταποδοτικών υπηρεσιών κτλ. 
- Επενδύσεις που αφορούν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δήμου και στα 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
- Πληρωμές οφειλών προηγούμενης χρήσης (ΠΟΕ), λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις. 
- Αποθεματικό που ερμηνεύεται ως το ποσό εκείνο το οποίο είναι διαθέσιμο για 
αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη 
προβλεπόμενων στο προϋπολογισμό. 
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Η κωδικοποίηση του προϋπολογισμού  ως προς τα έξοδα συμπληρώνεται με την 
ταξινόμηση των δαπανών κατά υπηρεσία ως εξής: 
 
00-γενικές Υπηρεσίες 
10-οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες 
15-υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 
20-υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
25-υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης 
30-υπηρεσία τεχνικών έργων 
35-υπηρεσία πρασίνου 
40-υπηρεσία πολεοδομίας 
45-υπηρεσία νεκροταφείων 
50-δημοτική αστυνομία (όπου έχει καταργηθεί) 
70-λοιπές υπηρεσίες 
 
 
3.4.7δ   Ανάλυση εσόδων 
 
Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απολογισμοί εσόδων ως εξής: 
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Πίνακας: Απολογισμός Εσόδων Δήμου Καρύστου ετών 2013-2014-2015 

Περιγραφή 
Βεβαιωθέντα 

2015 
Εισπραχθέντα 

2015 
Υπόλοιπο 

2015 
Βεβαιωθέντα 

2014 
Εισπραχθέντα 

2014 
Υπόλοιπο 

2014 
Βεβαιωθέντα 

2013 
Εισπραχθέντα 

2013 
Υπόλοιπο 

2013 

Μισθώματα από αστικά ακίνητα 
(άρθρο 253 ΔΚΚ) 8.580,44 8.580,44 0,00 1.398,30 1.398,30 0,00 2.175,72 2.175,72 0,00 

Μισθώματα ιχθυοτροφείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.285,40 6.285,40 0,00 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,76 1.011,76 0,00 

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες 32.536,07 32.536,07 0,00 48.140,19 48.140,19 0,00 72.967,33 72.967,33 0,00 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 
( ΑΔΣ 201/25/10/2007) 661.867,73 604.586,81 57.280,92 488.237,71 488.237,71 0,00 818.184,60 818.184,60 0,00 

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 30,00 30,00 0,00 180,00 180,00 0,00 300,00 300,00 0,00 

Δικαιώματα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης με το δίκτυο 

(ΑΔΣ 202/25/10/2007) 5.209,00 5.103,60 105,40 11.308,00 11.308,00 0,00 9.413,70 9.413,70 0,00 

Τέλος ύδρευσης 
(ΑΔΣ 8  4/02/2013 ) 389.425,00 208.023,73 181.401,27 697.440,27 420.868,87 276.571,40 782.850,82 470.376,18 312.474,64 

Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για 
λογαριασμό υδροληπτών. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 55,00 55,00 

Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού  
δικτύου  

(9/1996, 25/1992,29/1996) 16.533,79 3.771,81 12.761,98 17.609,83 3.769,60 13.840,23 17.612,58 8.780,30 8.832,28 

Δικαιώματα σύνδεσης με το 
αποχετευτικό δίκτυο 
( ΑΔΣ 161/26/9/2007) 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 

Τέλος Αποχέτευσης 
(ΑΔΣ 72/2007) 43.080,00 22.107,25 20.972,75 119.222,82 42.852,45 76.370,37 87.845,13 49.483,44 38.361,69 

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης 
χρόνου ταφής) 670,89 670,89 0,00 560,07 560,07 0,00 1.046,92 1.046,92 0,00 

Τέλος ανακομιδής(ΑΔΣ 14/1977) 350,67 350,67 0,00 407,97 407,97 0,00 645,78 645,78 0,00 
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Τέλος ακίνητης περιουσίας(αρ.24 Ν 
2130/93) 

38.907,78 38.907,78 0,00 63.606,59 63.606,59 0,00 93.989,54 87.104,38 6.885,16 

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 

Ν 2130/93) 329,46 329,46 0,00 1.799,96 1.799,96 0,00 2.852,04 2.852,04 0,00 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 
των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 4.666,79 4.245,79 421,00 6.384,62 6.384,62 0,00 10.422,77 10.422,77 0,00 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 

(ΑΔΣ 101/2007 ) 8.700,00 8.700,00 0,00 16.236,90 16.236,90 0,00 8.706,48 8.706,48 0,00 

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90)(ΑΔΣ 101/2007) 8.936,57 8.936,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.542,10 20.542,10 0,00 

Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 
ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.207,10 3.141,88 65,22 24.571,11 24.571,11 0,00 48.309,24 48.309,24 0,00 

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(άρθρο 38 Ν 2773/99) 261.392,47 261.392,47 0,00 229.835,19 229.835,19 0,00 202.137,80 202.137,80 0,00 

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
(άρθρο 10 Ν 1080/80) 20.552,82 20.552,82 0,00 41.196,48 41.196,48 0,00 53.328,80 53.328,80 0,00 

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, 
άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 4.930,00 4.930,00 0,00 22.280,00 22.280,00 0,00 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.579.743,59 1.579.743,59 0,00 1.563.199,55 1.563.199,55 0,00 1.426.456,15 1.426.456,15 0,00 

ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων 
ακινήτων προς στέγαση  δημοσίων  

σχολικών 
μονάδων κ λοιπών υπηρεσιών 5.827,88 5.827,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν 1946/91) 

26.554,54*4*25%=132.772,70 & 
7.278,00 επίδομα θέρμανσης 139.446,08 139.446,08 0,00 124.553,47 124.553,47 0,00 110.285,87 110.285,87 0,00 

ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης 
σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 

Ν 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 84.267,44 84.267,44 0,00 336.901,26 336.901,26 0,00 51.730,00 51.730,00 0,00 

Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 
(άρθρο 15 Ν 2130/93) 

 
8.137,50 

 
8.137,50 0,00 4.114,00 4.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Παράβολα για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 

 
 
 

3.650,16 

 
 
 

3.650,16 0,00 4.885,00 4.885,00 0,00 5.890,00 5.890,00 0,00 

Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ 
του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 15.660,00 15.660,00 0,00 28.470,00 28.470,00 0,00 15.660,00 15.660,00 0,00 

Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.713,05 5.516,55 196,50 17.272,40 17.272,40 0,00 6.713,50 6.713,50 0,00 

Από εθνικούς σκοπούς 19.980,00 19.980,00 0,00 137.968,95 137.968,95 0,00 219.667,07 219.667,07 0,00 

Έσοδα από προγραμματικές 
συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 

πολιτικών 0,00 0,00 0,00 1.879,00 1.879,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 
που προορίζονται για λειτουργικές 

δαπάνες 90.400,00 90.400,00 0,00 104.820,98 104.820,98 0,00 116.736,92 116.736,92 0,00 

Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 875.090,82 875.090,82 0,00 653.686,31 653.686,31 0,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 208.754,01 208.754,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 
Δήμων (ΣΑΤΑ) 165.357,50 165.357,50 0,00 255.690,00 255.690,00 0,00 377.741,00 377.741,00 0,00 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 22.566,10 22.566,10 0,00 22.600,00 22.600,00 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 

Επιχορηγήσεις του ειδικού 
προγράμματος Τοπικής Αυτ/σης 

(ΕΠΤΑ) 0 0 0 0,00 0 0 6.501,57 6.501,57 0,00 

Λοιπά ειδικά προγράμματα 0 0 
 

0,00 0 0 856.244,19 856.244,19 0,00 

Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα 45.334,65 45.334,65 0,00 430.651,43 430.651,43 0,00 49.999,50 49.999,50 0,00 

Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς 
φορείς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους 
για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για 

έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έσοδα από προγραμματικές 
συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ  

εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 2.306.969,38 2.306.969,38 0,00 1.003.066,66 1.003.066,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προϊόν δωρεών 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 27.253,88 25.385,65 1.868,23 29.263,82 29.263,82 0,00 32.830,71 32.830,71 0,00 

Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του 
ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 4.792,27 4.792,27 0,00 16.365,00 16.365,00 0,00 21.386,40 21.386,40 0,00 

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 
αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 298,84 298,84 0,00 269,63 269,63 0,00 7.485,90 7.485,90 0,00 

Παράβολα υποβαλλόμενα για τη 
χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 
2648/98) 0,00 0,00 0,00 879,35 879,35 0,00 163,58 163,58 0,00 

Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

ΠΟΕ 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα ύδρευσης 213.903,93 117.066,42 96.837,51 0,00 0,00 0,00 180.652,50 138.747,11 41.905,39 

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 8.769,50 5.246,34 3.523,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών(2008-2011) 31.829,80 7.928,91 23.900,89 11.973,06 11.973,06 0,00 8.588,77 8.588,77 0,00 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 152.551,66 145.283,44 7.268,22 529.339,12 529.339,12 0,00 348.232,82 348.232,82 0,00 

Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 6.074,01 6.074,01 0,00 28.089,15 28.089,15 0,00 

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 230.876,55 230.876,55 0,00 78.033,68 78.033,68 0,00 111.630,34 111.630,34 0,00 

Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών 
και Δανείων 0,00 0,00 0,00 136.255,30 136.255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 948.998,47 194.328,91 754.669,56 856.737,37 176.627,77 680.109,60 674.279,32 129.432,05 544.847,27 
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Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 25.066,34 9.983,11 15.083,23 15.351,76 3.873,61 11.478,15 9.719,08 2.245,15 7.473,93 

Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 186.507,27 51.739,17 134.768,10 139.637,87 28.601,54 111.036,33 150.243,95 36.292,35 113.951,60 

Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.405,48 4.506,99 20.898,49 27.683,15 1.818,05 25.865,10 23.883,64 2.684,05 21.199,59 

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων 9.310,85 0,00 9.310,85 9.310,85 0,00 9.310,85 9.310,85 0,00 9.310,85 

Λοιπά έσοδα 241.617,33 8.459,59 233.157,74 244.214,03 2.591,94 241.622,09 246.445,19 2.231,16 244.214,03 

Έκτακτα γενικά έσοδα 12.748,54 12.748,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισφορά υπερ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 81.368,50 81.368,50 0,00 94.124,31 94.124,31 0,00 107.216,82 107.216,82 0,00 

Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 101.873,74 101.873,74 0,00 99.962,72 99.962,72 0,00 83.581,54 83.581,54 0,00 

Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, 
Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών 

Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 12.340,72 12.340,72 0,00 49.348,01 49.348,01 0,00 53.500,18 53.500,18 0,00 

Φόρων προμηθευτών εργολάβων 
ελ.Επαγγελματιών κλπ 103.795,22 103.795,22 0,00 80.865,05 80.865,05 0,00 71.214,93 71.214,93 0,00 

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 274.828,15 107.454,31 167.373,84 286.736,89 139.730,94 147.005,95 266.446,77 154.309,82 112.136,95 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία 482.012,34 482.012,34 0,00 544.597,04 544.597,04 0,00 529.208,90 529.208,90 0,00 

Κρατήσεις στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 7.977,19 7.977,19 0,00 12.787,01 12.787,01 0,00 14.830,99 14.830,99 0,00 

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 21.645,91 21.645,91 0,00 43.260,96 43.260,96 0,00 45.350,94 45.350,94 0,00 

Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 
χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν 318/69, 
Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 1.084,65 1.084,65 0,00 5.905,97 5.905,97 0,00 3.506,07 3.506,07 0,00 

Επιστροφή νε γένει χρημάτων 6.851,00 6.851,00 0,00 21.361,06 21.361,06 0,00 701,89 701,89 0,00 

Επιστροφές χρημάτων 1.232,22 1.232,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά 1.140.288,35 1.140.288,35 0,00 505.947,53 505.947,53 0,00 314.588,52 314.588,52 0,00 

Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα 1.357.719,97 1.357.719,97 0,00 1.591.214,12 1.591.214,12 0,00 1.493.023,19 1.493.023,19 0,00 

Σύνολα 11.922.732,59 10.180.867,73 
 

12.121.878,20 10.528.668,13 
 

11.028.973,53 9.567.325,15 
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Δηλαδή σύμφωνα με τους ανωτέρω απολογιστικούς πίνακες , τα έσοδα την 
τελευταία τριετία ανά κατηγορία διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
Έτος 2013 
-Τακτικά Έσοδα(κωδικός 0)…………………………………………………..3.513.295,26€ 
-Έκτακτα Έσοδα(κωδικός 1)………………………………………………….2.370.643,15€ 
-Έσοδα ΠΟΕ(κωδικός 2)……………………………………………………..…..635.288,19€ 
-Βεβαιωθέντα στο παρελθόν έσοδα, δάνεια,κτλ (κωδικός 3)…..…...172.884,76€ 
-Εισπράξεις υπέρ τρίτων,επιστροφές χρημάτων(κωδικός 4)………1.067.602,08€ 
-Χρηματικό υπόλοιπο(κωδικός 5)…………………………………………..1.807.611,71€               
9567325,15 
 
Έτος 2014 
-Τακτικά Έσοδα(κωδικός 0)…………………………………………………..3.485.829,69€ 
-Έκτακτα Έσοδα(κωδικός 1)………………………………………………….2.878.545,64€ 
-Έσοδα ΠΟΕ(κωδικός 2)……………………………………………………..…..625.419,87€ 
-Βεβαιωθέντα στο παρελθόν έσοδα, δάνεια,κτλ (κωδικός 3)…..…..349.768,21€ 
-Εισπράξεις υπέρ τρίτων,επιστροφές χρημάτων(κωδικός 4)………1.091.943,07€ 
-Χρηματικό υπόλοιπο(κωδικός 5)………………………………………..…2.097.161,65€                        
10528668,13 
 
Έτος 2015 
-Τακτικά Έσοδα(κωδικός 0)…………………………………………………..3.074.217,24€ 
-Έκτακτα Έσοδα(κωδικός 1)………………………………………………….2.892.838,40€ 
-Έσοδα ΠΟΕ(κωδικός 2)……………………………………………………..…..506.401,66€ 
-Βεβαιωθέντα στο παρελθόν έσοδα, δάνεια,κτλ (κωδικός 3)…..……281.766,31€ 
-Εισπράξεις υπέρ τρίτων,επιστροφές χρημάτων(κωδικός 4)…………927.635,80€ 
-Χρηματικό υπόλοιπο(κωδικός 5)……………………………………………2.498.008,32€  
10180867,73 
 
Παρατηρούμε ότι  

1. Τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 30,19% περίπου των εσόδων για το 
οικονομικό έτος 2015, το 33,10% περίπου των εσόδων για το έτος 2014 και 
το 36,72% περίπου των εσόδων του έτους 2013. 

Από τα έσοδα αυτά σημαντικό μερίδιο έχουν τα ανταποδοτικά έσοδα 
δηλαδή τα έσοδα εκείνα που εισπράτονται ως ¨αντιπαροχή¨ για τις 
υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος στο συγκεκριμένο τομέα (πχ 
καθαριότητα). 

2. Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 28,41% περίπου των εσόδων για το 
οικονομικό έτος 2015, το 27,34% των εσόδων για το έτος 2014 και το 
24,77%των εσόδων του έτους 2013. 
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3. Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά αποτελούν το 4,97% περίπου των εσόδων για το οικονομικό έτος 2015, 
το 5,94% των εσόδων για το έτος 2014 και το 6,64%των εσόδων του 
οικονομικού έτους 2013. 

4. Τα βεβαιωθέντα στο παρελθόν έσοδα που εισπράτονται μέσα στο έτος 
(οφειλές στο δήμο, δάνεια κτλ)  αποτελούν το 2,76% περίπου των εσόδων 
για το οικονομικό έτος 2015, το 3,32% των εσόδων για το έτος 2014 και το 
1,80% των εσόδων του οικονομικού έτους 2013. 

 

3.4.7ε   Ανάλυση Εξόδων 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2013-2015 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πληρωθέντα 

2013 
Πληρωθέντα 

2014 
Πληρωθέντα 

2015 

00.6031 Γενικές Υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.920,00 23.524,40 36.053,76 

00.6053 Γενικές Υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
8.216,12 6.283,66 7.540,42 

00.6056 Γενικές Υπηρεσίες - Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 152.940,79 128.101,42 115.500,00 

00.6073 Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια 0,00 1.505,00 850,00 

00.6111 Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
17.744,84 8.919,16 14.952,69 

00.6117 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 6.250,00 4.375,00 

00.6121 Γενικές Υπηρεσίες - Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, 
αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 

62.154,00 58.441,50 56.430,00 

00.6123 Γενικές Υπηρεσίες - Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 
Ν. 2539/97) 48.000,00 48.000,00 56.000,00 

00.6151 Γενικές Υπηρεσίες - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ από την είσπραξη τελών κ 
φόρων) 24.249,30 11.989,56 9.625,34 

00.6221 Γενικές Υπηρεσίες - Ταχυδρομικά Τέλη 
13.129,87 12.330,64 24.400,00 

00.6222 Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 

27.956,50 0,00 0,00 

00.6253 Γενικές Υπηρεσίες - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
290,00 266,00 252,00 

00.6263 Γενικές Υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
2.266,95 1.138,98 0,00 

00.6311 Γενικές Υπηρεσίες - Φόροι τόκων 
5.893,51 0,00 1.998,81 

00.6312 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιποί φόροι 
1.932,19 0,00 8.054,22 

00.6321 Γενικές Υπηρεσίες - Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
0,00 0,00 690,00 

00.6323 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
107,00 109,05 99,00 

00.6331 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιποί φόροι και τέλη 
3.148,40 0,00 31,28 

00.6431 Γενικές Υπηρεσίες - Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου 0,00 448,95 0,00 

00.6434 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
0,00 0,00 990,00 

00.6451 Γενικές Υπηρεσίες - Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 
μέσα 124,55 50,00 50,00 

00.6492 Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 75.792,08 47.652,45 5.150,00 
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00.6494 Γενικές Υπηρεσίες - Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 
209,10 780,00 4.747,30 

00.6515 Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 
3.673,10 3.585,37 2.485,84 

00.6521 Γενικές Υπηρεσίες - Τόκοι Δανείων εσωτερικού 
4.007,89 46.722,64 45.733,93 

00.6525 Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 
0,00 2.000,00 0,00 

00.6526 Γενικές Υπηρεσίες - Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 
84.182,37 41.523,44 42.346,37 

00.6641 Γενικές Υπηρεσίες - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 2.070,57 2.262,77 2.916,49 

00.6671 Γενικές Υπηρεσίες - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
936,85 0,00 0,00 

00.6711 Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 
110.120,44 124.429,43 132.972,15 

00.6712 Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
100.558,70 110.614,46 40.223,44 

00.6715 Γενικές Υπηρεσίες - Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 
25.000,00 50.000,00 50.000,00 

00.6733 Γενικές Υπηρεσίες - Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 

7.000,00 0,00 0,00 

00.6734 Γενικές Υπηρεσίες - Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 
19.000,00 8.000,00 3.500,00 

00.6735 Γενικές Υπηρεσίες - Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 

11.950,00 6.000,00 13.950,00 

00.6739 Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους 10.000,00 0,00 0,00 

00.6821 Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 
244,97 927,21 753,72 

00.6822 Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 
584,59 959,69 103,11 

00.6823 Γενικές Υπηρεσίες - Τόκοι υπερημερίας χρήσης 
0,00 290,53 0,00 

10.6011 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

543.727,82 511.118,85 489.456,46 

10.6012 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

4.091,08 11.476,30 13.206,00 

10.6021 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

30.457,76 32.796,04 52.164,12 

10.6041 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

1.513,72 0,00 1.232,56 

10.6051 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 85.883,09 87.547,29 83.452,74 

10.6052 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου 8.363,70 7.737,98 13.073,91 

10.6054 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 0,00 0,00 80,88 

10.6061 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 61,50 

10.6063 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 68,75 0,00 0,00 

10.6115 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές λογιστών 
5.412,00 24.354,00 18.942,00 

10.6117 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

26.697,22 39.522,99 809,68 

10.6142 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου 22.755,00 5.473,50 26.592,60 

10.6162 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα τρίτων 
1.476,00 4.082,37 3.579,30 

10.6232 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων 3.708,60 1.854,30 0,00 
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10.6261 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του Δήμου 6.352,95 922,87 0,00 

10.6262 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 3.999,48 6.241,94 

10.6264 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 2.999,97 3.499,35 1.879,92 

10.6265 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.770,93 1.995,80 2.745,36 

10.6266 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
9.557,10 9.589,08 9.594,00 

10.6274 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 
4.999,95 0,00 0,00 

10.6277 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 47.347,92 0,00 0,00 

10.6279 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες Ύδρευση, άρδευση, 
φωτισμό, καθαριότητα) 72.080,40 50.000,00 51.158,12 

10.6462 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκηρύξεων 
0,00 1.353,99 910,21 

10.6611 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια βιβλίων κλπ 
2.397,27 999,99 0,00 

10.6612 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 20.626,54 13.796,87 13.976,94 

10.6613 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.920,00 2.999,97 2.993,82 

10.6614 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 
279,39 4.720,00 0,00 

10.6615 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 

0,00 0,00 989,70 

10.6634 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 1.365,16 7.333,16 5.910,22 

10.6643 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 
και φωτισμό 11.398,04 9.998,90 7.927,47 

10.6654 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λοιπού υλικού 
14.472,18 17.939,85 11.995,93 

10.6672 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
9.682,73 9.825,63 3.999,01 

10.6691 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 
και φωτογραφήσεων 492,00 498,00 0,00 

10.7131 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  
1.269,99 1.983,99 1.796,92 

10.7134 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.989,99 1.997,44 7.675,20 

10.7331 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής 
χρήσεως 0,00 19.331,70 0,00 

10.7413 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές μελέτες 
0,00 10.000,00 0,00 

15.6041 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές 
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 

57.997,00 75.968,00 86.564,41 

15.6054 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.340,22 21.042,34 22.217,30 

15.6253 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων 1.660,00 1.522,00 1.717,00 

15.6263 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων 3.137,73 3.499,23 733,70 

15.6312 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιποί φόροι 
0,00 0,00 0,00 

15.6321 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τέλη 
κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 1.515,00 

15.6323 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπά τέλη 
κυκλοφορίας 321,00 521,18 445,00 

15.6431 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Έξοδα 
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 0,00 0,00 4.000,00 
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15.6473 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Έξοδα 
οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.035,00 0,00 0,00 

15.6612 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 104,92 4.183,64 0,00 

15.6635 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια 
λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 599,94 

15.6641 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.419,34 5.905,25 5.463,47 

15.6671 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων 1.864,93 2.999,98 500,00 

15.6681 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Υλικά 
φαρμακείου 0,00 1.533,40 1.524,50 

20.6011 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

371.641,89 337.629,58 294.842,52 

20.6012 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές 

3.398,80 5.317,20 4.890,03 

20.6021 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

0,00 8.342,38 16.041,96 

20.6041 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

56.832,72 78.181,04 36.680,60 

20.6051 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 54.647,31 58.948,81 53.200,78 

20.6052 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00 2.453,74 4.465,32 

20.6054 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 17.761,58 23.842,62 10.569,45 

20.6061 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 5.952,71 

20.6063 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές παροχές σε είδος 
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.374,99 0,00 1.017,00 

20.6211 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

154.849,96 95.630,00 63.523,97 

20.6233 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Μισθώματα μηχανημάτων -  
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 47.024,72 0,00 0,00 

20.6253 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων 6.375,00 5.513,00 6.243,53 

20.6262 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 8.499,30 51.327,97 

20.6263 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 28.828,70 24.158,23 15.251,86 

20.6275 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Δαπάνες καθαρισμού 
φρεατίων, δεξαμενών κλπ 0,00 0,00 2.998,86 

20.6277 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 40.260,84 11.261,02 17.999,82 

20.6279 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές δαπάνες Ύδρευση, 
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα) 25.999,06 23.999,76 69.984,39 

20.6321 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 164,72 1.244,63 3.165,00 

20.6322 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 

20.6323 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
2.570,00 2.473,64 3.102,60 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

149 

20.6412 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Έξοδα μεταφοράς αγαθών 
φορτοεκφορτωτικά 947,10 1.839,71 1.646,58 

20.6641 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 112.369,08 93.398,25 74.664,16 

20.6671 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ανταλλακτικά μεταφορικών 
μέσων 23.611,66 22.456,60 12.518,71 

20.6673 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ανταλλακτικά επίπλων και 
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 998,76 0,00 

20.7135 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπός εξοπλισμός 
0,00 45.023,05 25.952,19 

20.7325 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού 
κοινής χρήσης 13.721,38 27.892,77 1.453,55 

20.7326 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής 
χρήσης 298.011,70 69.354,10 0,00 

20.7341 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Έργα και δράσεις από 
Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 0,00 0,00 875.045,90 

25.6011 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

185.123,67 186.129,77 176.402,32 

25.6012 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές 

3.504,85 5.505,22 3.440,00 

25.6021 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

22.316,00 21.197,08 11.867,73 

25.6041 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

72.810,04 68.469,36 47.725,84 

25.6051 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 28.095,51 31.584,93 30.226,42 

25.6052 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6.127,93 7.225,88 3.856,25 

25.6054 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 21.074,02 19.152,09 13.213,19 

25.6061 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 3.062,84 

25.6063 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπές παροχές σε είδος 
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 542,95 0,00 742,40 

25.6117 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπές αμοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

999,99 699,87 0,00 

25.6211 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

159.247,88 65.575,33 40.388,14 

25.6253 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων 1.815,00 1.663,00 1.142,47 

25.6262 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.750,10 7.997,46 11.916,92 

25.6263 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 10.406,43 12.497,53 7.532,62 

25.6275 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Δαπάνες καθαρισμού 
φρεατίων, δεξαμενών κλπ 7.380,00 7.996,97 9.955,62 

25.6277 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.499,75 0,00 0,00 

25.6279 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπές δαπάνες Ύδρευση, 
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα) 0,00 5.707,20 0,00 

25.6321 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων 735,04 312,36 0,00 
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25.6323 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
484,00 510,64 210,00 

25.6412 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Έξοδα μεταφοράς αγαθών 
φορτοεκφορτωτικά 1.476,00 0,00 0,00 

25.6414 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Μεταφορές εν γένει 
0,00 1.980,30 0,00 

25.6613 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Προμήθεια εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 9.499,38 1.574,40 5.987,64 

25.6641 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.487,43 25.081,07 29.690,86 

25.6642 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 3.833,06 4.866,92 5.100,73 

25.6671 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Ανταλλακτικά μεταφορικών 
μέσων 7.166,27 12.524,13 6.668,77 

25.6672 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 0,00 1.998,96 

25.7131 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Μηχανήματα και λοιπός 
εξοπλισμός  41.340,60 17.101,88 14.999,85 

25.7135 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπός εξοπλισμός 
14.993,70 39.417,19 47.425,15 

25.7312 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Δαπάνες κατασκευής 
τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 627.911,74 380.873,03 175.356,41 

25.7336 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Λοιπές μόνιμες 
εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 3.690,00 0,00 3.646,36 

25.7341 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Έργα και δράσεις από 
Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 0,00 527.750,38 1.275.259,16 

25.7412 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης - Μελέτες έρευνες για 
κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 4.500,00 50.121,30 0,00 

30.6011 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 103.715,18 93.491,43 62.159,95 

30.6012 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.228,89 1.238,08 1.019,97 

30.6041 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13.222,00 13.097,00 13.222,00 

30.6051 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 10.480,51 10.294,67 6.112,04 

30.6052 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 10.728,09 9.939,14 7.464,07 

30.6054 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
4.047,23 3.896,46 3.777,98 

30.6117 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 0,00 2.998,13 

30.6233 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Μισθώματα μηχανημάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων 25.965,85 0,00 0,00 

30.6253 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
2.110,00 2.100,00 2.059,00 

30.6262 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0,00 1.998,40 

30.6264 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
12.710,85 8.489,85 11.569,92 

30.6277 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα 19.998,90 52.999,54 50.623,19 

30.6321 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
1.717,19 1.636,79 0,00 

30.6322 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
0,00 155,40 420,00 

30.6323 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
422,00 448,00 599,60 

30.6412 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 
11.244,68 7.831,35 2.419,80 

30.6641 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 83.987,26 88.951,11 77.302,38 

30.6642 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
αντλιοστασίων 1.449,97 1.307,82 1.418,75 
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30.6662 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 940,21 0,00 0,00 

30.6671 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
0,00 6.499,32 5.542,00 

30.6672 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
8.441,57 5.575,04 983,38 

30.7135 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Λοιπός εξοπλισμός 
13.259,82 29.698,21 25.008,79 

30.7323 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Οδοί-οδοστρώματα 
284.197,03 459.862,21 42.167,26 

30.7331 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 
0,00 10.088,24 0,00 

30.7333 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Οδοί - οδοστρώματα 
0,00 57.131,25 15.663,18 

30.7341 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Έργα και δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 

0,00 143.000,00 511.350,33 

30.7412 Υπηρεσία Τεχνικών έργων - Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση 
τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00 7.335,00 

35.6011 Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28.416,84 28.744,84 29.094,84 

35.6012 Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 446,00 580,00 

35.6051 Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 3.552,12 4.317,99 4.601,12 

35.6061 Υπηρεσίες πρασίνου - Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 0,00 0,00 961,37 

35.6063 Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κλπ) 180,69 0,00 0,00 

35.6162 Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπά έξοδα τρίτων 
0,00 0,00 3.999,96 

35.6233 Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μηχανημάτων -  Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
14.998,62 0,00 0,00 

35.6253 Υπηρεσίες πρασίνου - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
500,00 458,00 686,00 

35.6262 Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 11.094,19 22.779,90 0,00 

35.6263 Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
984,00 480,93 2.000,00 

35.6321 Υπηρεσίες πρασίνου - Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
155,40 155,40 105,00 

35.6323 Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
301,00 320,34 108,80 

35.6412 Υπηρεσίες πρασίνου - Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 
947,10 905,67 1.494,45 

35.6641 Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 7.162,15 5.116,94 4.811,11 

35.6642 Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
αντλιοστασίων 5.089,75 2.970,63 4.913,95 

35.6654 Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια λοιπού υλικού 
0,00 0,00 2.498,56 

35.6671 Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
1.998,06 3.431,71 1.250,00 

35.6673 Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 829,20 0,00 1.213,14 

35.6692 Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 
2.569,40 0,00 0,00 

35.6693 Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 
0,00 491,05 0,00 

35.7322 Υπηρεσίες πρασίνου - Πλατείες πάρκα παιδότοποι 
11.845,50 0,00 0,00 

35.7323 Υπηρεσίες πρασίνου - Οδοί - οδοστρώματα 
0,00 11.709,60 0,00 

35.7326 Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 
9.545,35 0,00 0,00 

40.6117 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 17.380,00 4.999,95 1.983,99 

40.6236 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Λοιπά μισθώματα 
5.948,40 5.948,40 4.414,04 

40.6253 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
300,00 275,00 261,00 

40.6263 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
99,63 0,00 1.500,00 
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40.6323 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
107,00 109,50 34,00 

40.6641 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 124,82 61,26 97,27 

40.6671 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
1.500,00 0,00 1.499,76 

40.7413 Υπηρεσία Πολεοδομίας - Λοιπές μελέτες 
0,00 136.939,99 0,00 

45.6262 Υπηρεσία νεκροταφείων - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 3.699,99 0,00 

70.6021 Λοιπές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 36.991,90 39.232,18 38.435,65 

70.6041 Λοιπές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 

70.6052 Λοιπές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 10.953,25 11.022,97 10.426,19 

70.6062 Λοιπές υπηρεσίες - Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 
Ν.118/81) 0,00 0,00 2.000,00 

70.6063 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κλπ) 49,36 0,00 0,00 

70.6162 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα τρίτων 
0,00 728,43 0,00 

70.6236 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπά μισθώματα 
11.757,72 11.364,48 5.176,32 

70.6253 Λοιπές υπηρεσίες - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
460,00 422,00 399,00 

70.6261 Λοιπές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και ακινήτων του Δήμου 
0,00 999,99 0,00 

70.6262 Λοιπές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων) 8.849,90 2.310,44 1.999,98 

70.6263 Λοιπές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
2.997,25 4.874,49 2.892,35 

70.6277 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα 10.888,99 0,00 0,00 

70.6279 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες Ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα) 22.910,62 8.999,40 9.023,37 

70.6321 Λοιπές υπηρεσίες - Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 
0,00 0,00 0,00 

70.6323 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
222,23 0,00 0,00 

70.6412 Λοιπές υπηρεσίες - Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 
947,10 0,00 0,00 

70.6641 Λοιπές υπηρεσίες - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 2.547,49 3.645,90 3.897,74 

70.6671 Λοιπές υπηρεσίες - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
0,00 1.353,09 0,00 

70.7135 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπός εξοπλισμός 
10.042,58 15.000,00 9.959,90 

70.7321 Λοιπές υπηρεσίες - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 
19.821,02 57.587,09 0,00 

70.7326 Λοιπές υπηρεσίες - Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 
3.354,20 0,00 0,00 

70.7331 Λοιπές υπηρεσίες - Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 
34.544,08 11.925,94 0,00 

70.7411 Λοιπές υπηρεσίες - Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 
8.596,40 0,00 0,00 

80.8111 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 170.603,79 203.904,60 87.786,79 

80.8112 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αμοιβές αιρετών αρχόντων 
και τρίτων 23.449,79 5.670,00 56.239,60 

80.8113 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων  66.245,15 35.427,34 21.489,69 

80.8114 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Φόροι - τέλη 
38.522,98 31.098,83 78.681,70 

80.8115 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Διάφορα έξοδα 
305.248,07 251.258,87 320.391,41 

80.8122 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Έργα 
14.665,71 54.000,00 35.278,00 

80.8123 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Μελέτες Έρευνες 
πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 20.990,00 26.398,16 20.368,02 
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80.8211 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση εισφοράς υπέρ 
του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 82.570,97 80.342,72 62.740,79 

80.8221 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση φόρων 
μισθωτών υπηρεσιών 70.264,73 82.578,51 81.023,91 

80.8222 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση εξαγορά 
συντάξιμης υπηρεσίας 45.218,32 39.097,65 7.700,72 

80.8223 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση φόρων 
προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 60.310,24 29.903,14 66.479,54 

80.8224 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις 
κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 1.135,19 5.936,95 1.679,79 

80.8231 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 476.006,47 562.817,48 453.628,44 

80.8241 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Κρατήσεις στις αποδοχές 
για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 13.470,69 13.852,55 7.327,97 

80.8242 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Λοιπές κρατήσεις υπέρ 
τρίτων 40.103,10 42.222,35 19.311,25 

80.8251 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Πάγια προκαταβολή 
0,00 7.000,00 0,00 

80.8261 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Λοιπές επιστροφές 
1.910,13 49.299,80 4.371,92 

80.8262 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιστροφή χρημάτων ως  
αχρεωστήτως  εισπραχθέντων (Κλειστό γυμναστήριο)ΚΛΠ 699,66 0,00 0,00 

80.8311 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιχορηγούμενες 
Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού  56.518,38 13.045,01 0,00 

80.8312 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιχορηγούμενες 
Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 143.475,74 154.283,34 0,00 

80.8313 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιχορηγούμενες 
Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων Παροχές τρίτων 25.852,36 11.511,96 0,00 

80.8315 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιχορηγούμενες 
Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Διάφορα Έξοδα 171.777,09 626.894,98 0,00 

80.8322 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιχορηγούμενες 
Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Έργα 221.698,65 49.773,28 0,00 

80.8323 Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Επιχορηγούμενες 
Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Μελέτες 53.351,13 20.226,38 0,00 

  
7.470.163,50 8.029.108,80 7.550.891,33 

 

Η ανάλυση των εξόδων κατά υπηρεσία σύμφωνα με τους ανωτέρω 
απολογιστικούς πίνακες διαμορφώνεται ως εξής :  
 
Έτος 2013 

- Γενικές Υπηρεσίες  ...................................................................... .853,404.68 
- Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες ........................................ .948,157.25 
- Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής . …93,880.14 
- Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ....................... 1,260,391.21 
- Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης ...................... 1,283,811.34 
- Υπηρεσία Τεχνικών έργων ......................................................... …614,867.23 
- Υπηρεσίες πρασίνου .................................................................. …100,169.37 
- Υπηρεσία Πολεοδομίας ............................................................. …..25,459.85 
- Λοιπές υπηρεσίες ...................................................................... …185,934.09 
- Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις................ .2,104,088.34 

 
 
 
Έτος 2014 
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- Γενικές Υπηρεσίες  ...................................................................... .753,106.31 
- Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες ........................................ .898,749.69 
- Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ..117,175.02 
- Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ....................... ..948,458.19 
- Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης ...................... 1,503,515.29 
- Υπηρεσία Τεχνικών έργων ......................................................... 1,007,730.91 
- Υπηρεσίες πρασίνου ................................................................. …….82,329.00 
- Υπηρεσία Πολεοδομίας ............................................................ …..148,334.10 
- Υπηρεσία νεκροταφείων .......................................................... ………3,699.99 
- Λοιπές υπηρεσίες………………………………………………………………………169,466.40 
- Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις……………….2,396,543.90 

 
Έτος 2015 

- Γενικές Υπηρεσίες  ...................................................................... .682,774.87 
- Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες ........................................ .832,446.51 
- Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής …125,280.32 
- Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ....................... 1,652,539.46 
- Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης ...................... 1,927,816.65 
- Υπηρεσία Τεχνικών έργων ......................................................... …853,215.12 
- Υπηρεσίες πρασίνου ................................................................... …58,318.30 
- Υπηρεσία Πολεοδομίας .............................................................. …..9,790.06 
- Λοιπές υπηρεσίες ...................................................................... ….84,210.50 
- Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις................ .1,324,499.54 

 
 

3.4.8 Διοίκηση μέσω στόχων  &  Δείκτες Μέτρησης 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθιερώνεται το σύστημα  “Διοίκηση μέσω 
Στόχων” με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες 
και τα νέα πρότυπα διοίκησης. 
 Η Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών 
επιδιώξεων - επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν 
συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων 
δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. 
Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση 
για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριμένων 
ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών 
αποδοτικότητας και των λοιπών δεικτών που χρησιμοποιούνται. Με τον τρόπο αυτό 
καθιερώνεται  η  αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης η οποία είναι 
συνυφασμένη με την  εξυπηρέτηση του πολίτη, την ποιοτική αύξηση της 
εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση και το βαθμό ικανοποίησής του από 
αυτή. Επίσης ενισχύεται η διαφάνεια, η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και 
γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.  
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Για τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης των στόχων χρησιμοποιούνται δείκτες 
μέτρησης ως μέσα αποτίμησης τόσο της οικονομικής κατάστασης του Δήμου όσο 
και τις οικονομικές του προοπτικές για την επίτευξη των στόχων του. Οι δείκτες 
διακρίνονται : 
 

Α. Δείκτες εισροών-εκροών 
Ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις 
εκροές που παράγονται ή τις εισροές (πόρους) που καταναλώνονται για την 
υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. 
Για την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους 
αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες 
αποτελεσμάτων διακρίνονται σε : 

 Δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών 
 Δείκτες δραστηριοτήτων & εξυπηρέτησης του πολίτη 
 Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής 
 Οικονομικοί δείκτες 

Οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι 
δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της 
υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου Καρύστου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των γενικών και 
ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. 
B. Δείκτες οικονομικής επίδοσης 
που αξιολογούν τις διαδικασίες προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης των 
ΟΤΑ. 
Γ. Δείκτες επενδύσεων  
έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Δήμου. 
Δ. Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης 
που αξιολογούν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυνατότητες του Δήμου.  
 
 

3.4.9 Ζητήματα εσωτερικής διάρθρωσης του Δήμου 
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου ως προς τα οργανωτικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά του, εξυπηρετεί τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και 
αδυναμιών και εν τέλει στην αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης και στον 
εντοπισμό προβλημάτων που απαιτούν επίλυση εντός της προγραμματικής 
περιόδου.  
Με αφετηρία την αναζήτηση των ζητημάτων που προκύπτουν και των αδυναμιών, 
είναι αναγκαίος ο εντοπισμός και η περαιτέρω ανάλυση των εξής ζητημάτων για την 
εσωτερική διάρθρωση του Δήμου: 

 Οργάνωση δομή και συστήματα λειτουργίας. 
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Θέματα όπως ο βαθμός αποτελεσματικότητας της οργανωτικής δομής, η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανάγκη αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών, διοίκηση 
ποιότητας, παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών καθώς και μείωση της 
εσωτερικής γραφειοκρατίας , αποτελούν ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω 
ανάλυση. 

 Ανθρώπινο Δυναμικό. 
Η υλικοτεχνικές υποδομές, θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού, 
στελέχωση υπηρεσιών. 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των γραφείων, η αξιοποίηση του προσωπικού και των 
χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

 Κτηριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός. 
Υφιστάμενες υποδομές, ακίνητη περιουσία και αξιοποίησή της, ποιότητα 
υφιστάμενων  μηχανογραφικών εφαρμογών. 

 Οικονομικά και περιουσία. 
Θέματα αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας, εξορθολογισμός λειτουργικών 
δαπανών, οικονομίες κλίμακας, ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών 
οικονομικής διαχείρισης, στοχοθεσία, απορρόφηση πόρων, αποθήκη υλικών και 
κοστολόγηση. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας Αγροτική & 

Κτηνοτροφική Παραγωγή-

Αλιεία 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

- Ανάγκη οργάνωσης και ανάπτυξης 
πρωτογενούς παραγωγής με 
συστημικό τρόπο. 

- Ανάγκη αναβάθμισης και επέκτασης 
αγροτικής οδοποιίας. 

- Ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης 
υδατικών πόρων για άρδευση.   

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

- Στελέχωση της υπηρεσίας Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης με 
ειδικευμένο προσωπικό. 

- Η υφιστάμενη οικονομική κρίση της 
χώρας. 

- Υψηλός ρυθμός αστικοποίησης και 
εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

- Μη αξιοποίηση της πλούσιας 
αγροτικής παραγωγής με υψηλής 
ποιότητας επώνυμα αγροτικά 
προϊόντα. 

- Έλλειψη τυποποίησης αγροτικών 
προϊόντων. 

- Μείωση ιχθυαποθεμάτων στο Ν. 
Ευβοϊκό και το Αιγαίο. 

- Ανυπαρξία δράσεων προστασίας 
αδέσποτων ζώων. 

- Έλλειψη φιλοζωικών οργανώσεων στο 
Δήμο. 

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

- Η στοχευόμενη αξιοποίηση του 
πλούτου της περιοχής σε εναλλακτικές 
μορφές νέων καλλιεργειών (ιπποφαές, 
αρωματικά φυτά, , κλπ. 

- Η στοχευόμενη αξιοποίηση των 
ελαιουργικών προϊόντων. 

- Η δυνατότητα επέκτασης της 
υφιστάμενης αλιευτικής 
δραστηριότητας. 

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

- Η υλοποίηση των έργων νέου λιμένα 
Στύρων και Μαρμαρίου. 

- Η υποστήριξη του ελλιμενισμού 
αλιευτικών σκαφών στη ΔΕ 
Μαρμαρίου και Στύρων και της 
στάθμευσης και συντήρησης σκαφών 

- Η   υλοποίηση του έργου "Κατασκευή 
αλιευτικού καταφυγίου Αμυγδαλιάς 
Καφηρέα". 

- Ονομασία Προέλευσης και 
Κατοχύρωσης Τοπικών Προϊόντων 
(κατσικάκι  Καρύστου, τουλουμοτύρι). 

- Εύρεσης εναλλακτικών πηγών 
εισοδημάτων στον κλάδο της αλιείας 
(επεξεργασία υπολειμμάτων 
αλιευτικών προϊόντων, εμπορία και  
συσκευασία ). 

- Ενημέρωση επαγγελματιών του 
κλάδου της αλιείας για τις δράσεις 
ενισχύσεων και τις δυνατότητες 
ανανέωσης αλιευτικού στόλου. 

- Δημιουργία δημοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων του Ν. 3249/2014 
μέσω χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων. 

- Ένταξη ντόπιας φυλής προβάτου σε  
πρόγραμμα βιώσιμης παραγωγής 

- Ταυτοποίηση ειδών Τσάι Όχης-
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Χαμορίγανη. 

- Ημερίδες ενημέρωσης αγροτών-
κτηνοτρόφων-μελισσουργών και 
αμπελουργών. 

- Στήριξη και ενίσχυση συνεταιριστικών 
οργανώσεων αγροτικού τομέα. 

Τομέας Τουρισμός 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

- Ανάγκη βελτίωσης υποδομών τομέα 
Τουρισμού. 

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

- Ανάγκη συστηματικής και σταθερής 
προβολής της περιοχής. 

- Ανάγκη κατάρτισης επαγγελματιών, 
ειδικά στο τουρισμό. 

- Ανάγκη συμμετοχής του Δήμου σε 
εθνικές και διεθνείς τουριστικές 
εκδηλώσεις και δρώμενα. 

- Βελτίωση υποδομών ελλιμενισμού 
τουριστικών σκαφών στις ΔΕ 
Μαρμαρίου και Στυραίων. 

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

- Η έλλειψη ολοκληρωμένης 
τουριστικής προβολής του Δήμου. 

- Η υφιστάμενη οικονομική κρίση. 

- Η ιδιαίτερα μικρή τουριστική 
περίοδος.  

- Υποστελέχωση γραφείου τουρισμού 
του Δήμου. 

 

 

- Ποικιλομορφία φυσικού 
περιβάλλοντος και πολιτιστικών πόρων 
στη περιοχή του Δήμου που μπορούν 
να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. 

- Αξιοποίηση τοπίων και περιοχών 
σημαντικού φυσικού κάλους και 
ανάπτυξη περιπατητικών μονοπατιών. 

- Το όρος Όχη και οι υπόλοιποι ορεινοί 
όγκοι, που αποτελούν σημαντικό 
εναλλακτικό προορισμό.  

- Το μεγάλο μήκος ακτών του Δήμου και 
το συγκριτικό πλεονέκτημα των ακτών 
του Αιγαίου (Άγιος Δημήτριος, Ποτάμι 
κτλ). 

- Το σημαντικό απόθεμα ιστορικών & 
αρχαιολογικών μνημείων.  

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

- Αξιοποίηση και αναβάθμιση   σκαφών, 
επιβατικών πλοίων και 
κρουαζιερόπλοιων και την 
εξυπηρέτηση των επιβατών. 

- Η χρηματοδότηση έργων αναπλάσεων.  
- Η δυνατότητα συστηματικής 

προσέγγισης και ανάπτυξης ειδικών 
μορφών τουρισμού με στόχο την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

- Αθλητικός-Φυσιολατρικός Τουρισμός 
(Όλο το χρόνο).  

- Οικολογικός τουρισμός (Όλο το χρόνο). 
- Αγροτουρισμός (Όλο το χρόνο).  
- Πολιτιστικός Τουρισμός (Όλο το χρόνο)  
- Παραθεριστικός Τουρισμός δεύτερης 

κατοικίας (Όλο το χρόνο). 
- Συνεδριακός - Επιστημονικός 

Τουρισμός (Όλο το χρόνο). 
- Γαστρονομικός. 
- Η δυνατότητα διαμόρφωσης όρων 

ελκυστικής παραθεριστικής κατοικίας 
και βιώσιμου- αειφόρου τουρισμού. 
Εναλλακτικές τουριστικές 
δραστηριότητες. 

- Υλοποίηση προγράμματος 
Καταδυτικού Τουρισμού στα ναυάγια 
του Ευβοϊκού. 

- Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας 
συνεδριακού κέντρου (θερινό Νταβός) 
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στη νήσο “Αιγιαλεία”.  
- Ένταξη επιλεγμένων ακτών στο 

Ευβοϊκό και το Αιγαίο στο πρόγραμμα 
“Γαλάζια Σημαία” (πχ ακτές Κοκκίνη 
Μαρμαρίου, Ποτάμι Πλατανιστού, 
Μπούρος Καρύστου κα.).  

     

Απασχόληση 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

- Ανάγκη βελτίωσης υποδομών 
τριτογενούς τομέα. 

- Ανάγκη  οριοθέτησης και ομαλής 
προσαρμογής ανταγωνιστικών. 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

- Ανάγκη συντονισμού και υποστήριξης 
Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και 
Διασύνδεσης Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων. 

- Ανάγκη δράσεων στήριξης των νέων 
και των γυναικών. 

- Ανάγκη δημιουργίας επαγγελματικών 
κινήτρων για παραμονή των νέων στη 
περιοχή. 

- Αναβάθμιση του ρόλου του ΟΑΕΔ 
Καρύστου σχετικά με τις ευκαιρίες 
απασχόλησης και την 
επιχειρηματικότητα. 

- Αδυναμία συντονισμού τοπικής και 
εθνικής πολιτικής για την 
επιχειρηματικότητα. 

- Υψηλά επίπεδα εποχιακής 
απασχόλησης. 

- Η υφιστάμενη οικονομική κρίση  

- Ανάγκη διαμόρφωσης 
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για 
την απασχόληση. 

- Ανάγκη διαμόρφωσης 
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
Κοινωνικής Εργασίας, Απασχόλησης 
και Αυτοαπασχόλησης. 

- Ασάφεια στο εύρος αρμοδιοτήτων 
του Δήμου σε θέματα απασχόλησης. 
Παρότι  υφίσταται οργανωτική 
μονάδα η επιχειρησιακή της 
ικανότητα με βάση το νέο θεσμικό 
πλαίσιο είναι αρκετά περιορισμένη. 

- Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του 
Δήμου αποτελεί μικρό ποσοστό του 
συνόλου του δήμου σε συνδυασμό με 
την αυξημένη ανεργία. 

- Η υφιστάμενη οικονομική κρίση. 

- Ύπαρξη πλήθους μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων που δεν 
ενισχύουν τη μείωση της ανεργίας. 

- Προώθηση προγραμμάτων νεανικής 
επιχειρηματικότητας. 

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

- Ενίσχυση επαγγελματιών με 
προγράμματα δια βίου μάθησης για 
την επιχειρηματικότητα π.χ τουριστικά 
επαγγέλματα κτλ. 

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

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

- Σύνδεση της προσφερόμενης 
κατάρτισης (ΙΕΚ) με ειδικότητες που 
παρουσιάζουν ζήτηση στη περιοχή. 

- Λειτουργία γραφείου απασχόλησης 
στο Δήμο. 

- Στήριξη των ατομικών και μικρών 
επιχ/σεων από εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 

- Συνεργασία με την Περιφέρεια για την 
υλοποίηση ΤΟΠΣΑ. 

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

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

- Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ.  

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

- Εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης 
ανέργων και των οικογενειών τους 
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- Υποστελέχωση γραφείου 
απασχόλησης του δήμου. 

 

καθώς αποτελεί την πλέον ευπαθή 
ομάδα στις δοσμένες. 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  

- Οργάνωση Λαϊκής Αγοράς στα ΔΔ 
Καρύστου, Μαρμαρίου, Στύρων. 

- Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 
σε νέες, καινοτόμες δραστηριότητες. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η υλοποίηση έργων οδοποιίας, αναπλάσεων, λιμένων, δημιουργούν συνθήκες δυναμικής εξωστρέφειας της 
τοπικής επιχειρηματικότητας. 
Η υλοποίηση από τα αρμόδια υπουργεία των έργων συνεδριακού τουρισμού καθώς και καταδυτικού 
πάρκου στον Ευβοϊκό αποτελεί για την περιοχή πόλο τουριστικής έλξης και αύξησης των θέσεων εργασίας. 
Οι συμπληρωματικές υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας  στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρύστου, η παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (ελαιόλαδο, 
εναλλακτικές καλλιέργειες, οίνος κλπ) και ο τουρισμός σε 12 μήνη διάρκεια με έμφαση στον αγροτουρισμό, 
τον εναλλακτικό και τον εξειδικευμένο ιατρικό τουρισμό, ολοκληρώνουν δράσεις μιας ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 
Η σημασία της παραγωγής ενέργειας για την έξοδο από τη κρίση της χώρας, αποτελεί μια μοναδική 
ευκαιρία για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής για πολλές επερχόμενες γενεές 
δεδομένης της εγκατάστασης αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας. Συνεπώς η διαμόρφωση σταθερής 
πολιτικής και η υποστήριξη της υλοποίησης της από το Δήμο αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως προτεραιότητα. 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
2. Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα. 
3. Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα. 
4. Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα. 
5. Σχεδιασμός Υποδομών και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και 

Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα. 
6. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και Διασύνδεσης 

Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα. 
7. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και Διασύνδεσης 

Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα. 
8. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος προώθησης και καθιέρωσης της επωνυμίας της 

περιοχής και ανάδειξης των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. 
9. Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση.  
10. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας , Απασχόλησης και Αυτοαπασχόλησης. 
11. Βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. 
12. Στελέχωση υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης. 

 

 

 

 

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων στο τομέα 
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Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας Πολιτισμός Αθλητισμός  

ΤΟΜΕΑΣ Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα  Ανάγκες & Ευκαιρίες  

Κοινωνική Πολιτική  

Προβλήματα/Ανάγκες  Δυνατότητες 

- - Περιορισμός της χρηματοδότησης δομών 
κοινωνικής πρόνοιας. 

- - Υψηλό ποσοστό ηλικιωμένου πληθυσμού 
στο Δήμο / Υψηλό ποσοστό ανεργίας.   

- - Εμφάνιση φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού.  

- - Έλλειψη δομών για  την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
και των παιδιών. 

- - Υποστελέχωση αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου και παντελής έλλειψη προσωπικού 
στα ΝΠΔΔ του Δήμου 
 
 

- Επαρκείς κοινωνικές υποδομές (π.χ Βοήθεια 
στο Σπίτι, Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, παιδικός σταθμός κλπ). 
-Παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής 
πολιτικής. 
-Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
-Ενίσχυση του ρόλου του εθελοντισμού για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού. 
-Συνεργασία με τους συλλόγους της περιοχής για 
τα κοινωνικά θέματα του Δήμου και την στήριξη 
του εθελοντισμού.  
-Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαικών 
προγραμμάτων κοινωνικών δράσεων. 
- Διαφύλαξη και ενίσχυση της κοινωνικής 
αλληλεγγυής. 
- Αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικού 
αποκλεισμού και ανεργίας.  
- Ενίσχυση προσωπικού των κοινωνικών 
υπηρεσιών του Δήμου.  
-Δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους 
φορείς για την στήριξη δικτύου τοπικών δομών 
(Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων 
Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των 
παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των 
θυμάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και 
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.  
 

Υγεία  

Προβλήματα/Ανάγκες Δυνατότητες 

-Περιορισμός της χρηματοδότησης δομών 
υγείας. 
-Έλλειψη ιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού στο Νοσοκομείο Καρύστου.  
-Ελλιπής παροχή υπηρεσιών υγείας σε 
περιοχές όπως π.χ. η πρώην Κοινότητα 
Καφηρέως. 

- Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων υγείας και 
πρόνοιας. 
- Διασφάλιση πρωτοβάθμιας φροντίδας και 
περίθαλψης, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. 
- Εφαρμογή προγράμματος προληπτικής 
ιατρικής.  
-Στελέχωση του Νοσοκομείου Καρύστου με 
ειδικότητες οφθαλμιάτρου κτλ ώστε να μην 
τίθεται θέμα μετακίνησης των ασθενών. 
- Ενημέρωση σε θέματα Προληπτικής Ιατρικής 
και ασφάλειας των κατοίκων μέσω σχολείων, 
συλλόγων κτλ. 
-Βελτίωση ποιότητας ζωής κυρίως των ευπαθών 
ομάδων. 
- Δημιουργία σύγχρονου δικτύου παροχής 
ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών. 
- Ενδυνάμωση του κοινωνικού προφίλ του 
Δήμου.   

Πολιτισμός  Προβλήματα/Ανάγκες Δυνατότητες 
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-Κίνητρα να συμμετέχουν περισσότεροι νέοι 
στα κοινά. 
-Ανάγκη ενίσχυσης δημοτικών και 
πολιτιστικών φορέων και θεσμών. 
-Έλλειψη προσωπικού στις αθλητικές και 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 
-Μειωμένη οικονομική δυνατότητα του 
Δήμου.  
 
 
 
 
 

-Ενίσχυση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων 
Νέων,  ο οποίος έχει ατονήσει. 
-Συντήρηση και αναπαλαίωση αξιόλογων 
κτηρίων στην έδρα και σε οικισμούς.  
-Συνεργασίες με όμορους δήμους και την 
Περιφέρεια για την εξεύρεση πόρων για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
-Σημαντική δράση του ΝΠΔΔ "Ανεμοπύλες" σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και εξεύρεση 
χρηματοδοτικών πόρων για την συνέχιση και 
εμπλουτισμό της δράσης του. 
-Αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων (πρώην τοπικές 
κοινότητες) ως πολιτιστικών χώρων. 
-Αξιοποίηση προγράμματος JESSICA. 
-Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αίθουσας 
πολιτιστικών εκδηλώσεων Γιοκαλείου 
Ιδρύματος. 

Παιδεία 

Προβλήματα/Ανάγκες Δυνατότητες 

-Μείωση της τακτικής επιχορήγησης για 
κατανομή στα σχολεία. 
-Έλλειψη δομών δημιουργικής και 
εξωσχολικής απασχόλησης των νέων. 
-Μετεγκατάσταση σχολικής μονάδας 2

ου
 

δημοτικού σχολείου στη ΤΚ Καλυβίων. 
-Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ενηλίκων. 
 

 

 
- Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. 

- - Υλοποίηση του έργου κατασκευής υποδομών 
στέγασης 2

ου
 δημοτικού σχολείου. 

- -Ο Δήμος υποστηρίζει τη λειτουργία δομών δια 
βίου μάθησης. 

- -Ενίσχυση του ΙΕΚ με νέα τμήματα. 
- -Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων 

για την χρηματοδότηση έργων και νέων 
τεχνολογιών στα σχολεία. 

- -Εκμετάλλευση των τρεχουσών προγραμμάτων 
για την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Αθλητισμός 

Προβλήματα/Ανάγκες Δυνατότητες 

-Κόστος συντήρησης αθλητικών υποδομών. 
-Μειωμένη συμμετοχή κατοίκων σε 
αθλητικές δραστηριότητες. 
-Ανυπαρξία αθλητικών υποδομών στα 
τοπικά διαμερίσματα του Δήμου (πλην της 
έδρας). 
-Ανάγκη αποπεράτωσης  του έργου 
διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου  
Μαρμαρίου (Ελλάδα 2004). 
-Ελλιπής χρηματοδότηση σε αθλητικές 
υποδομές λόγω της οικονομικής συγκυρίας. 

-Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών. 
-Ενεργοποίηση του ρόλου των Ανεμοπυλών σε 
θέματα αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 
-Ανάπτυξη αθλητικής παιδείας στους δημότες 
και της εθελοντικής συμμετοχής στις αθλητικές 
διοργανώσεις. 
 
 
 

Ο Δήμος Καρύστου παρόλο το ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικών δομών ,παρουσιάζει την ανάγκη περαιτέρω 
επέκτασης και αναβάθμισης κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας, υποδομών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, κυρίως σε επίπεδο οικισμού.  
Σημαντική κρίνεται επίσης  η προώθηση υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσα από ολοκληρωμένα 
προγράμματα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.  
Η ανάπτυξη του δικτύου κοινωνικού εθελοντισμού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική εφόσον ο εθελοντισμός 
καλείται  να υποστηρίξει  και να συμπληρώσει το έργο του Δήμου τόσο σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας όσο και 
στο τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού.  
Ιδιαίτερα στο επίπεδο του πολιτισμού, ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό του 
απόθεμα και να ενισχύσει τη δικτύωση και τη δραστηριοποίηση τοπικών φορέων. Η ανάδειξη της ιστορίας της 
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περιοχής και η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο, σε συνδυασμό με την 
υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των τοπικών εκδηλώσεων. Στον τομέα αυτό η αξιοποίηση και η υποστήριξη 
της σημαντικής δραστηριότητας συλλόγων και φορέων είναι προστιθέμενης αξίας. Ακόμη, είναι αναγκαίο να 
αναβαθμιστούν και να επεκταθούν οι υποδομές σύγχρονου πολιτισμού του Δήμου αλλά και χώρων αναψυχής 
προς όφελος του πολίτη. 
Στο επίπεδο του αθλητισμού σημαντική είναι η συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών (μικρής 
και μεγάλης κλίμακας) και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων αθλητικών προγραμμάτων  και 
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Επίσης υπάρχει έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Στυραίων. 
Επιτακτική κρίνεται επίσης η ανάγκη επέκτασης, συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων . Σημαντικός 
περιορισμός υφίσταται στην διάθεση κονδυλίων από ΚΑΠ (ΣΑΤΑ Σχολείων) γεγονός που δυσχεραίνει το έργο 
του Δήμου. Παρόλα αυτά η προτεραιότητα παραμένει ως  άμεση. Παράλληλα, σημαντική είναι η ανάγκη 
προώθησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης, ανακύκλωσης, προώθησης  της γνώσης της τοπικής ιστορίας και 
του ιστορικού αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Η σύνδεση 
της έρευνας με την τοπική οικονομία είναι σημαντική ενώ η ενίσχυση της νεολαίας αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα του Δήμου, τόσο με την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά όσο και με την υποστήριξη 
στοχευμένων δράσεων για την ενδυνάμωση της. 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

1. Αναβάθμιση υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης στους πολίτες του Δήμου. 
2. Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του ηλικιωμένου 

και της οικογένειας. 
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. 
4. Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ. 
5. Συμβουλευτική υποστήριξη και προστασία των ανηλίκων, των νέων και της οικογένειας. 
6. Ενίσχυση της νεολαίας.  
7. Αξιοποίηση,  βελτίωση και επέκταση των σχολικών υποδομών. 
8. Προώθηση  ειδικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
9. Ενίσχυσης της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης-Αξιοποίηση της δυναμικής των ΙΕΚ. 
10. Προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού αποτυπώματος της περιοχής, στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. 
11. Δημιουργία  πολιτιστικού υποβάθρου και επώνυμων πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαδρομών. 
12. Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. 
13. Ενίσχυση του Αθλητισμού. 
14. Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά, της προώθησης της απασχόλησης των δυο φύλων και της 

πρόσβασης  σε ίσες ευκαιρίες. 
15. Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της Κοινωνικής Δικτύωσης.   

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων στο τομέα 
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Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής. 

ΤΟΜΕΑΣ Προβλήματα/Ανάγκες  Ευκαιρίες  

 

- - Υψηλό κόστος παροχής ανταποδοτικών 
υπηρεσιών και συντήρησης των υποδομών 
(ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός 
κ.τ.λ). 

- - Προβλήματα ηλεκτροφωτισμού στους 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών.  

- - Μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό στη 
στελέχωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

- - Προβλήματα Δημοτικών και επαρχιακών 
οδών. 

- - Ανάγκη διάνοιξης νέων δρόμων και 
επέκτασης οδικού δικτύου. 

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

- - Ανάγκη διευκόλυνσης προσβασιμότητας, 
μέσω αναβάθμισης και επέκτασης οδικών 
μεταφορών. 

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

- - Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες 
του Δήμου. 

- - Διευθέτηση όμβριων υδάτων. 

- - Βελτίωση και επέκταση οδικού δικτύου. 
- Ζήτηση για παραθεριστική κατοικία και 

τουριστική ανάπτυξη. 
- - Ο Δήμος Καρύστου αποτελεί ένα σημαντικό 

τουριστικό θέρετρο σε απόσταση αναπνοής από 
την πρωτεύουσα. 

- - Σημαντικός ο ρόλος των εθελοντικών συλλόγων 
δασοπροστασίας και στήριξη του έργου τους. 

- - Χωρική , οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη. 
- - Προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικών 

περιοχών.  
- - Η σημαντική τεχνογνωσία αξιοποίησης 

χρηματοδοτήσεων και οργάνωσης του Δήμου. 
- - Ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας και 

δυνατότητα αξιοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- - Ολοκλήρωση του ΒΙΟ.ΚΑ Μαρμαρίου. 
- - Αξιοποίηση επενδύσεων στον τομέα της 

ενέργειας. 

 

 

Περιβάλλον  

Προβλήματα / Ανάγκες  Ευκαιρίες   

- - Δράσεις προστασίας και διαχείρισης 
πόρων. 

- - Προβλήματα ύδρευσης άρδευσης.  
- - Προβλήματα διάθεσης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, ελλιπείς υποδομές. 
- - Περιβαλλοντική υποβάθμιση. 
- - Ελλιπής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

κοινωνικών φορέων του Δήμου.  
- - Απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης με 

αποτέλεσμα την επισφαλή ποιότητα του 
πόσιμου ύδατος. 

- - Ανάγκη αποκατάστασης περιοχών που  
υπέστησαν καταστροφές από πυρκαγιές. 

- - Ανάγκη χωροθέτησης βασικών οικονομικών 
κλάδων (ιχθυοτροφεία, ανεμογεννήτριες, 
λατομεία). 

- - Ανάγκη αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος από τη δράση οικονομικών 
κλάδων (λατομεία). 

 
- - Βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας. 
- Προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος Δήμου.   
- - Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. 
- - Μελέτες και εκτελέσεις έργων μέσω 

χρηματοδότησης από προγράμματα. 
- - Ευαισθητοποίηση δημοτών για το περιβάλλον 

μέσω κατάλληλων. πρωτοβουλιών και 
προγραμμάτων.  

- - Ελκυστικό φυσικό περιβάλλον και υψηλής 
ποιότητας φυσικοί πόροι (παραλίες).  

- - Βελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών και 
επισκεπτών.  

- - Πρόγραμμα ανακύκλωσης και ενίσχυση 
περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών σε 
θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.  

- - Συντονισμένες ενέργειες για έναρξη των 
αντισταθμιστικών οφελών στα οικιακά τιμολόγια 
από την λειτουργία ΑΕΠ στα Τοπικά 
Διαμερίσματα. 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

- Ανάπτυξη βασικών υποδομών προσβασιμότητας.  
- Προστασία των παράλιων του Δήμου.  
- Προστασία φυσικού περιβάλλοντος.  
- Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών Δήμου Καρύστου. 
- Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά και στις υπηρεσίες του Δήμου 

και διεύρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
- Ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
- Στελέχωση τεχνικών υπηρεσιών με ειδικευμένο προσωπικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
- Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του 

Δήμου και εφαρμογή συστημάτων 
Διοίκησης και Απόδοσης. 

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

- Συνθετότητα θεσμικού πλαισίου και 
πλήθους εγκυκλίων , ΥΑ, κλπ. 

- Ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού 
από το ΥΠΕΣ.   

- Έλλειψη κατάλληλων χώρων εργασίας 
στην έδρα. 

- Ανάγκη αξιοποίησης των δημοτικών 
κτηρίων στους πρώην καποδιστριακούς 
δήμους. 

- Ανυπαρξία οργάνωσης  αρχειοθέτησης 
εγγράφων.  

- Υποστελέχωση σημαντικών τμημάτων 
του Δήμου. 

- Επικαιροποίηση και εξέλιξη του 
Οργανισμού Εσωτερικής Διάρθρωσης 
του Δήμου σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα στη διάρθρωση του ΟΤΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων 
διοικητικών δομών. 

- Δυνατότητα επέκτασης και 
αναβάθμισης επιπέδου ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. 

- Αξιοποίηση ΕΠ του Δήμου ως σύγχρονο 
εργαλείο προγραμματισμού και 
ανάπτυξης. 

- Δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων.  

- Ο δήμος διαθέτει  διαχειριστική 
επάρκεια για τη διεκδίκηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- Αξιοποίηση υφιστάμενων  
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον 
πολίτη.  

- Αξιοποίηση του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

- Δημιουργία γραφείου “Συμπαραστάτη 
του Δημότη”. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
- Ελλείψεις προσωπικού.  

- Ανάγκη κατάρτισης προσωπικού. 

- Περιορισμός προσλήψεων βάσει της 
ευρύτερης πολιτικής προσλήψεων στο 
Δημόσιο τομέα. 

- Λειτουργία συστήματος διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού. 

- Αξιοποίηση των προγραμμάτων που 
εκπονούνται από το ΙΝΕΠ για τους 
Δήμους. 

- Ύπαρξη πολιτικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης. 

- Αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσα από 
στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
και επιμόρφωσης. 

- Υφίσταται γραφείο ιατρού εργασίας και 
τεχνικού ασφαλείας. Απαιτείται η 
αξιοποίησή τους. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 
- Ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας  στον Δήμο. 

- Ανάγκη ηλεκτρονικής διασύνδεσης με 
τοπικές κοινότητες. 

- Έλλειψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού. 

- Απαρχαιωμένα λειτουργικά συστήματα 
και εξοπλισμός. 

- Αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών για 
την παροχή υπηρεσιών. 

- Δυνατότητες εφαρμογής προγράμματος 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

- Δημιουργία διαδικτυακής πύλης 
“Οδηγός του Πολίτη”. 
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ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟΔΟΜΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

 

- Ανάγκη αναβάθμισης εξοπλισμού ΤΠΕ.  

- Η μη κάλυψη, από μέρους των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, κατάλληλων συνθηκών 
για την απασχόληση του προσωπικού 
στο διοικητήριο Καρύστου. 

- Ανάγκη εύρεσης χώρων οργάνωσης και 
αρχειοθέτησης εγγράφων. 
 

 
 

-  Αξιοποίηση των δημοτικών κτηρίων 
στους πρώην καποδιστριακούς δήμους 
και κοινότητες. 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

- Ανάγκη αναδιάρθρωσης 
χρηματοοικονομικών δεδομένων του 
Δήμου. 

- Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι λόγω 
της μείωσης των επιχορηγήσεων. 

 

- Αξιοποίηση ΕΠ του Δήμου ως σύγχρονο 
εργαλείο προγραμματισμού και 
ανάπτυξης. 

- Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. 

- Μεγάλος αριθμός ακινήτων.  

- Σύσταση και λειτουργία γραφείου 
κίνησης οχημάτων. 

- Υφιστάμενη πολιτική χαμηλών 
ανταποδοτικών τελών. 

- Υφιστάμενη οικονομική κρίση.  

- Δυσκολίες στη είσπραξη τελών.  

- Δεν υφίσταται μηχανογραφημένη 
αποθήκη. 

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

- Αξιοποίηση σύγχρονων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. 

- Χαμηλές δανειακές υποχρεώσεις του 
Δήμου. 

- Αξιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing). 

- Αξιοποίηση του διπλογραφικού 
συστήματος. 

- Υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου 
στο Δήμο. 

   

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου αποτυπώνονται κλασσικές αδυναμίες, όπως αυτές προκύπτουν από 
χρονίζουσες καταστάσεις  στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από νέα δεδομένα που προέρχονται από την 
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης.  Σε μια περίοδο όπου οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προσπαθούν να λειτουργήσουν απλά, με ανάχωμα τη δεδομένη αδράνεια του συστήματος, την πληθώρα 
θεσμικών και κανονιστικών παρεμβάσεων, την αντιμετώπιση του «νέου» και την αδυναμία πόρων και 
γνώσης, σημαντικά ζητήματα αναδεικνύονται ως κρίσιμα για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου.  Οι 
αδυναμίες αυτές εντείνονται και από τη συγχώνευση διοικητικών δομών με διαφορές στον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας, σε συνδυασμό με διαφορετικές ανάγκες που ανακύπτουν κατά την 
ολοκλήρωση σε μια ενιαία διοικητική δομή. Η συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες των δήμων που έφερε η 
εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη δεν έχουν αντίκρισμα σε αντίστοιχες υποδομές και στελεχιακό 
δυναμικό. 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αποτυπώνονται είναι τα ακόλουθα:  

- καθυστέρηση στο συγχρονισμό και δυσκολία στην πρακτική εφαρμογή πληθώρας  Εγκυκλίων, κλπ. 
που υποστηρίζουν υποχρεωτικές ενέργειες των φορέων (πχ αδράνεια νομικής συνδρομής του 
ΥΠΕΣΑΗΔ, κλπ.) 

- δυσκολία στην οργάνωση  του στελεχιακού δυναμικού.  
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- ασάφεια στη διάρθρωση και καθυστέρηση στη διάθεση οικονομικών πόρων 
Τομείς στους οποίους χρειάζεται να δοθεί άμεση υποστήριξη είναι οι ακόλουθοι: 
1. Οργάνωση και λειτουργία 

- Στοχοθεσία/ Κατανομή Αρμοδιοτήτων/ Επίπεδα ευθύνης/Ανθρώπινο δυναμικό.  
- Πρακτική εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοίκησης: βασικές κατευθύνσεις για μετάβαση από την 

αναγκαιότητα λειτουργίας στην απόδοση. 
- Συγκρότηση και λειτουργία Οργάνων Συστήματος διακυβέρνησης. 

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

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

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

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

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

- Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ. 
- Τεκμηρίωση και τυποποίηση επικοινωνίας (με δημοτικές/περιφερειακές ενότητες, με άλλες 

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

5.           Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
- Στελέχωση τμημάτων του δήμου που υπολειτουργούν. 
- Αναδιάρθρωση του προσωπικού στις υπηρεσίες. 
- Αναβάθμιση δεξιοτήτων.  

- Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.  
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης. 
2. Λειτουργία και Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Δήμου και Εξαρτημένων ΝΠΔΔ, Οργανισμών και άλλων 

Δημοτικών Δομών. 
3. Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την Εξυπηρέτηση του 

Πολίτη.  
4. Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Εξυπηρέτησης. 
5. Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας  στον Δήμο. 
6. Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
7. Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου. 

8. Ενοποίηση των γραφείων της Οικονομικής Υπηρεσίας.  
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5.1 Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
 

5.1.1 ΕΣΠΑ 2014-2020 
Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από επιχειρησιακά 
προγράμματα. 
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 
Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει: 
 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή 
περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα 
και 

 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 
13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις 
περιφερειακής εμβέλειας. 

Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, 5 εκ των οποίων είναι διμερή δηλαδή αφορούν τη συνεργασία με 
ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα. 
Τα Προγράμματα εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε συνεργασία 
και διαβούλευση με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Κάθε Πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατηγικές προτεραιότητες και ενδεικτικές 
δράσεις που διαμορφώνουν τη συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων του 
ΕΣΠΑ και κατ' επέκταση στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
 
Κύριες Προτεραιότητες Χρηματοδότησης 
Η ανάγκη, σε πρώτη φάση, αναχαίτισης της παρατεταμένης ύφεσης και στη 
συνέχεια η επίτευξη σταθερής, ποιοτικής και διατηρήσιμης ανάκαμψης, το εύρος 
των αναγκών και δυνατοτήτων που αναδείχθηκαν στην ανάλυση, καθώς και η 
πολλαπλότητα των συνεργουσών και συμπληρωματικών ενεργειών που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, οδηγούν την 
Ελλάδα να υιοθετήσει – με διαφορετική προφανώς ένταση – το σύνολο των 
Θεματικών Στόχων που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ για τα 
προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Η επιλογή αυτή είναι 
απόλυτα συμβατή με τις ανειλημμένες θεσμικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις 
και τη στρατηγική επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας σε επιλεγμένους 
στόχους και αντίστοιχους τομείς και δράσεις, δεδομένου ότι είναι ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, υποδομών, 
ποιότητας ζωής, κλπ. 
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Για το σύνολο των προτεραιοτήτων λαμβάνεται μέριμνα - στο πλαίσιο μιας 
αρχιτεκτονικής των προγραμμάτων που αναδεικνύει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
των παρεμβάσεων -να συνεργούν μεταξύ τους και να συμπληρώνονται για την 
επίτευξη πολλαπλασιαστικών και, κυρίως, ορατών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 
Τα αποτελέσματα θα παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και 
θα αποτελέσουν το πλαίσιο επίδοσης (performance frame work) στη βάση του 
οποίου όλα τα προγράμματα θα αξιολογηθούν στο μέσο της περιόδου, οπότε και 
θα κριθεί αν δύνανται να επωφεληθούν των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης. 
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας επιλέγονται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες με 
συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές 
προτεραιότητες που όχι μόνο καλύπτουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς 
ποσοστά, αλλά και θέτουν τον πήχη υψηλότερα. 
ΣΤΟΧΟΣ 1:Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με 
αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 
ΣΤΟΧΟΣ 2: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση. 
ΣΤΟΧΟΣ 3: Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον. 
ΣΤΟΧΟΣ 4: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 
ΣΤΟΧΟΣ 5: Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του 
Δημόσιου Τομέα και την ετήσια κατανομή πόρων έχει ως εξής:  
 

Πίνακας : Ετήσια κατανομή πόρων στη Περιφέρεια Στ.Ελλάδας 

Έτος Κατανομή 

2014 14.293.350,95€ 

2015 13.561.572,77€ 

2016 13.486.298,46€ 

2017 13.301.647,23€ 

2018 13.477.253,57€ 

2019 13.424.688,27€ 

2020 13.481.400,80€ 

(Πηγή : ΕΣΠΑ) 
 
 
 
 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας   
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Προϋπολογισμός  
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 190.052.422ευρώ, 
εκ των οποίων 95.026.211 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
95.026.211 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.  
 
Ενδεικτικές Δράσεις :  

 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς. 

 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων. 

 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων. 

 Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων. 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ. 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ. 

 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να 
μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την 
εφαρμογή. 
 
 

5.1.2 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) αφορούν ένα ή περισσότερους 
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής όλη τη χώρα. 
Πιο συγκεκριμένα τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 
είναι τα εξής: 
 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 
 ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 
 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. 
 ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. 
 ΕΠ Τεχνική Βοήθεια. 
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. 
 
 

5.1.3 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
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Το ΕΣΠΑ, εκτός από τα τομεακά προγράμματα, περιλαμβάνει 13 πολυτομεακά και 
πολυταμειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(ΠΕΠ). Κάθε μία από τις 
ελληνικές Περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος 
που περιλαμβάνει έργα και δράσεις περιφερειακής κλίμακας, αξιοποιεί τα τοπικά 
πλεονεκτήματα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι: 
 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
 ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
 ΠΕΠ Ηπείρου 
 ΠΕΠ Θεσσαλίας 
 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 
 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
 ΠΕΠ Αττικής 
 ΠΕΠ Πελοποννήσου 
 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
 ΠΕΠ Κρήτης 

Το κοινό τους σημείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων που στοχεύουν να 
εξυπηρετήσουν τις κύριες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. 
Επιπλέον, στις Περιφέρειες θα εκχωρηθεί η διαχείριση σημαντικών πόρων του 
Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον και κυρίως πόρων που θα κατευθυνθούν στην 
κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και των Περιφερειών που αφορούν στα υγρά 
απόβλητα, ενώ στις 13 Περιφέρειες εκχωρείται επίσης από το Τομεακό Πρόγραμμα 
της Αγροτικής Ανάπτυξης η διαχείριση περίπου 30% των πόρων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
  

5.1.4 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 
Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό 
εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή 
και πολυμερή και είναι 11 ΕΠ συνολικά. 
 
 

 
5.1.5 ΣΔΙΤ  
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Το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, ολοκληρώθηκε τη διάρκεια του 2005 και αποτελείται 
από : 

 το ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Λαμβάνονται υπόψη 
και οι διατάξεις του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ Α'135/1996), αλλά και οι διατάξεις των 
Οδηγιών 2000/52 (L 193 - 29/07/2000) και 2004/18 (L 134 - 30/04/2004). Με 
εξαίρεση τη θέσπιση Γενικών Αρχών ΣΔΙΤ, ενσωματώνονται και οι διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18 (L 134 - 30/04/2004).  

 το ν. 3299/2004 «Παροχή Κινήτρων Ιδιωτικών Επενδύσεων», ο οποίος λειτουργεί 
συμπληρωματικά στη χρηματοδότηση επιλέξιμων κατηγοριών επενδύσεων, με 
γεωγραφικά και λοιπά κριτήρια. 

 το άρθρο 2 «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του ν. 3274/2004, 
όπου δίδεται η αρμοδιότητα και η χρηματοδότηση στους ΟΤΑ για προετοιμασία των 
διαδικασιών ωρίμανσης ΣΔΙΤ.  

 το ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη - αξιοποίηση Ολυμπιακών εγκαταστάσεων», 
όπου εμπεριέχονται θεσμικές παρεμβάσεις υλοποίηση έργων / υπηρεσιών μέσω 
ΣΔΙΤ. 

 Συμπληρωματικά στα ανωτέρω λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μετά την 
ολοκλήρωση τους : το Εθνικό Κτηματολόγιο, το θεσμικό πλαίσιο με τις 
αναμενόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις, κλπ. 
Κατά συνέπεια και με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει 
διαμορφωθεί, η υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ μπορεί να γίνει εναλλακτικά ως εξής : 

 Ένταξη έργων με χρήση των διατάξεων του ν. 3389/2005 και της διαδικασίας που 
αναφέρεται σε αυτόν, καθώς και των διαδικασιών – προνομίων του. Η ένταξη 
εκτιμάται ότι αφορά κυρίως τα έργα της Κατηγορίας 1, όπως αυτή αναλύεται 
παρακάτω. Ειδικότερα δε σε έργα όπου ο Δημόσιος Τομέας θα συγχρηματοδοτήσει 
μέρος αυτών ή η αποπληρωμή τους θα γίνεται μέσω τελών χρήσης και θα έχει 
κοινωνικές επιπτώσεις. 

 Ένταξη έργων με χρήση άλλων διατάξεων (ν. 1418/84, των σχετικών τροποποιήσεων 
του ή και προεδρικών διαταγμάτων - υπουργικών αποφάσεων, καθώς και των 
υφιστάμενων κοινοτικών οδηγιών).  
Στην Ελλάδα η ζήτηση έργων τύπου ΣΔΙΤ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής : 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, και 
αφορούν κατασκευή, ή την ολοκλήρωση, ή την διαχείριση – εκμετάλλευση βασικών 
υποδομών (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, ταφή και επεξεργασία 
απορριμμάτων, αναπλάσεις αστικών συγκροτημάτων – πλατειών - πάρκων, κλπ). 
Παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση άμεσης υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει σειρά 
ανασταλτικών παραμέτρων, όπως η έλλειψη ώριμων μελετών, προβλήματα 
πολεοδομίας - χωροθετήσεων, κοινωνικής αποδοχής και πολιτική αβεβαιότητα που 
έχει να κάνει με το καθεστώς εκλογής τοπικών δημάρχων, κλπ.   

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίας, τα οποία αφορούν 
κυρίως την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημόσιου Τομέα, και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και την διαχείριση 
του.  
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Παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, ωστόσο ο 
αρχικός σχεδιασμός και η ωριμότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ τέτοιας μορφής, το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς εκμετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική αποδοχή 
έργων ΣΔΙΤ με διάρκεια 25 – 30 ετών, η συμμετοχή των ΟΤΑ στους νέους φορείς 
που θα δημιουργηθούν και αφορά την συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, 
αποτελούν μείζονος σημασίας ζητήματα.  
Σε ότι αφορά την τμηματοποίηση της εγχώριας αγοράς, παρατηρούνται τα  εξής : 
Κατηγορία 1 : Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα. 
Ενδεικτικά παρατίθενται κατηγορίες έργων, υψηλού ενδιαφέροντος (έχουν 
εκπονηθεί μελέτες και έρευνες), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν επιλογές 
έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ τα οποία είτε δεν χρηματοδοτήθηκαν, είτε για διάφορους λόγους 
δεν έχουν αποπερατωθεί (έλλειψη πόρων,  αδυναμία υλοποίησης εκ’ μέρους των 
αναδόχων, κλπ), είτε εκτιμάται ότι η προώθηση τους μέσω ΣΔΙΤ, θα έχει 
δημοσιονομικό όφελος απαλλάσσοντας τον Τακτικό Προϋπολογισμό από δαπάνες 
επιβαρυντικές στο Δημόσιο Χρέος. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και  
Έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος, πχ: 

 Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων, Μονάδες Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, Μονάδες Πόσιμου Νερού σε Άνυδρα Νησιά. 

 Αποχετεύσεις – υδρεύσεις – βιολογικοί καθαρισμοί, έργα τα οποία είναι υψηλής 
ζήτησης εξαιτίας του ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι ανωτέρω βασικές 
υποδομές, είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω μειωμένης χρηματοδότησης, είτε 
έχουν ολοκληρωθεί και η συντήρηση - λειτουργία είναι πλημμελής, είτε δεν έχουν 
ενταχθεί σε εθνική – κοινοτική χρηματοδότηση. 
Κατηγορία 2 : Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίας. Ενδεικτικά παρατίθενται 
ορισμένες κατηγορίες έργων – επενδύσεων οι οποίες ήδη υλοποιούνται στην 
εγχώρια αγορά και φαίνεται να παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα έργα 
αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα ΣΔΙΤ της εγχώριας αγοράς και με 
προϋπολογισμούς χαμηλού μέσου εύρους και περιφερειακή διάρθρωση :  
2.1Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων με τις 
παρελκόμενες δραστηριότητες, 
2.2 Η τουριστική αξιοποίηση των θαλάσσιων υποδομών, 
2.3 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων και γενικότερα 
ενίσχυση των υποδομών χειμερινού τουρισμού, 
2.4 Οι υφιστάμενοι ή και οι νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 
με ανάπτυξη δραστηριοτήτων επεξεργασίας απορριμμάτων και δημιουργίας 
μονάδων παραγωγής ενέργειας, 
2.5 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων υπόγειας στάθμευσης οχημάτων, 
2.6 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στέγασης ηλικιωμένων ή και άλλων 
πληθυσμιακών ομάδων, 
2.7 Οικιστική ανάπτυξη, κύρια δευτερεύουσας κατοικίας, σε μεγάλες εκτάσεις με 
ανάπτυξη ψυχαγωγικών και αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. γκολφ), 
2.8 Οι παραχωρήσεις διατηρητέων κτηρίων για ανάπτυξη τουριστικών εμπορικών 
δραστηριοτήτων (αγορές, χώροι αναψυχής, καταστήματα, κλπ),  
2.9 Η κατασκευή τοπικών ή υπερτοπικών κέντρων και γενικότερα κτηρίων και 
συγκροτημάτων για επαγγελματικές χρήσεις, 
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2.10 Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί και Αιολικά Πάρκα, 
2.11 Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών - Προώθηση Ιαματικού Τουρισμού. 
Η υλοποίηση ενός έργου ΣΔΙΤ προϋποθέτει την σε πρώτο επίπεδο υλοποίηση δυο 
φάσεων και ειδικότερα την Προσυμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Α) και την Συμβατική 
Διαδικασία (ΦΑΣΗ Β). 
Η Προσυμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Α) έχει ορισμένα επιμέρους στάδια τα οποία 
στοχεύουν στην μέγιστη δυνατή προετοιμασία του ΚτΕ, ώστε ο βαθμός ωριμότητας 
ενός έργου να είναι ικανοποιητικός και να παρέχονται προϋποθέσεις ανάδειξης 
αναδόχου. Οι υπηρεσίες αυτές είναι κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν την βιωσιμότητα 
και την εξέλιξη του έργου. Αναλυτικότερα :  

1. Προσδιορισμός ακινήτων που θα διατεθούν για την επένδυση και έλεγχος 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος (η ιδιοκτησία και ο εντοπισμός προβλημάτων - όπως  
ενστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, περιορισμός χρήσεων, κλπ - αποτελεί κομβικό 
σημείο έναρξης της προσυμβατικής διαδικασίας. 
Το Στάδιο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εκχώρηση ακινήτου 
(το σύνολο της Κατηγορίας 2 και ορισμένες υποκατηγορίες της Κατηγορίας 1, όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω). 

2. Προκαταρκτικές συζητήσεις, συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων ΣΔΙΤ και 
δημιουργία αντίστοιχων φακέλων (ιδιοκτησιακά στοιχεία και λοιπά πολεοδομικά 
χαρακτηριστικά, τυχόν αποφάσεις Δ.Σ. για ΣΔΙΤ, τυχόν προκαταρκτικές ή τελικές 
μελέτες, διαγωνισμοί άγονοι ή άκυροι στο παρελθόν). Η συγκέντρωση αυτών των 
στοιχείων, θα δώσει μια αρχική τεχνική εκτίμηση των έργων για την προσέγγιση του 
κόστους κατασκευής.  

3. Προσδιορισμός χωροθετήσεων, περιβαλλοντικών εγκρίσεων, λοιπών 
προαπαιτούμενων διαδικασιών και έλεγχος για την ολοκλήρωσή τους και 
προσέγγιση του βαθμού ωριμότητας κάθε έργου. Η διαδικασία αυτή θα 
βαθμονομήσει τις ανωτέρω περιγραφόμενες περιπτώσεις και θα βοηθήσει στο να 
έχει στη διάθεση του ο ΚτΕ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

4. Διερεύνηση κοινωνικής αποδοχής έργου και έλεγχος διαδικασιών που έχουν 
ακολουθηθεί (αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, εποπτευόντων φορέων, κλπ). 
Ζητούμενο είναι η ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή ενός έργου από τις τοπικές 
κοινωνίες και αυτό αποτυπώνεται από το αν ένα έργο έχει γίνει γνωστό από 
σχετικές μελέτες και προσπάθειες ένταξης του σε ΚΠΣ ή αποτελεί δέσμευση του ΚτΕ 
ή αποτελεί επιθυμία μιας κοινωνικής ομάδας, ή προσδίδει πολιτιστικά και λοιπά 
κοινωνικά οφέλη (θέσεις εργασίας, ευμάρεια, κλπ). 

5. Προσδιορισμός ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου έργου, στο οποίο 
προσδιορίζονται σε πρώτη φάση τα αναμενόμενα έσοδα του, σε συνδυασμό με την 
αρχική προσέγγιση προϋπολογισμών κόστους κατασκευής και εκμετάλλευσης, ενώ 
παράλληλα προσδιορίζονται και οι πιθανές χρηματοδοτήσεις (ν. 3299/2004 ή άλλες 
πιθανές χρηματοδοτήσεις) από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η διαδικασία αυτή 
θα δώσει την δυνατότητα στον ΚτΕ να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα κάθε έργου και 
να καταρτίσει σε πρώτη φάση το μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης των 
προσφορών που θα υποβληθούν στην διαγωνιστική διαδικασία. 
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6. Ενδεικτική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα δώσει στον ΚτΕ την δυνατότητα 
κατάρτισης του μοντέλου αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών που 
θα δώσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 
 
Η Συμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Β), ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ Α, και 
στοχεύει στη μέγιστη δυνατή προετοιμασία του ΚτΕ, ώστε να ολοκληρωθούν 
απρόσκοπτα οι επιλεχθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες και να κηρυχθεί ανάδοχος 
σε μια ΣΔΙΤ.  
Αναλυτικότερα :  

1. Μελέτη νομικού πλαισίου Δημόσιου Φορέα και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου 
ΣΔΙΤ και της κατάλληλης διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτή, Κλειστή Διαδικασία, 
Ανταγωνιστικός Διάλογος, Διαδικασία Διαπραγμάτευσης). Το Στάδιο αυτό έχει 
κομβική σημασία, αφού η διαγωνιστική διαδικασία που θα επιλεχθεί θα πρέπει να 
ενσωματώνει και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δημόσιου Φορέα, να είναι αδιάβλητη και 
κυρίως να μην αφήνει περιθώρια ακυρωσιμότητας.  

2. Κατάρτιση Τευχών Διαγωνισμού, τα οποία θα βασιστούν στην μελέτη του νομικού 
πλαισίου και θα καθορίσουν τις συνθήκες της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
κήρυξη του Αναδόχου. 

3. Τεχνική, οικονομική, νομική υποστήριξη, αξιολόγηση προσφορών στο στάδιο των 
ενστάσεων, κλπ, για λογαριασμό του ΚτΕ. Η διαδικασία υποστηρίζει τον διαγωνισμό 
και θα διευκολύνει την ταχύτητα περαίωσης της όλης διαδικασίας, ώστε να 
επιταχυνθεί και η έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης. 

4. Κατάρτιση συμβάσεων και έλεγχος νομιμότητας, ώστε να καλυφθεί σε κάθε 
περίπτωση ο ΚτΕ και να μην υπάρχουν «γκρίζα» σημεία κατά την υλοποίηση του 
έργου. Παρακολούθηση υλοποίησης με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις που 
έχουν συμφωνηθεί. 
Με βάση τον ν. 3389/2005, η υποβολή φακέλου έργου στην ΕΓΣΔΙΤ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 4 «Ειδική Γραμματεία», παρ. 2, και με βάση την 
περ. διακήρυξης «…….να μελετά ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξεργάζονται 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς για την εκτέλεση έργων…και να παρέχει κάθε εύλογη 
συνδρομή».  
Ο ν. 3389/2005 «ΣΔΙΤ», έχει σειρά διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν 
για τη δημιουργία Φακέλου έργου ΣΔΙΤ, με σκοπό την υποβολή του στην ΕΓΣΔΙΤ του 
ΥΠΕΘΟ.  
Η κωδικοποίηση που ακολουθείται έχει ως εξής :  

 Αναλυτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας, που αποτελεί το αντικείμενο της 
Σύμπραξης:Συνοπτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας που προτείνεται, με βάση το 
γενικό master plan που έχει καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου Σύμπραξης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 
Τεχνική προσέγγιση Σύμπραξης, ως εξής: τεχνική ωριμότητα - προδιαγραφές, 
άδειες, μελέτες, χρήσεις, σενάρια  εναλλακτικές λύσεις, κρίσιμα ζητήματα.    

 Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής Σύμπραξης: Συνοπτική περιγραφή Σύμπραξης 
και ειδικότερα τη σύνθεση: μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, 
λειτουργία, και εκμετάλλευση. 
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 Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου και ανάλυση του ανάλογα με την 
προτεινόμενη μορφή Σύμπραξης: Υποβολή ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτέλεσης 
του προτεινόμενου έργου και ανάλυση. 

 Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της 
προτεινόμενης Σύμπραξης: Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης της 
προτεινόμενης Σύμπραξης, κοινωνικές - οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρει στο 
τόπο υλοποίησης της, και γενικότερα στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

 Ανταποδοτικότητα Σύμπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα: Διενέργεια εξειδικευμένης 
κλαδικής ή τομεακής προσέγγισης για ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες ή μη 
ανταποδοτικά έργα ή και υπηρεσίες (τεκμηρίωση έλλειψης ή περιορισμένης 
ανταποδοτικότητας, στοιχεία χρηματοδότησης φορέα από το Δημόσιο 
Προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμπραξης, 
προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης Αναθέτουσας Αρχής από το 
Δημόσιο Προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης, κλπ). 

 Νομικά θέματα υλοποίησης έργου ή υπηρεσίας: Διερεύνηση υφιστάμενου Νομικού 
- Θεσμικού πλαισίου Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα: Προτεινόμενη διαδικασία 
δημοπράτησης (Ανοιχτή, ή Κλειστή Διαδικασία, η Ανταγωνιστικός Διάλογος, ή 
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) και ενδεικτικά προτεινόμενα περιεχόμενα 
σύμβασης. 

 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών Αναθέτουσας Αρχής: Χρονοπροσδιορισμός 
της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας. 
Για την ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» η 
ΕΓΣΔΙΤ:  

 Αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες, μελετά την 
πρόταση του Δημόσιου Φορέα και την αξιολογεί αν μπορεί να υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν. 3389/2005. 

 Σε περίπτωση όπου η πρόταση αξιολογηθεί θετικά, όπως αρχικά είχε υποβληθεί ή 
όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων, την 
περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και συντάσσει 
συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση. 

 Γνωστοποιεί στον Δημόσιο Φορέα για το ότι έχει περιληφθεί η πρόταση του στον 
«Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον καλεί εντός διμήνου να καταθέσει 
στην Διυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της Σύμπραξης στον ν. 3389/2005. 
Απόφαση Υπαγωγής: 
Η Διυπουργική Επιτροπή εντός διμήνου, από τη διαβίβαση σε αυτή της Αίτησης 
Υπαγωγής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΓΣΔΙΤ, εκδίδει απόφαση με την 
οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση υπαγωγής του Δημόσιου Φορέα. 
Συνέπειες της Απόφασης Υπαγωγής για την Αναθέτουσα Αρχή : 

 Ακολουθεί τις υποδείξεις της ΕΓΣΔΙΤ, ως προς τη διαδικασία της ανάθεσης,  
 Επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΓΣΔΙΤ στις διαδικασίες επιλογής 

Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στην Σύμπραξη, και να της κοινοποιεί, πριν 
από την διανομή ή τη δημοσίευση, όλα τα κείμενα που σχετίζονται με αυτές. 
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Τεχνική Ωρίμανση Σύμπραξης - Υπηρεσίες Συμβούλων : 
 Η Διυπουργική Επιτροπή για κάθε έργο που εγκρίνει, εγκρίνει και την 

χρηματοδότηση δαπανών εξωτερικών συμβούλων, χρηματοοικονομικών, τεχνικών, 
νομικών και άλλων, η εμπλοκή των οποίων είναι απαραίτητη λόγω της 
πολυπλοκότητας των έργων ΣΔΙΤ. 

 Οι Σύμβουλοι θα υποβοηθούν τις Αναθέτουσες Αρχές κατά την σύνταξη των Τευχών 
Προκήρυξης των Διαγωνισμών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 
των Ιδιωτικών Φορέων, κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων, αλλά και θα 
μεταφέρουν τεχνογνωσία προς τις Αναθέτουσες Αρχές, ως προς την 
παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου. 
Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) : 

 Στο ΠΔΕ δημιουργείται Ειδική Κατηγορία Συλλογικών Αποφάσεων Ένταξης (ΣΑΕ), 
ανά φορέα του Δημόσιου (Υπουργεία και Περιφέρειες), που αφορά αποκλειστικά σε 
έργα και υπηρεσίες που υλοποιούνται βάση του ν. 3389/2005 ως ΣΔΙΤ. 

 Πιστώσεις για χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις ανωτέρω 
ΣΑΕ, δεν μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία ΣΑΕ. 

 Έργα και υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές αποφάσεις (ΣΑΕ/ΣΔΙΤ), 
ύστερα από πρόταση του αρμόδιου φορέα και κατόπιν της έκδοσης σχετικής 
απόφασης υπαγωγής στο ν. 3389/2005 από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. 

 Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ο Φορέας θα προτείνει : Ονομασία έργου (σύμφωνα με 
την σύμβαση), Προϋπολογισμός (καταβλητέο στους ιδιωτικούς φορείς 
αντάλλαγμα), Πίστωση έτους (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης). 
Επιπροσθέτως: 

 Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο ΠΔΕ, θα συνοδεύονται από τις αποφάσεις 
της Διυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στον νόμο για ένταξη στο ΠΔΕ του 
καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος. 

 Η χρηματοδότηση της ΣΑΕ θα πραγματοποιείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
ΕΓΣΔΙΤ και θα γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων χρονοδιάγραμμα 
οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο, προκειμένου να 
εκτιμάται η μελλοντική επιβάρυνση του ΠΔΕ. 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3389/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΑΠ. ΤΗΣ ΔΕΣΔΙΤ 
Αναλυτική περιγραφή έργου ή 
υπηρεσίας, που αποτελεί το 
αντικείμενο της Σύμπραξης 

Συνοπτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας που προτείνεται, με βάση το γενικό 
masterplan που έχει καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
αντικειμένου Σύμπραξης και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Τεχνική προσέγγιση Σύμπραξης, ως εξής : 
 τεχνική ωριμότητα – προδιαγραφές, 
 άδειες, 
 μελέτες, 
 χρήσεις, 
 σενάρια  - εναλλακτικές λύσεις, 
 κρίσιμα ζητήματα. 

Παρουσίαση προτεινόμενης 
μορφής Σύμπραξης 

Συνοπτική περιγραφή Σύμπραξης και ειδικότερα τη σύνθεση : 
 μελέτη, 
 κατασκευή, 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3389/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΑΠ. ΤΗΣ ΔΕΣΔΙΤ 
 χρηματοδότηση, 
 συντήρηση, 
 λειτουργία και εκμετάλλευση, 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
εκτέλεσης έργου 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου και ανάλυση του ανάλογα με την 
προτεινόμενη Σύμπραξη : Υποβολή ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτέλεσης του 
προτεινόμενου έργου και ανάλυση. 

Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 
τεκμηρίωσης αναγκαιότητας 
υλοποίησης  

 
Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης της προτεινόμενης Σύμπραξης, 
κοινωνικές – οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρει στο τόπο υλοποίησης της, 
και γενικότερα στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

Ανταποδοτικότητα Σύμπραξης 
για τον Ιδιωτικό Φορέα 

 
 
Διενέργεια εξειδικευμένης κλαδικής ή τομεακής προσέγγισης για ανταποδοτικά 
έργα ή υπηρεσίες η μη ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες (τεκμηρίωση έλλειψης ή 
περιορισμένης ανταποδοτικότητας, στοιχεία χρηματοδότησης φορέα από το 
Δημόσιο Προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της 
Σύμπραξης, προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης Αναθέτουσας 
Αρχής από το Δημόσιο Προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης κλπ. 

Νομικά θέματα υλοποίησης 
έργου ή υπηρεσίας 

Διερεύνηση υφιστάμενου Νομικού – Θεσμικού πλαισίου Αναθέτουσας Αρχής 
και ειδικότερα : Προτεινόμενη διαδικασία δημοπράτησης (Ανοιχτή, ή Κλειστή 
Διαδικασία, η Ανταγωνιστικός Διάλογος, ή Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) και 
ενδεικτικά προτεινόμενα περιεχόμενα σύμβασης. 

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
ενεργειών Αναθέτουσας 
Αρχής 

Χρονοπροσδιορισμός της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου ή 
της υπηρεσίας. 

 
 
 

5.1.6 Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA 
 

H Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA είναι “Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε 
αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την 
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) . 
Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να 
χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από 
την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή 
επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις 
αυτές, μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και 
εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και, εάν είναι 
απαραίτητο μέσω Ταμείων Χαρτοφυλακίου. 

http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://www.eib.org/
http://www.coebank.org/
http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/eoi/vp959.htm?lang=-el
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Η πρωτοβουλία JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή χρηματοδοτήσεων για τα κράτη 
μέλη. Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης. 
 
Τα οφέλη από τη χρήση του JESSICA είναι τα ακόλουθα: 

 Ανακύκλωση των πόρων – εφόσον οι πόροι του JESSICA έχουν επενδυθεί από 
Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) σε επιλέξιμες δαπάνες έργων πριν από την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων 
(n+2, ήτοι μέχρι το τέλος του 2015), όλες οι επιστροφές και τα έσοδα που γεννά η 
επένδυση αυτή μπορούν είτε να παρακρατούνται από τα ΤΑΑ είτε να επιστρέφονται 
στις Διαχειριστικές Αρχές για επανεπένδυση σε νέα σχέδια αναζωογόνησης αστικών 
περιοχών. Το JESSICA παρέχει τη δυνατότητα σε όσα από τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν την προοπτική μείωσης των κοινοτικών επιχορηγήσεων κατά την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού, να αξιοποιήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση 
τους πόρους που τους διατίθενται. 

 Μόχλευση – ένα σημαντικό, έμμεσο πλεονέκτημα του JESSICA είναι ότι μπορεί, 
δυνητικά, να προσελκύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, προσελκύοντας έτσι 
όχι μόνο επιπρόσθετες επενδύσεις αλλά και – γεγονός ίσως ακόμη σημαντικότερο – 
επιπρόσθετη τεχνογνωσία για την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων. Οι 
ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν, σε μερικές περιπτώσεις, να πληρούν τις απαιτήσεις 
για συγχρηματοδότηση από το οικείο κράτος μέλος (Οι Κανονισμοί απαιτούν από τα 
κράτη μέλη να εισφέρουν πόρους στα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα, 
παράλληλα με τους πόρους που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό το ποσοστό 
«ιδίων πόρων» μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών). Παρά το γεγονός ότι 
το JESSICA επιτρέπει την «μετατροπή» μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων σε 
επιστρεπτέες χρηματοδοτήσεις, οι τελευταίες δεν επιστρέφονται στην Επιτροπή και, 
ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιο χρέος. 

 Ευελιξία – το JESSICA επιτρέπει ευέλικτη προσέγγιση, αφενός διότι διευρύνεται το 
φάσμα των επιλέξιμων δαπανών και, αφετέρου, διότι οι πόροι του JESSICA μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για επενδύσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή 
εγγυήσεων. 

 Τεχνογνωσία και δημιουργικότητα – Τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι 
πόλεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του τραπεζικού και του 
ιδιωτικού τομέα. Το JESSICA μπορεί επίσης να δράσει ως καταλύτης σε αστικές 
περιοχές, ενισχύοντας την αγορά επενδύσεων και συμπληρώνοντας έτσι άλλες 
πρωτοβουλίες ή πηγές χρηματοδότησης που ενδεχομένως υφίστανται ήδη στα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται οι κανόνες όσον αφορά τις «κρατικές ενισχύσεις». 
 

5.1.7 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της 
προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και 
χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και 
ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η 
στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου 
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και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των 
πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7.  Στις αρμοδιότητες του Πράσινου 
Ταμείου ανήκουν: 

 Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων 
προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. 

 Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους φορέων 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και 
τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από τους Πράσινους 
Πόρους. 

 Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους φορείς 
υλοποίησης και της χρηματοδότησής τους από τους Πράσινους Πόρους, η σχετική 
ενημέρωση της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, για τη βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων και ειδικότερα για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ένταξη 
δράσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων και των 
προγραμμάτων συνολικά, καθώς και για την υποστήριξη της Στρατηγικής Επιτροπής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής ύστερα από αίτημα αυτής. 

 Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών 
κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την εκτέλεση 
έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά. 
Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν επίσης και όλες οι αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στη παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3855/2010. 
Ο Δήμος Καρύστου είναι δικαιούχος του χρηματοδοτικού προγράμματος του 
πράσινου ταμείου για το μέτρο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτηρίων» καθώς και στη δράση «Αστική 
Αναζωογόνηση». 
 

5.1.8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία νέου ταμείου για την αλιευτική 
πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020:το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ταμείο αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των φιλόδοξων 
στόχων της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει τους 
αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες 
στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους.  
Μέσω τα ταμείου θα χρηματοδοτούνται έργα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών 
ακτών. Θα μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε οι δικαιούχοι να έχουν εύκολη. 
πρόσβαση. στη χρηματοδότηση. 
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Το νέο ταμείο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) 
καθώς και σειρά άλλων μέσων. Το ταμείο προτείνει να χρηματοδοτηθεί με κονδύλιο 
ύψους 6.5 δισεκ. ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. 
 

5.1.9 ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
Tο Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού 
Οικονομικών. 
Οι δήμοι δύναται να συνάπτουν δανειακές συμβάσεις με σταθερό επιτόκιο και  
διάρκεια έως 25 έτη . 
Οι τομείς και ο τύπος των έργων που είναι επιλέξιμοι και δύναται να 
δανειοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από 
πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων καθώς τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα 
περιλαμβάνουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης 
δρόμων / οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης 
του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών.  
Συγκεκριμένα οι τύποι έργων που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι: 
-Τομέας: Οδικό δίκτυο, μεταφορές (νέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, 

ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, λεωφορειολωρίδες, και 

άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα.  
-Τομέας: Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός 
κτιρίων δημόσιας διοίκησης ( βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισμός. Εκσυγχρονισμός 
και αποδοτικότητα κτιρίων δημόσιας διοίκησης.)  
-Τομέας: Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά (αποκατάσταση 
κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή και  αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, 
ιστορικών ανακτόρων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ.  
-Τομέας: Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων  
(κατασκευή/ αποκατάσταση δημόσιων χώρων πρασίνου, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων αγορών.  
-Τομέας: Υγεία/Κοινωνική υποδομή (δευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής υποστήριξης (κατοικίες για 
τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, κ.λπ.)  
-Τομέας: Στέγαση (αποκατάσταση των υφιστάμενων κατοικιών για να υποστηριχθεί 
η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών μηδενικής 
ενέργειας, αποκατάσταση και ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών προς  
ενοικίαση, κατασκευή, κατεδάφιση και ανοικοδόμηση νέων κοινωνικών κατοικιών 
προς ενοικίαση.  
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Τομέας: Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσεις (δευτερεύοντα έργα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών 
κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (εργαστήρια, 
κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, όπως οι δημόσιες αθλητικές 
εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.)  
Τομέας: Βελτίωση του περιβάλλοντος (απορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός 
της χρήσης των υδάτινων πόρων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και  
της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες επενδύσεις που αφορούν τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λ 
 

5.2 Πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου για την αξιοποίηση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων 
 

 Χρηματοδοτικές προτεραιότητες. 
 Διαθέσιμα κονδύλια. 
 Διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης έργων. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης η απορρόφηση του 
ΕΣΠΑ σήμερα για το Δήμο Καρύστου εμφανίζονται στο κατωτέρω πίνακα 
 
 

Πίνακας: Απορρόφηση  ΕΣΠΑ Σήμερα (31-12-2015) 
ΕΣΠΑ  Προϋπολογισμός έργων Συμβάσεις Πληρωμές 

  
Εύβοια 

 
Κάρυστος  

 
Εύβοια 

 
Κάρυστος 

 
Εύβοια 

 
Κάρυστος  

Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού 

 
 

19.282.796 

 
 

346.466 

 
 

19.164.915 

 
 

344.702 

 
 

14.769.227 

 
 

150.394 

 
Αστική αναγέννηση 

 
 

6.375.151 

 
 

342.566 

 
 

3.937.926. 

 
 

342.566 

 
 

3.433.058 

 
 

252.192 

 
Δράσεις Περιβάλλοντος  

 
 

168.621.488 

 
 

10.044.505 

 
 

75.367.269 

 
 

7.374.268 

 
 

54.678.723 

 
 

5.143.008 

 
Ενέργεια 

 
104.887.592 

 
69.491.790 

 
104.352.817 

 
69.491.790 

 
68.425.116 

 
47.441.790 

 
Επιχειρηματικότητα 

 
86.261.895 

 
3.906.898 

 
86.261.895 

 
3.906.898 

 
60.530.350 

 
2.106.695 

 
Μεταφορές  

 
28.251.156 

 
20.208.308 

 
27.672.381 

 
19.715.747 

 
13.762.107 

 
6.503.788 

 
Ναυτιλία 

 
10.601.150 

 
1.505.486 

 
10.601.150 

 
1.505.486 

 
10.484.138 

 
1.505.486 

 
Τεχνική Υποστήριξη 

 
3.000.771 

 
328.337 

 
2.102.607 

 
110.429 

 
1.982.176 

 
64.466 

 
Ψηφιακή Σύγκλιση 

 
2.152.242 

 
257.677 

 
1.758.132 

 
257.677 

 
1.128.151 

 
106.464 

(Πηγή :Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-  

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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6.1  Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού 
Σχεδίου 
 
6.1.1 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 
Η Αποστολή :Ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Καρύστου στηρίζεται 
σε τέσσερις βασικές αρχές: ισονομία, ισοπολιτεία, διάχυση ίσων ευκαιριών και 
ισόρροπη ανάπτυξη.  
Στόχος του Δήμου είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η εξασφάλιση 
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου και η 
ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης με την εφαρμογή στοχευμένων 
παρεμβάσεων με γνώμονα τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του. 
Η οικονομική διαχείριση και τα έσοδα αποτελούν ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα 
που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Νέοι τρόποι αυτοχρηματοδότησης πρέπει να βρεθούν, 
ώστε να δημιουργηθεί πλούτος που θα εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους για τους 
δημότες και για τον  Δήμο Καρύστου. 
Η Περιβαλλοντική προστασία αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανάπτυξης για τον τόπο 
διότι είναι αυτή που εξασφαλίζει την οικολογική ισορροπία και κατ’ επέκταση την 
ανθρώπινη δραστηριότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ως ζήτημα 
τοπικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του Δήμου 
Καρύστου ως τόπου με ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για όλους.  
 
Το Όραμα: Η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου πρέπει να λάβει 
υπόψη της: 

 Την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας η οποία επηρεάζει κάθε τομέα της 
δραστηριότητας του Δήμου. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως αυτά αναλύθηκαν στα 
προηγούμενα κεφάλαια και τις τοπικές προτεραιότητες και ανάγκες που έχει η 
περιοχή. 

 Τις ευρύτερες τάσεις και κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό, και περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Τον εντοπισμό και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. 
 Την εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ορθολογικής διαχείρισης 

του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 
 Την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου Καρύστου και την ενδυνάμωση 

της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 Την ιεράρχηση των απαραίτητων δράσεων και δομών όπου μέσα σε ένα αμφίβολο 

παγκοσμίως περιβάλλον θα οδηγήσουν την Καρυστία σε αναπτυξιακή τροχιά και σε 
μία ισόρροπη ανάπτυξη από τον Ευβοϊκό ως το Αιγαίο και από τον Κάβο Ντόρο ως 
τον Αλμυροπόταμο. Κινητήρια δύναμη η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, 
ευέλικτου και σύγχρονου Δήμου που θα λειτουργεί προς όφελος όλων των 
δημοτών.  
 
Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραμα του Δήμου για την περίοδο 
2015 – 2020, εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
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αναπτύσσεται κατωτέρω με βάση τους εξής κύριους άξονες προτεραιότητας :  
ΑΞΟΝΑΣ 1:Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, Πολεοδομικός Σχεδιασμός Οικιστικής 
Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικές υποδομές όπως:  Ύδρευση, Διαχείριση Απορριμμάτων - 
Ανακύκλωση υλικών, Προστασία Περιβάλλοντος, Υποδομές και Έργα όπως: χάραξη 
δρόμων, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.  
ΑΞΟΝΑΣ 2:Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός – Παιδεία και Αθλητισμός, 
κυρίως με  δράσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής πρόνοιας, την ενίσχυση της 
ισότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής. Εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων σχολικής στέγης και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. 
Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποίηση της Ανάπτυξη 
μαζικού αθλητισμού, τη δημιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό. Ενίσχυση του 
εθελοντισμού και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.  
ΑΞΟΝΑΣ 3:Τοπική οικονομία και απασχόληση,  κυρίως με δράσεις για ενίσχυση της 
απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας. Στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και τοπικής οικονομίας.  
ΑΞΟΝΑΣ 4:Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 
Δήμου με εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής - Αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με έμφαση στις 
σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Βελτίωση 
της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες.  
Οι ανωτέρω Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Καρύστου, όπως 
εξειδικεύτηκαν και ιεραρχήθηκαν από την Δημοτική Αρχή, αναλύονται 
λεπτομερέστερα στη συνέχεια του παρόντος κειμένου και πρόκειται να καταστούν 
στο βασικό εργαλείο του Έργου της Διοίκησης του Δήμου κατά την επόμενη 
πενταετία. Επιπροσθέτως, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός θα δοθεί για δημόσια 
διαβούλευση, ώστε να δεχθεί ιδέες, σκέψεις, και προτάσεις οι οποίες θα 
εμπλουτίσουν τα περιεχόμενα του και θα υλοποιήσουν τη βασική δέσμευση της  
Δημοτικής Αρχής που είναι :  
 

 Σύγχρονο και ρεαλιστικό Επιχειρησιακό - Αναπτυξιακό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας, 
με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επακριβή προσδιορισμό πηγών 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του, δράσεις ωρίμανσης και μηχανισμό 
παρακολούθησης και συντονισμού του Προγραμματισμού. 
 

 Αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης  που παρέχει το ισχύον σήμερα νομοθετικό 
πλαίσιο, αλλά και η διαμορφούμενη δυναμική στον τομέα χρήσιμων μελετών και 
έργων με συνεργασίες και συμπράξεις. 
 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που η ίδια οικονομική κρίση 
δημιουργεί. 
 
Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Καρύστου βάζει τις βάσεις για την ικανοποίηση 
των αναγκών του σήμερα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των αναγκών 
για τις μελλοντικές γενεές. 
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6666πωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της δηεπόμενη περίοδο. 

6.1.2 Κατευθυντήριες αρχές  
Οι αρχές αυτές εξασφαλίζουν την φιλοσοφία, τις αξίες και οι γενικές αρχές για τον 
τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα προσεγγίσει την αποστολή, το όραμα και τον τρόπο 
διαχείρισης των σχέσεων του με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα 
διαχειριστεί τους πόρους που έχει στη διάθεσή του. 
Παράγοντες όπως η συνεχιζόμενη μακροχρόνια οικονομική ύφεση της χώρας μας 
που επιφέρει  μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και των επενδύσεων καθιστούν τον 
Δήμο Καρύστου πυλώνα για τον καθορισμό των πολιτικών της τοπικής ανάπτυξης 
και αρωγό στα συσσωρεμένα κοινωνικά προβλήματα, η αντιμετώπιση των οποίων 
μπορεί να επιτευχθεί με στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν:   

Πίνακας: Κατευθυντήριες Αρχές Δήμου Καρύστου 
 
 
 
 
 

Περιβάλλον 

Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

Ευαισθητοποίηση πολιτών 

Βελτίωση υποδομών και ανταποδοτικότητας υπηρεσιών 

Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές υποδομές 

Διαχείριση απορ/των-ανακύκλωση 

 
 
 
 

Κοινωνία 

Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 
 

Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών 

Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς 

Πολιτισμική ποικιλομορφία 
 

Δράσεις πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής πρόνοιας 

 
 
 

Οικονομία 

Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων  

Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης 

Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

Στήριξη των παραγωγικών κλάδων της περιοχής 

 
 
 

Διοίκηση 

Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 
 

Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  
 

Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων  

Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς 
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6.1.3 Η Στρατηγική του Δήμου 
ισός Στρατηγικής: Η δομή και η δη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ουσιάζει σεξιξη τα 
χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέροργάνωσης και τεχνογνωσία.  
Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νόμο του «Καλλικράτη» αποτελεί 
μια τολμηρή εξέλιξη στη διοικητική λειτουργία του κράτους, στην περιφερειακή 
ανάπτυξη, στην κοινωνική συμμετοχή. Τα νέα δεδομένα, οι νέες αρμοδιότητες που 
μεταφέρονται στους Δήμους απαιτούν τεχνογνωσία και αφοσίωση. Αρμοδιότητες 
που αφορούν στις Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις Λαϊκές Αγορές, στις 
Υπηρεσίες Σχολικών κτηρίων, στις Υπηρεσίες Κτηνιατρικής, στις Υπηρεσίες Υγείας 
και Πρόνοιας, καλούν και προωθούν την εξειδίκευση. 
Οι ΟΤΑ έχουν αρχίσει πλέον να λειτουργούν σαν οργανωμένες επιχειρήσεις, 
αναδιαμορφώνοντας ριζικά τις σχέσεις πολιτικής, οικονομίας, αγορών, κοινωνίας, 
πολιτών, επικοινωνίας, πληροφόρησης και γνώσης, δεδομένα τα οποία 
παρουσιάζουν συνεχή και δυναμική εξέλιξη. 
Η αναζήτηση του «καινούργιου, της «καινοτομίας», της «νέας πολιτικής» και 
γενικότερα της «ουσίας» και της «ρεαλιστικής προσέγγισης της νέας 
πραγματικότητας», συνοψίζουν την ταυτότητα και το  πολιτικό ζητούμενο, τόσο για 
την Αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες.   
Η «ρεαλιστική προσέγγιση της νέας πραγματικότητας» για την δημοτική πολιτική, 
αφορά την ύπαρξη Κεντρικού Στόχου - Στρατηγικού Σχεδιασμού. Αναμφισβήτητα, η 
αγάπη για τον τόπο και τη «γειτονιά» είναι η εναρκτήρια προϋπόθεση για να 
προσφερθεί κανείς στη μάχη της διαρκούς βελτίωσης της καθημερινότητας.  
Βασικοί Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού, συνοπτικά για τον Δήμο, όπως αυτές 
καταγράφηκαν από την Δημοτική Αρχή, έλαβαν σοβαρά υπόψη τα τρέχοντα 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν αφενός τη σταδιακή  υποχώρηση 
του κεντρικού κράτους προς όφελος της Περιφέρειας και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και αφετέρου, τη 
διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον ευρωπαϊκό αλλάκαι τον διεθνή 
χώρο. Η νέα αυτή πραγματικότητα θέτει ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία, φυσικά, προϋποθέτει 
περιφερειακή σύγκλιση και περιορισμό των  περιφερειακών ανισοτήτων. Συνεπώς 
η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετείται στη καρδιά του τοπικού σχεδιασμού και 
προγραμματισμού των ΟΤΑ. 
Σε σχέση με τις κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο 
λειτουργίας του Δήμου και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων  το 
ζητούμενο είναι ένας οργανισμός με διοικητική και οικονομική ικανότητα για την 
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για 
χρηστή τοπική διοίκηση.     
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Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου Καρύστου αφορούν: 
α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της 
περιοχής. 
β. την προστασία περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών 
και των επισκεπτών.  
γ. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου 
δ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας 
των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
της υλικοτεχνικής υποδομής του) και την βελτίωση της οικονομικής του 
κατάστασης. 
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, που θα εκφρασθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπό μορφή αξόνων, περιλαμβάνουν: 

  «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

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

  «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

  «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» 

 
6.1.4 Ανάλυση των ευκαιριών και  αδυναμιών του Δήμου Καρύστου 

Δυνατά σημεία/ευκαιρίες: Τοποθετώντας το Δήμο Καρύστου στο επίκεντρο του 

ευρύτερου γεωγραφικού, οικονομικού, πολιτιστικού και αναπτυξιακού 

περιβάλλοντος είναι δυνατό να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες για τα δυνατά 

σημεία και τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και συγχρόνως να εντοπιστούν οι 

απειλές και οι ανάγκες για την ανάπτυξή του. 

 Η γεωγραφική θέση του Δήμου που τον καθιστά κοντινό τουριστικό 

προορισμό για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων της Αττικής. Η 

δυνατότητα αξιοποίησης του ημερήσιου τουρισμού αναψυχής είναι 

σημαντική.  

 Οι άφθονοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της περιοχής που δίνουν δυνατότητα 

ανάπτυξης όλων των τομέων της απασχόλησης στο πρωτογενή-δευτερογενή- 

τριτογενή κλάδο (πέτρα Καρύστου, τουριστικοί προορισμοί, καθαρές 

παραλίες, αιολική ενέργεια, αγροκτηνοτροφικό προϊόν κτλ) 

 Οι Παγκόσμιας σημασίας πολιτιστικοί και ιστορικοί πόροι του Δήμου για 

τους οποίους πρόσφατα εξαγγέλθηκε από τα αρμόδια υπουργεία ο 

προγραμματισμός έργων για την  αξιοποίηση τους, όπως το ¨Θερινό Νταβός¨ 

στη νήσο Αιγιαλεία και η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στον Ευβοϊκό 

κόλπο.  

 Η αξιοποίηση της υφιστάμενης αδελφοποίησης του Δήμου με την Γαλλική 

πόλη και η αναζήτηση νέων αδελφοποιήσεων.  
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 Η δυνατότητα ανάπτυξης πολλών μορφών θεματικού τουρισμού και η 

έμφαση σε μορφές που δεν έχουν έως σήμερα αξιοποιηθεί (διοργανώσεις 

ιστιοπλοϊκών αγώνων που ευνοούνται λόγω των ανέμων της περιοχής κτλ) 

 Ο ορεινός όγκος της Όχης που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Νatura 2000 ως 

προστατευόμενη περιοχή με δράσεις από το Δήμο για την προστασία και την 

ανάδειξή του. 

 Η μεγάλη ακίνητη περιουσία του δήμου που προήλθε από την συνένωση 

των καποδιστριακών δήμων και η ευκαιρία αξιοποίησής της μέσω 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 Ο εξαστισμός των κατοίκων της πρωτεύουσας και η επιστροφή στην ύπαιθρο 

Απειλές και ανάγκες: 

 Η οικονομική κρίση της χώρας που οδηγεί τους ΟΤΑ σε πλήθος οικονομικών 

αδιεξόδων.  

 Η ανεργία και η ανάγκη τόνωσης της απασχόλησης. 

 Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους που δεν συνοδεύτηκε με 

αντίστοιχη μεταφορά πόρων. 

 Ο κατακερματισμός του γεωργικού κλήρου και η εγκατάλειψη των οικισμών 

του δήμου 

 Η διάσπαρτη οικιστική οργάνωση στα τοπικά διαμερίσματα που επιβάλλει 

πρόσθετη επιβάρυνση του δήμου τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στο 

κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 Η καθυστέρηση υλοποίησης έργων ψηφιακής σύγκλισης και 

ευρυζωνικότητας 

 Το πάγωμα προσλήψεων στους Δήμους και η έλλειψη ειδικοτήτων στο 

στελεχιακό του δυναμικό. 

 Ο φόβος των πολιτών λόγω της κρίσης για τη λήψη επιχειρηματικών ρίσκων 

στους παραγωγικούς τομείς της περιοχής 

 Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών επέκτασης πόλεων που 

περιορίζει τις χρήσεις γης. 

 Η απειλή για το περιβάλλον από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους (υδατοκαλλιέργειες, αιολικά, 

αλιεία, υπερβόσκηση εκτάσεων κτλ)  

 Το μορφωτικό επίπεδο και η ανάγκη κατάρτισης και εκπαίδευσης. 
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6.2  Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 
6.2.4 α Καθορισμός των Αξόνων 
Οι άξονες αφορούν: 
Α. στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
Β. στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την 
παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό  
Γ. στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση 
Δ. στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και 
στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και 
άλλους τοπικούς φορείς. Αναλυτικότερα :  
 Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και σε ζητήματα 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής δημοτικής διοίκησης. 
 Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του . 
 Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για 
την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. 

 
Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις: 

 Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». 

 Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». 

 Άξονας 3ος  «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση». 

 Άξονας 4ος  «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης 
του Δήμου». 

Για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι τοπικής ή 
εσωτερικής ανάπτυξης. 
6.2.4 β Καθορισμός των Μέτρων 
Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». 
Μέτρα:Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Αναπλάσεις  

Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία  
Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση  

Διαχείριση υγρών αποβλήτων – Αποχέτευση – Αντιπλημμυρική προστασία  
Διαχείριση στερεών αποβλήτων – καθαριότητα 
Άλση – Προστασία πρασίνου – Ελεύθεροι χώροι.   

 
Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός 
και Αθλητισμός». 
Μέτρα:Κοινωνική πρόνοια – προσχολική αγωγή  

Ισότητα κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή  
Παιδεία – Διά βίου μάθηση – Νεολαία   
Αθλητισμός  
Πολιτισμός  
Εθελοντισμός – ΜΚΟ – Κοινωνική Οικονομία.  
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Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση». 
Μέτρα:Απασχόληση / Επαγγελματική κατάρτιση  

Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  
Ανάπτυξη, διευκόλυνση επιχειρηματικότητας.  

 
Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης 
του Δήμου». 
Μέτρα:Διαδικασίες διοίκησης  

Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες  
Οργάνωση – Νομικά πρόσωπα  
Εφαρμογές ΤΠΕ και Διοικητική Μεταρρύθμιση  
Δημοτική Περιουσία  
Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών  
Λειτουργικές δαπάνες. Οικονομική εξυγίανση του Δήμου  
Διαδημοτική Συνεργασία – Χωροταξική οργάνωση – Υπερτοπικά έργα και 
δράσεις. 

 
.2.4 γ Καθορισμός των Στόχων 
Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που περιγράφουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής για 
τον Δήμο, συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής : 

1 Στους επόμενους Πίνακες περιγράφονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, 
όπως προκύπτουν από το Πρόγραμμα που παρουσίασε η δημοτική Αρχή  όπως 
αποτυπώνονται λεπτομερώς στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρύστου.  
 

2 Είναι σαφές ότι η υλοποίηση ορισμένων από τους ανωτέρω στόχους έχει ήδη 
δρομολογηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός, όμως, της ανάλυσης που ακολουθεί 
είναι να ταξινομήσει το σύνολο των στόχων σε ενότητες με ομοειδές περιεχόμενο, 
γεγονός που θα επιτρέψει να διευκρινιστεί καλύτερα η αλληλουχία τους ενώ, από 
επιχειρησιακή άποψη, θα δοθούν καλύτερες δυνατότητες προσδιορισμού των 
διαδικασιών και εξεύρεσης χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίησή τους.    
 
Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες με αναλυτική καταγραφή των αξόνων και μέτρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου 2016-2020. 
 
Οι ανωτέρω τέσσερις άξονες εξειδικεύονται, σύμφωνα με τον "Οδηγό Κατάρτισης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων", σε Μέτρα που καθορίζουν πρακτικά 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανά ενότητα έργων, ώστε στη συνέχεια, με τον 
προσδιορισμό επιμέρους στόχων, να τεθούν οι προτεραιότητες και να 
προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα και ενέργειες.  
 
Τα μέτρα που προτείνονται ανά άξονα, είναι: 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1 Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση  
Στόχος 1.1.1    Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
Στόχος 1.1.2     Αποκατάσταση Νεκροταφείων 
Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου είναι επιτακτική ανάγκη για την βιώσιμη 
ανάπτυξη της περιοχής, όπου θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση των μελλοντικών αναγκών 
οικιστικής  ανάπτυξης, των αναγκών σε τεχνική και κοινωνική υποδομή, καθώς και τον περιορισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων της οικιστικής ανάπτυξης στο ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό και οικιστικό 
περιβάλλον της περιοχής. 
 
Μέτρο  1.2 Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Αναπλάσεις 
Στόχος 1.2.1    Οδοποιία 
Στόχος 1.2.2    Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις 
Στόχος 1.2.3Αντιμετώπιση Κυκλοφοριακού 
Στόχος 1.2.4Υποδομές Ηλεκτροδότησης 
Δημιουργία βασικών έργων υποδομών του Δήμου που θα ενισχύσουν και την περιφέρεια αλλά και το 
κέντρο του Δήμου.   
 
Μέτρο  1.3.Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση 
Στόχος 1.3.1    Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης-άρδευσης 
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου.  
 
Μέτρο  1.4Διαχείριση υγρών αποβλήτων – Αποχέτευση – Αντιπλημμυρική προστασία 
Στόχος 1.4.1    Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων  
Στόχος 1.4.2    Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας 
Δράσεις με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων και την αντιπλημμυρική θωράκιση 
του Δήμου.  
 
Μέτρο  1.5 Διαχείριση στερεών αποβλήτων – καθαριότητα 
Στόχος 1.5.1    Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων-Βελτίωση καθαριότητας  
Το Περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο, που για το λόγο αυτό έχει προτάξει μέτρα 
και ενέργειες τα οποία εστιάζουν στην βελτίωση υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την Ποιότητα 
Ζωής και την Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων και των Οικισμών.  
 
Μέτρο 1.6  Άλση – Προστασία πρασίνου – Ελεύθεροι χώροι   
Στόχος 1.6.1    Προστασία Περιβάλλοντος-προώθηση Πράσινης Ανάπτυξης  
Στόχος 1.6.2    Βελτίωση υποδομών προσπελασιμότητας 
Μια εξειδίκευση του ανωτέρω γενικού μέτρου αποτελεί η ενεργοποίηση δράσεων για την προστασία του 
πρασίνου και την δημιουργία ελεύθερων χώρων, με πολλαπλά οφέλη για τους δημότες.  
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ΑΞΟΝΑΣ 2 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Μέτρο 2.1: Κοινωνική πρόνοια – προσχολική αγωγή  
Στόχος 2.1.1    Προστασία της Υγείας  

Οι σχετικές ενέργειας θα υλοποιηθούν είτε αυτοτελώς από τον Δήμο είτε με ευρύτερες 
συνεργασίες, αναλόγως των δράσεων που παρατίθενται στη συνέχεια. Κεντρικός στόχος είναι 
η ανάληψη ενεργειών στήριξης και εξυπηρέτησης κυρίως των ευαίσθητων και ευπαθών 
ομάδων, σε συνδυασμό και με την δημιουργική τους απασχόληση. 
 
Μέτρο 2.2: Ισότητα κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή  
Στόχος 2.2.1    Ενίσχυση Κοινωνικών Δομών 

Ενέργειες ενίσχυσης της ισότητας, της κοινωνική ενσωμάτωσης και συνοχής. Μείωση της 
φτώχιας. 
 
Μέτρο 2.3: Παιδεία 
Στόχος 2.3.1    Ενίσχυση υποδομών υγείας 
Στόχος 2.3.2Ενίσχυση υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης 

Στον τομέα της παιδείας πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα και με επιτυχία τα βασικά 
ζητήματα λειτουργίας και υποδομών των σχολείων. Η συνέχιση και εντατικοποίηση της 
προσπάθειας αυτής προς όφελος  των μαθητών και των διδασκόντων και με στόχο την 
δημιουργία ελκυστικών και άνετων συνθηκών εκπαίδευσης. Εκτός από τις κτηριακές και 
υλικοτεχνικές υποδομές για τις οποίες υπάρχει συνεχής μέριμνα προς όφελος των μαθητών, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 
 
Μέτρο 2.4: Αθλητισμός 
Στόχος 2.4.1  Ενίσχυση και βελτίωση αθλητικών υποδομών 
Στόχος 2.4.2Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων-Ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος 

Η ισόρροπηανάπτυξη δράσεων αθλητισμού (αθλητισμός για μαθητές, ομάδες  δημοτών κλπ) 
έχει μεγάλη σημασία διότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό και μάλιστα από την παιδική 
ηλικία, προσφέρει όχι μόνο σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη αλλά και έναν υγιή τρόπο 
ζωής. 
 
Μέτρο 2.5: Πολιτισμός  
Στόχος 2.5.1    Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού 
Στόχος 2.5.2Ενίσχυση υπηρεσιών πολιτισμού 

Η προβολή  του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς με συνετή διαχείριση αποτελεί κρίσιμο 
ζήτημα για την Δημοτική Αρχή. Η πολιτιστική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς με υψηλής 
ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών παραμένει μία από τις προτεραιότητες του Δήμου, όπως 
καταδεικνύει η ανάληψη δραστηριοτήτων για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου.  
 
Μέτρο 2.6: Εθελοντισμός – ΜΚΟ – Κοινωνική Οικονομία  
Στόχος 2.6.1    Ενίσχυση Εθελοντισμού και Κοινωνικής Οικονομίας 

Ενίσχυση πρωτοβουλιών εθελοντισμού που προάγουν την κοινωνική οικονομία.  
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ΑΞΟΝΑΣ 3 :  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1: Απασχόληση & Επαγγελματική κατάρτιση 
Στόχος 3.1.1   Στήριξη της απασχόλησης 

Δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας καθώς και 
ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.  
 
Μέτρο 3.2: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  
Στόχος 3.2.1   Ενίσχυση παραγωγικών δομών 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, με 
κίνητρα στήριξης της αγροτικής οικονομίας, των τοπικών επιχειρήσεων, του τουρισμού και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και της προώθησης και προβολής του τοπικού προϊόντος.  
 
Μέτρο 3.3: Ανάπτυξη, διευκόλυνση επιχειρηματικότητας  
Στόχος 3.2.1   Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού 
Η στήριξη της τοπικής αγοράς έχει αύξουσα βαρύτητα όχι μόνο για το Δήμο Καρύστου αλλά 
και ευρύτερα. Αφορά επιλεγμένες δράσεις για την ανάπτυξη και διευκόλυνση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας.   
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ΑΞΟΝΑΣ 4 :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

Μέτρο 4.1 Διαδικασίες διοίκησης 
Στόχος 4.1.1  Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης 
Στόχος 4.1.2Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

Βελτίωση των διοικητικών μηχανισμών του Δήμου μέσω αναδιοργάνωσης με στόχο την λειτουργική 
εσωτερική διάρθρωση του Δήμου και την αποτελεσματική λειτουργία. 
 
Μέτρο 4.2 Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες  
Στόχος 4.2.1Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

Ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών 
προς τους δημότες έχει αφετηρία την λειτουργική εσωτερική διάρθρωση του Δήμου, την 
αποτελεσματική λειτουργία και τις υψηλές προδιαγραφές  ποιότητας που συνδυάζονται με μέτρα 
εκσυγχρονισμού τα οποία διασφαλίζουν την ορθολογική και χρηστή διαχείριση.  
 
Μέτρο 4.3: Οργάνωση – Νομικά πρόσωπα 
Στόχος 4.3.1  Αναδιοργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία 

Οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από τα ΝΠ του Δήμου ή/και σε συνεργασία με τον Δήμο βάσει των 
ιδρυτικών σκοπών αυτών. Στο παρόν μέτρο περιλαμβάνεται μια σειρά δράσεων με σκοπό την 
δραστηριοποίηση και την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των ΝΠ του Δήμου.   
 
Μέτρο 4.4  Εφαρμογές ΤΠΕ και Διοικητική Μεταρρύθμιση 
Στόχος 4.4.1  Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στόχος η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τη παροχή υπηρεσιών που σκοπεύουν στην 
ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και στην διευκόλυνση των διαδικασιών δημόσιας 
διαβούλευσης.  
 
Μέτρο  4.5  Δημοτική Περιουσία 
Στόχος 4.5.1 Καταγραφή & αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 

Καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με σκοπό την δημιουργία πλούτου που θα 
εξασφαλίσουν σημαντικότερους πόρους για τους δημότες.  
 
Μέτρο 4.6: Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών  
Στόχος 4.6.1  Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών 

Δράσεις για την προστασία και την ενίσχυση της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 
 
Μέτρο 4.7: Λειτουργικές δαπάνες - Οικονομική εξυγίανση του Δήμου  
Στόχος 4.7.1  Οικονομική εξυγίανση και οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου 
Η οικονομική αυτοτέλεια και η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας του Δήμου αποτελεί μονόδρομο και 
αναγκαιότητα. Η οικονομική διαχείριση βασίζεται στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην 
αποδοτική διαχείριση πόρων και αγαθών με την συμβολή ευρωπαϊκών πόρων. 
 
Μέτρο 4.8: Διαδημοτική Συνεργασία – Χωροταξική οργάνωση – Υπερτοπικά έργα και δράσεις  
Στόχος 4.8.1  Προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για την υλοποίηση υπερτοπικών έργων και δράσεων 

Ενίσχυση της διαδημοτική συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση υπερτοπικών έργων, δράσεων και 
πρωτοβουλιών. 

 
.2.4δ  Καθορισμός των Δράσεω
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6.2.1 Καθορισμός των Αξόνων  

  ΑΞΟΝΕΣ - ΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΡΟΙ/ΧΡΗΜΑΤΟΔ 

          

  ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ       

  ΜΕΤΡΟ 1.1  Οικιστικό Περιβάλλον - Στέγαση        

  ΣΤΟΧΟΣ1.1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός        

  ΔΡΑΣΕΙΣ        

1.1.1.1 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση-πράξη εφαρμ. Οικισμού Ν. Στύρων 64,423.86  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦΕΙΛΩΝ/ΔΑΝΕΙΟ 

1.1.1.2 Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής κατ/τας ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δ.Καρύστου 12,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦΕΙΛΩΝ 

1.1.1.3 Μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού ενόψει ΓΠΣ 17,220.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΑΠΕ 

1.1.1.4 ΓΠΣ Καρύστου 800,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.1.1.5 ΣΧΟΑΠ πρώην Δήμου Στυραίων 1,000,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.1.1.6 Επέκταση σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου    ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ    

1.1.1.7 Επέκταση σχεδίου πόλεως Στύρων    ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.1.1 1,893,643.86 
    ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2 Αποκατάσταση νεκροταφείων        

1.1.2.1 Αποκατάσταση λιθοδομών νεκροταφείου Καρύστου και τεχνικά 8,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.1.2.2 Τοιχίο αντιστήριξης νεκροταφείου  15,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.1.2.3 Μελέτη κατασκευής νέου κοιμητηρίου κάμπος Καρύστου θέση Αγ.Γεώργιος 7,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.1.2 30,000.00 
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 1,923,643.86 
    ΜΕΤΡΟ 1.2 Μεταφορική Υποδομή - Κυκλοφορία - Στάθμευση - Αναπλάσεις        

  ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1 Οδοποιία       

1.2.1.1 Τσιμεντοστρώσεις οδών στα δημοτικά διαμερίσματα 323,127.74  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ/ΙΔ.Π/ΑΠΕ 

1.2.1.2 Βελτιώσεις-αποκαταστάσεις-διαπλάτυνσης οδών στα Δημοτικά Διαμερίσματα 554,694.83  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ/ΙΔ.Π/ΑΠΕ 

1.2.1.3 Εφαρμογή της μελέτης για το έργο: Βελτίωση υφιστάμενης οδού Πλατανιστός-Ποτάμι 391,586.28  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΕΣΠΑ 

1.2.1.4 Οδός Κάψαλα-Νημποριό (Νέα Εργολαβία) 319,674.54  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΕΣΠΑ 

1.2.1.5 Κατασκευή γεφυριού στα Ζεμπέικα (Αετού) 10,000.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ 
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1.2.1.6 Χωματισμοί (διάνοιξη,χάνδρακες απορροής) οδικού δικτύου Αμυγδαλιάς 34,800.00  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ 

1.2.1.7 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τεχνικών έργων  στα Δημοτικά Διαμερίσματα 134,600.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.2.1.8 Ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις οδών στα ΔΔ 97,280.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.2.1.9 Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού Ραπταίοι-Μεσοχώρια 440,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   ΕΣΠΑ 

1.2.1.10 Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού Στουππαίοι-Βαρελαίοι 680,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   ΠΔΕ 

1.2.1.11 Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης Ελαιοχωρίου 12,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   ΑΠΕ 

1.2.1.12 Βελτίωση αγροτικής οδού Σύνορο-Στουππαίοι 456,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   ΠΔΕ 

1.2.1.13 Μελέτη εσωτερικού δικτύου οικισμού Αγ.Μαρίνας 16,498.25 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   ΕΣΠΑ 

1.2.1.14 
Τοπογραφική μελέτη για το έργο ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών ΔΔ Μεσοχωρίων-
Αλμυρ. 25,209.00 

 
ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ   ΕΞ.ΟΦ/ΑΠΕ 

1.2.1.15 
Κατασκευή του έργου "Κύκλος Κάβο Ντόρου" (Αμυγδαλιά-Αγαθό)- Φορέας Περ.Στερεάς 
Ελλάδας 2,500,000.00 

 
ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ   ΕΣΠΑ  

1.2.1.16 Κόμβος διασταύρωσης Μαρμαρίου- Φορέας Περιφέρ.Στερεάς Ελλάδας 2,000,000.00 ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ   ΕΣΠΑ  

1.2.1.17 Κατασκευή ελικοδρομείου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.1 7,995,970.64   

  ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις     

1.2.2.1 Αποκαταστάσεις και πλακοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων 119,157.70 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΙΔ.Π/ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.2.2.2 Έργα ανάπλασης κοιν.χώρων 119,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.2.2.3 Αποκατάσταση παιδικών χαρών Αγίου Νικολάου 12,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ 

1.2.2.4 Έργα ανάπλασης από Δημαρχείο έως πλατεία Αμαλίας 100,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΠΔΕ 

1.2.2.5 Αποπεράτωση ΙΝ Αγ.Γεωργίου 5,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΑΠΕ 

1.2.2.6 Μελέτες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων 21,980.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΙΔ.Π/ΕΞ.ΟΦ/ΑΠΕ 

1.2.2.7 Εγκατάσταση σιντριβανιών σε κοινόχρηστους χώρους 10,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.2 387,637.70   

  ΣΤΟΧΟΣ 1.2.3 Αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος      

1.2.3.1 ΜΠΕ βελτίωση διαμόρφωση συμβολής ΕΟ Κάρυστος-Μαρμάρι μέσω Λυκορέματος 9,780.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΑΠΕ 

1.2.3.2 Αποκατάσταση στάσεων 5,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.3 14,780.00   

  ΣΤΟΧΟΣ 1.2.4 Υποδομές ηλεκτροδότησης      

1.2.4.1 Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού 59,700.79 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.2.4.2 Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 104,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

202 

1.2.4.3 Εγκατάσταση φωτιστικών ιστών με χρήση ΑΠΕ στο οδικό δίκτυο Καρύστου-Μαρμαρίου 1,500,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΕΣΠΑ 

1.2.4.4 Φωτισμός μεταξύ των πρώην Δήμων και Δημοτικών Ενότητων και Τ. Κοινοτήτων 
 

ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.4 1,663,700.79   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 10,062,089.13   

  ΜΕΤΡΟ 1.3  Υδάτινοι πόροι - Ύδρευση      

  ΣΤΟΧΟΣ 1.3.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης - άρδευσης      

1.3.1.1 Επεκτάσεις-βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης 412,961.61 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.Π/ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.3.1.2 Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης  στη ΔΕ Στύρων 21,487.29 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

1.3.1.3 Κατασκευή και συντήρηση δεξαμενών  89,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.Π/ΑΠΕ 

1.3.1.4 Διαμόρφωση διευθέτηση ρέματος από θέση Απόλλωνα έως κλειστό Γυμναστήριο 50,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.3.1.5 Τοιχίο αντιστήριξης και φρεάτιο όμβριων υδάτων στον οικισμό Ζ.Πηγή 12,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.3.1.6 Κατασκευή και εγκατάσταση φίλτρων νερού 30,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.3.1.7 Μελέτες για έργα ύδρευσης Δήμου Καρύστου 99,469.40 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.Π/ΕΞ.ΟΦ/ΑΠΕ 

1.3.1.8 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας νερού με ηλ. Μέθοδο 250,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.3.1.9 Δίκτυο ύδρευσης επέκτασης Καρύστου 2,306,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.3.1.10 Δίκτυο όμβριων επέκτασης Καρύστου 13,700,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.3.1.11 Δίκτυο όμβριων Μαρμαρίου 1,000,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.1 17,971,918.30   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.3 17,971,918.30   

  

ΜΕΤΡΟ 1.4 Διαχείριση υγρών αποβλήτων - Αποχέτευση - Αντιπλημμυρική προστασία  

    

  
ΣΤΟΧΟΣ 1.4.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων - Ενίσχυση αντιπλημμυρικής 
προστασίας      

1.4.1.1 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μαρμαρίου 502,640.82 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.2 Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Μαρμαρίου 582,652.58 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ/ΑΠΕ 

1.4.1.3 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Αγίας Μαρίνας 810,017.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.4 Αποκατάσταση δικτύων όμβριων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις 50,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.4.1.5 Συντήρηση ΒΙΟΚΑ Καρύστου (απόσμηση) 20,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ/ΑΠΕ 

1.4.1.6 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Μαρμαρίου 42,957.16 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.7 Μελέτη αντιπλημμυρικών ΔΕ Στυραίων 3,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΑΠΕ 

1.4.1.8 Αγορά οικοπέδου κατασκευής της ΕΕΛ  37,903.21 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 
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1.4.1.9 Εκσυγχρονισμός & επέκταση ΒΙΟΚΑ Καρύστου 5,500,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.10 Δίκτυο ακαθάρτων επέκτασης Καρύστου 7,030,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.11 Αντιπλημμυρικό έργο επέκτασης Καρύστου 1,015,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.12 Αποχέτευση ακαθάρτων & ΕΕΛ οικισμών Ν.Στύρων 8,000,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.4.1.13 Αποχέτευση ακαθάρτων & ΕΕΛ οικισμού Παναγιάς Αλμυροποτάμου 1,500,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.4.1 25,094,170.77   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.4 25,094,170.77   

  ΜΕΤΡΟ 1.5 Διαχείριση στερεών αποβλήτων - Καθαριότητα     

  ΣΤΟΧΟΣ 1.5.1 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων - Βελτίωση Καθαριότητας      

1.5.1.1 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Αγ.Ιωάννης ΔΔ Στύρων  1,886.66 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.5.1.2 
Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Δ. 
Καρύστου 23,855.25 

ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ 

ΕΣΠΑ 

1.5.1.3 ΜΠΕ για το έργο “εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Αλμυροποτάμου” 2,253.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

1.5.1.4 Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης ΣΜΑ-κάδοι 1,087,200.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.5.1.5 Προμήθεια κάδων απορ/των 50,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

1.5.1.6 
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρύστου-έργα διαμόρφωσης μονάδας κομποστοποίησης 
Δήμου Καρύστου-έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ 2,440,000.00 

 
ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.5.1.7 Προμήθεια απορ/ρου οχήματος ανακυκλώσιμων υλικών   110,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ Πράσινο Ταμείο 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.5.1 3,605,194.91   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.5 3,605,194.91   

  ΜΕΤΡΟ 1.6 'Αλση - Προστασία πρασίνου - Ελεύθεροι χώροι      

  ΣΤΟΧΟΣ 1.6.1  Προστασία περιβάλλοντος - Προώθηση Πράσινης Ανάπτυξης     

1.6.1.1 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 24,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΑΠΕ 

1.6.1.2 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Β΄φάση 12,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

1.6.1.3 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου ΔΕ Καρύστου 5,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ 

1.6.1.4 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου ΔΕ Μαρμαρίου 5,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ 

1.6.1.5 Δράσεις ενημέρωσης επιχειρηματικού προγ/τος Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 38,728.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

1.6.1.6 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου ΔΕ Στύρων 5,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ 

1.6.1.7 Κοπή παρώδιας βλάστησης 18,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1.6.1.8 Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας 6,150.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

 Ενέργειες για τη διάσωση των δενδρυλίων του Καστανόλογγου της Όχης 10,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.6.1 114,378.00   

  ΣΤΟΧΟΣ 1.6.2 Βελτίωση υποδομών Πυρασφάλειας     

1.6.2.1 Επιχ/σεις σε συλλόγους δασοπροστασίας 10,000.00 ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

1.6.2.2 Αποκατάσταση προσβάσεων πυροπροστασίας 62,264.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 1.6.2 72,264.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.6 186,642.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 58,843,658.97   

  

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

    

  ΜΕΤΡΟ 2.1 Κοινωνική Πρόνοια - Προσχολική αγωγή       

  ΣΤΟΧΟΣ 2.1.1 Προστασία της Υγείας       

2.1.1.1 Επισκευή σχολείου και ιατρείου Κατσαρωνίου 10,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

2.1.1.2 Αποκατάσταση κτιρίων ιατρείων Αλμυροποτάμου 7,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

2.1.1.3 Σεμινάρια, ημερίδες με στόχο την προαγωγή, αγωγή της υγείας και πρόληψης  5,000.00 ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

2.1.1.4 Αγορά ασθενοφόρου από τον παιδικό σταθμό 45,000.00 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

2.1.1.5 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Πανάκεια” δημιουργία δικτύων παροχής Α-Βαθμιας 
φροντίδας μέσω τηλε-ιατρικής  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ.ΟΡΓΑΝ.  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.1.1 67,500.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 67,500.00   

  ΜΕΤΡΟ 2.2 Ισότητα, Κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή      

  ΣΤΟΧΟΣ 2.2.1 Ενίσχυση κοινωνικών δομών      

2.2.2.1 Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων & ανάπτυξη συστήματος υγείας & κοιν.αλληλ. 298,760.00 ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 

2.2.2.2 Επιχ/σεις ατόμων με ειδικές ανάγκες 2,000.00 ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔ.Π 

2.2.2.3 Συντήρηση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Ν.Στύρων 5,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.2.1 305,760.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 305,760.00   

  ΜΕΤΡΟ 2.3 Παιδεία      

  ΣΤΟΧΟΣ 2.3.1 Ενίσχυση υποδομών παιδείας      

2.3.1.1 Έργα αποκατάστασης σχολικών κτιρίων στο δήμο 139,600.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.3.1 139,600.00   

  ΣΤΟΧΟΣ 2.3.2 Ενίσχυση υπηρεσιών εκπαίδευσης - επιμόρφωσης       
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2.3.2.1 Υλοποίηση προγρ. επιμόρφ. ενηλίκων στα πλαίσια της εκπαίδευσης δια βίου μάθησης    ΥΠΟΥΡΓ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

2.3.2.2 
Πρόσκληση ενδιαφ.σε ανώτατα εκπαιδ.ιδρυμ. με στόχο την εκπόνηση ερευνητικών 
προγραμμάτων στους τομείς Αιολικά πάρκα, πλάκες Καρύστου και Ιχθυοκαλλιέργειες 5,000.00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.3.2 5,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 144,600.00   

  ΜΕΤΡΟ 2.4 Αθλητισμός      

  ΣΤΟΧΟΣ 2.4.1 Ενίσχυση και βελτίωση των αθλητικών υποδομών      

2.4.1.1 Μελέτη αθλητικού κέντρου Καρύστου 7,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ/ΑΠΕ 

2.4.1.2 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους 5,000.00  ΙΔ.Π 

2.4.1.3 Αντικατάσταση τάπητα Λουμιδείου γηπέδου ποδοσφαίρου 120,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

2.4.1.4 Αθλητικό κέντρο Καρύστου   ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.4.1 132,000.00   

  ΣΤΟΧΟΣ 2.4.2 Διοργάνωση Αθλητικών εκδηλώσεων - Ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος      

2.4.2.1       

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.4.2 0.00   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΤΡΟΥ 
2.4 

  

132,000.00   

  ΜΕΤΡΟ 2.5 Πολιτισμός      

  ΣΤΟΧΟΣ 2.5.1 Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού       

2.5.1.1 Μελέτη αποκατάσταση Μπούρτζι 8,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ 

2.5.1.2 Μελέτη ανάδειξης Μαυσωλείου 2,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΞ.ΟΦ 

2.5.1.3 Απόκτηση διατηρητέου κτίσματος 222,629.10  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ Πράσινο Ταμείο 

2.5.1.4 Διαμόρφωση – επισκευές χώρων πολιτισμού  30,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ Πράσινο Ταμείο 

2.5.1.5 Δημιουργία πινακοθήκης στο Δημοτικό κατάστημα Στύρων  ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

2.5.1.6 Αξιοποίηση σπηλαίων  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΠ 

2.5.1.7 Αναστηλώσεις μνημείων  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.5.1 10,000.00   

  ΣΤΟΧΟΣ 2.5.2 Ενίσχυση υπηρεσιών πολιτισμού   10,000.00   
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2.5.2.1 Επιχορήγηση "Ανεμοπύλες" 75,000.00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

2.5.2.2 Διοργάνωση μουσικών φεστιβάλ 65,000.00 ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.5.2 75,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 85,000.00   

  ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός - ΜΚΟ - Κοινωνική Οικονομία       

  ΣΤΟΧΟΣ 2.6.1 Ενίσχυση εθελοντισμού και κοινωνικής οικονομίας      

2.6.1.1  Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής συνδρομής για τους απόρους»   ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΒΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 2.6.1 0.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.6 0.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2  734,860.00   

  ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ      

  ΜΕΤΡΟ 3.1 Απασχόληση - Επαγγελματική κατάρτιση      

  ΣΤΟΧΟΣ 3.1.1 Στήριξη της απασχόλησης     

3.1.1.1 Εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου 0,00  ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

3.2.1.2 Ενημερωτικά προγράμματα αγροτών & κτηνοτρόφων για το φυτικό & ζωικό κεφάλαιο 2,000.00 ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 3.1.1 0.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 0.00   

  ΜΕΤΡΟ 3.2 Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή      

  ΣΤΟΧΟΣ 3.2.1 Ενίσχυση των παραγωγικών δομών      

3.2.1.1 Πιστοποίηση Π.Ο.Π για το κατσίκι Καρύστου και το τυρί 3,000.00 ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 3.2.1 5,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 5,000.00   

  ΜΕΤΡΟ 3.3 Ανάπτυξη και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας/τουρισμός     

  ΣΤΟΧΟΣ 3.3.1 Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού      

3.3.1.1 Δημιουργία θέσης θέας  στους Ραπταίους και στα Στύρα 60,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ/ΑΠΕ 

3.3.1.2 Τοποθέτηση κέντρου πληροφόρησης στο λιμάνι Ν. Στύρων 30,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΕΣΠΑ 

3.3.1.3 Ενέργειες για απόκτηση του σήματος "Γαλάζιες Σημαίες" στις παραλίες 10,000.00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 

3.3.1.4 Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης του τουρισμού και των τοπικών προϊόντων  20,000.00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 

3.3.1.5 Τουριστική προβολή – έργα αναστήλωσης  32,201.40 ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ ΠΕΠ ΣΤ.ΕΛ. 

3.3.1.6 Τουριστικές επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής σε όλο το Δήμο Καρύστου    
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  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 3.3.1 120,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 120,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 125,000.00   

  

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ       

  ΜΕΤΡΟ 4.1 Διαδικασίες Διοίκησης           

  ΣΤΟΧΟΣ 4.1.1 Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης        

4.1.1.1 Επισκευή δημαρχιακών κτιρίων  88,500.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΣΑΤΑ/ΑΠΕ 

4.1.1.2 Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου κοινότητας Πολυποτάμου 2,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΑΠΕ 

4.1.1.3 Εισαγωγή συστήματος στρατηγικής διοίκησης & διοίκησης στόχων 0.00 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.1.1 90,500.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 90,500.00   

  ΜΕΤΡΟ 4.2 Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες      

  
ΣΤΟΧΟΣ 4.2.1 Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας του Δήμου      

4.2.1.1 Εκπαίδευση προσωπικού 9,000.00 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

4.2.1.2 Δημιουργία γραφείου συνήγορου του δημότη 0.00 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.2.1 9,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 9,000.00   

  ΜΕΤΡΟ 4.3 Οργάνωση – Νομικά πρόσωπα      

  ΣΤΟΧΟΣ 4.3.1 Αναδιοργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία      

4.3.1.1 Υλοποίηση τεχνικών συναντήσεων με Περ.Στ.Ελλάδος 3,360.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.3.1 3,360.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 3,360.00   

  ΜΕΤΡΟ 4.4 Εφαρμογές ΤΠΕ και Διοικητική Μεταρρύθμιση      

  ΣΤΟΧΟΣ 4.4.1 ΚτΠ     

4.4.1.1 Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογών 14,000.00 ΥΠΗΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

4.4.1.2 Τεχνική υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων 14,000.00 ΥΠΗΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ. ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

4.4.1.3 Εθνικό Ληξιαρχείο    ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.4.1 28,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.4 28,000.00   
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  ΜΕΤΡΟ 4.5 Δημοτική Περιουσία      

  ΣΤΟΧΟΣ 4.5.1 Καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας     

4.5.1.1  Επικαιροποίηση της καταγραφής Δημοτικής Περιουσίας   ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.5.1 0.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.5 0.00   

  ΜΕΤΡΟ 4.6 Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών      

  ΣΤΟΧΟΣ 4.6.1 Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών      

4.6.1.1 Πιστοποίηση παιδικών χαρών 3,050.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

4.6.1.2 Ιατρός εργασίας προσωπικού  8,000.00 ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 

4.6.1.3 Δημιουργία δημοτικού καταφυγίου ζώων συντροφιάς του Ν.4235/2012 50,000.00 ΟΙΚΟΝΟΜ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.6.1 61,050.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.6 61,050.00   

  ΜΕΤΡΟ 4.7 Λειτουργικές δαπάνες. Οικονομική εξυγίανση του Δήμου      

  ΣΤΟΧΟΣ 4.7.1 Οικονομική Εξυγίανση και οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου     

4.7.1.1       

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.7.1 0.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 0.00   

  

ΜΕΤΡΟ 4.8 Διαδημοτική Συνεργασία – Χωροταξική οργάνωση – Υπερτοπικά έργα και 
δράσεις      

  
ΣΤΟΧΟΣ 4.8.1 Προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για την υλοποίηση υπεροπικών 
έργων και δράσεων      

4.8.1.1 Καταδυτικό πάρκο στο Νότιο Ευβοϊκό    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΙ ΠΑΓΚ.ΠΟΛ.ΟΙΚ 

4.8.1.2 Δημιουργία παγκόσμιου πολιτιστικού κέντρου στην νήσο Αιγιαλεία 1,600,000,000.00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

4.8.1.3 Συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτηρίων   INTERREG MED 

4.8.1.4 Συμμετοχή Δήμου στην εταιρεία “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περ.Στ.Ελλάδας”   ΠΕΡΙΦΕΡ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  

4.8.1.5 Δημιουργία προβλήτας παξιμάδας ένωση στεριάς με Κυκλάδες  ΠΕΡ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

4.8.1.6 Παράκαμψη κόμβου Λεπούρων  ΠΕΡΙΦ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΠ 

4.8.1.7 Κεντρικός Αξονας Καρύστου Χαλκίδας  ΠΕΡΙΦ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΠ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ 4.8.1 1,600,000,000.00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.8 1,600,000,000.00   
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΟΝΑ 4 

  
1,600,191,910.00   

ΣΥΝΟΛΑ    1,659,895,428.97   
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 Γουλέτα Ελένη –Προϊσταμένη τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Δήμου Καρύστου-κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού 

 Ιάνθη Καλλιπολίτου-Ειδική συνεργάτης δημάρχου-κλάδου ΠΕ τοπογράφων 
μηχανικών 

 Ντάτσου Έλενα- υπάλληλος ορισμένου χρόνου τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης 

 Λιάπη Μαρία-υπάλληλος ορισμένου χρόνου   
 
Επιμέλεια Ντεναξά Αμέρισσα – Προϊσταμένη Αυτοτελόυς Τμήματος 
Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας 
 

Δεκέμβριος 2015 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 

 

 

ΦΑΣΗ Α΄-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

211 

1. Αναλυτικός Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης -ΕΕΣΑΑ. (Σεπτέμβριος 2011)  

2. Εγχειρίδιο συμπλήρωσης των εντύπων του επιχειρησιακού προγράμματος 
Δήμων (Σχέδιο Σεπτέμβριος 2011) 

3. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Καρύστου 2011-2015. 
4. Μελέτη πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φεβρ.2014). 
5. Χωροταξικός σχεδιασμός Υδατοκαλλιεργειών ΥΠΕΚΑ 2009. 
6. Ο οικονομικός προγραμματισμός των ΟΤΑ & ο νέος τύπος προϋπολογισμού 

(Σ.Καραγιλάνης-2014). 
7. Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α΄Βάθμιας Τ.Α  ΚΕΔΕ (Σεπτέμβριος 2015). 
8. Τοπικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΠ Καρύστου. 
9. Υπουργική Απόφαση 18183, «Δομή και περιεχόμενο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.»,  ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007. 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ενδεικτικά) 
www.elstat.gr   Ελληνική Στατιστική Αρχή 
www.ypes.gr Υπουργείο Εσωτερικών 
www.dimoskarystou.gr Δήμος Καρύστου 
www.el.wikipedia.org Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια 
www.southevia.gr 
www.espa.gr   ΈΣΠΑ 
www.sdit.mnec.gr Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα 
www.eetaa.gr Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτ/σης 
www.tpd.gr Ταμείο Π.Τ&Δ. 
www.eviachamber.gr   Επιμελητήριο Εύβοιας 
www.oaed.gr Οργανισμός Απασχόλησης 
www.admie.gr  ΑΔΜΗΕ 
www.pste.gov.gr Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
www.aliartos.gov.gr Δήμος Αλιάρτου 
www.minagric.gr Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
www.citybranding.gr  
www.eurostat  
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