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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός  
Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δήμων έχει σκοπό την προώθηση της τοπικής και της 
εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης. 
Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ήδη διανύσει μια 4ετία από την πρώτη 
εφαρμογή του, στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Από το 2011 
επεκτείνεται και σε μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους, όπως είναι ο Δήμος Κάσου. 

 
Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

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

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

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

1. την υπ΄αρ. 18183/13-4-2007 (ΦΕΚ 534 /Β/2007) Υπουργική Απόφαση στην οποία 
καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 

2. την με 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 «Οργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

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

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Οργανα 
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού». 

 
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται 
πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) και ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα 
καταρτίζεται μαζί με το ΕΠΔ, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ’ αυτό ως Παράρτημα. 
 
Σύμφωνα με την Υ.Α 5694/3-2-2011 (Τροποποίηση της Υ.Α. 18183/2-4-2007) το ΕΠ: 

• Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, έχει τριετή διάρκεια (2012-2014) 
•  Το ΕΠΔ για το 2012 συντάσσεται μαζί με το ΕΠ. 
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• Οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της 
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, υποστηρίζονται και καταθέτουν επιχειρησιακό 
πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής. 

 
Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011) άρθρο 2, σημείο 5 
η προθεσμία για την εκπόνηση του Ε.Π. των Δήμων παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2012. 
 
Διαδικασία Κατάρτισης  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κάσου καταρτίζεται σε δύο φάσεις-ενότητες: 
 
Φάση Α΄:  Στρατηγικός Σχεδιασμός των Δράσεων του Δήμου για την τριετία 2012-2014 
 
Φάση Β΄: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός και ορισμός δεικτών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης για την τριετία 2012-2014 
 
Αναλυτικότερα: 
Η Φάση Α΄ περιλαμβάνει  

• Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του 
Δήμου στους τομείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» και «Τοπική οικονομία και απασχόληση». 

• Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου, των υπηρεσιών του και των Ν.Π. 

• Καθορισμό του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού 
Σχεδίου που οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 

Αξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

Αξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» 

Αξονας 3ος«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

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

• Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια για τη διασφάλιση του 
συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν 
διαδημοτικών συνεργασιών  αλλά και συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας-Δήμου. 

• Εγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο και Διαδικασίες 
Διαβούλευσης 

•  Πιθανή αναθεώρηση σημείων του Στρατηγικού Σχεδίου με βάση τα συμπεράσματα της 
διαβούλευσης 

 
Η Φάση Β΄ περιλαμβάνει  

• Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο αναλύεται  σε Αξονες, Μέτρα, Στόχους, 
όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και σε δράσεις 
που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. 

• Ιεράρχηση & τριετής προγραμματισμός των δράσεων 
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• Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων  

• Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης 

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

• Προσδιορισμό Δεικτών Παρακολούθησης (εισροών, εκροών και αποτελέσματος) και 
Αξιολόγησης με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

• Εγκριση από το Δ.Σ. του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου των στόχων και των 
δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. 

• Εγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  από το Δημοτικό Συμβούλιο 

•   Ελεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) για τη 
νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος, με υποβολή σχετικής 
έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο. 
 

Μεθοδολογία Κατάρτισης 
Ο Δήμος Κάσου, λόγω της υποστελέχωσης και της απουσίας υπηρεσίας προγραμματισμού και 
ειδικών συνεργατών,  απεφάσισε στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 31-10-2011, η εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την επόμενη τριετία 2012-2014 να γίνει με τη 
συμβουλευτική υποστήριξη της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 
 Την ομάδα έργου αποτελούν στελέχη της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε., ο Δήμαρχος  Ερωτόκριτος Δημήτριος και 
ο Αντιδήμαρχος Κάσου Κουριαντάκης Γεώργιος. 
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ΕΔΡΑ 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

ΚΑΣΟΥ

Β1. ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΡΥ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Δήμος Κάσου περιλαμβάνει το νησί της Κάσου, καθώς και τις γύρω νησίδες (14 νησιά & βραχονησίδες). Οι οικισμοί και οι 
μεγαλύτερες νησίδες από τα Κασονήσια που αποτελούν τον δήμο Κάσου, και ο αντίστοιχος πραγματικός πληθυσμός, σύμφωνα με 
την απογραφή του 2001, είναι:
• Ο οικισμός  Φρυ που αποτελεί την έδρα του Δήμου[ 335 κατ. ]
• Ο οικισμός  Αγία Μαρίνα [ 393 κατ.]
• Ο οικισμός  Αρβανιτοχώρι [ 167 κατ.]
• Ο οικισμός   Παναγία [ 17 κατ. ]
• Ο οικισμός   Πόλιον [ 78 κατ. ].
• Η νησίδα Αρμάθια  [ 0 κατ. ]
• Η νησίδα Μακρονήσι [ 0 κατ.]

Βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Ανατολικού Αιγαίου, στην περιοχή της Δωδεκανήσου, ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάρπαθο. 
Δεν επήλθε μεταβολή  στο Δήμο με την εφαρμογή, το 2011, της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης (Ν3852/2010- ΦΕΚ87/Α/7-6-2010).
Ο Δήμος Κάσου μαζί με το Δήμο Καρπάθου αποτελούν την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου, μια από τις 13 περιφερειακές 
ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συνδέεται αεροπορικώς με την Κάρπαθο, τη  Ρόδο και τη Σητεία της Κρήτης. 
Ακτοπλοϊκά η Κάσος συνδέεται με την Κάρπαθο, τη Ρόδο, τη Χάλκη, την Κρήτη, νησιά των Κυκλάδων και τον Πειραιά.
Λόγω της απόστασης από τη Ρόδο, που ήταν η έδρα του νομού Δωδεκανήσου, βίωνε την απομόνωση και ανήκε στα νησιά 3ης 
ταχύτητας του νομού Δωδεκανήσου. Παρά το γεγονός ότι απέχει  μόλις 11-20 μίλια (από λιμάνι σε λιμάνι)  από την Κάρπαθο, δεν 
κατέστη δυνατό να λειτουργήσει ως «δορυφόρος» της Καρπάθου και να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες της 
(εμπόριο, υγεία, εκπαίδευση κ.λ.π.).
Με το νησί της Κρήτης αντίθετα  οι δεσμοί, φυσικοί (γειτνίαση με τη Σητεία) και πολιτιστικοί (μουσική και λαογραφική παράδοση),  
είναι ισχυροί. Η τροφοδοσία του νησιού σε προϊόντα (αγροτικά και άλλα) γίνεται κυρίως από την Κρήτη. Εκεί επίσης  καταφεύγουν  
συνήθως οι δημότες για την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας τους (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Νοσοκομείο Σητείας).
Υστερεί σε σχέση με την Κάρπαθο σε όλες τις υποδομές (οδικό δίκτυο, περιβάλλον, υγεία – πρόνοια, παιδεία, αθλητισμός, 
πολιτισμός, τουριστική υποδομή). 
Ως "Καλλικρατικός" Δήμος έχει διασυνδέσεις με το νησί της Ρόδου όπου εδρεύουν Διευθύνσεις/Τμήματα  της Περιφέρειας  Νοτίου 
Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ο Δήμος Καρπάθου ως ο μεγαλύτερος πληθυσμιακά Δήμος της 
Περιφερειακής Ενότητας,  υποστηρίζει το Δήμο Κάσου σε υπηρεσίες που δεν διαθέτει: α) Διαχειριστική Επάρκεια  β) Πολεοδομία  
γ) Υγεία - πρόνοια  καθώς και σε νέους τομείς αρμοδιοτήτων 
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Δείκτης Αντικατάστασης 1,17

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):

Δείκτης Εξάρτησης 0,65

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

Δείκτης Γήρανσης

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Β2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1,64

1991

Πραγματικός Πληθυσμός:

1991

Η Κάσος ανήκει στα μικρά, απομονωμένα, άγονα νησιά της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου που φθίνουν πληθυσμιακά.Σύμφωνα με 
ανεπίσημα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο πραγματικός πληθυσμός ανέρχεται σε 1.090 κατοίκους, γεγονός που δημιουργεί 
αισιοδοξία για την ανακοπή της φθίνουσας πορείας και της περαιτέρω συρρίκνωσης του πληθυσμού και της τοπικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, η πυκνότητα του πληθυσμού (14,25 κατ.) είναι πολύ μικρότερη από τη γειτονική Κάρπαθο 
(34 κατ.) και το μέσο όρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (56 κατ.). Ο βαθμός γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου αποτυπώνεται 
από το δείκτη γήρανσης (1,64), ο οποίος παρουσιάζεται αρκετά υψηλότερος  από τον αντίστοιχο της Καρπάθου (1,20) και της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (1,19). 

Ο Δείκτης Εξάρτησης δείχνει ότι οι συντηρούμενοι, δηλαδή οι κάτοικοι των ηλικιακών κατηγοριών 0-14 ετών και άνω των 65 ετών, 
βρίσκονται στο 65% του παραγωγικού πληθυσμού, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από της Καρπάθου ( 54%) και της  Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (46,2%). 

Ο Δείκτης Αντικατάστασης καθώς είναι πάνω από τη μονάδα δεν δείχνει περαιτέρω γήρανση του πληθυσμού και βρίσκεται κοντά 
στον αντίστοιχο δείκτη της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (1,24).

Κατά την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός του Δήμου αυξάνεται λόγω των φιλοξενούμενων από άλλα μέρη της Ελλάδας και το 
εξωτερικό. Η αύξηση του πληθυσμού έχει επιπτώσεις στις ανάγκες ύδρευσης, συγκοινωνιών, στην διαχείριση των απορριμμάτων 
και στις παράκτιες δραστηριότητες.
Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός του Δήμου είναι προσαυξημένος κατά 250% το μήνα Αύγουστο, προσεγγίζοντας τους 3.500.
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Γ1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ                                                                
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ" 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
H Κάσος υπάγεται στις «Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ευρώπης» (ΙΒΑ) και στο Δίκτυο ΝΑΤURA 2000. Με 
την απόφαση ΔΠΑ/9914/2000 του Υπουργείου Αιγαίου χαρακτηρίστηκε ως Τοπίο Ειδικού Φυσικού Κάλλους.
Η ορεινή Κάσος με μέγιστο υψόμετρο 597 m, μπορεί να θεωρηθεί ως τυπικό παράδειγμα περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης. Χαρακτηρίζεται από εκτάσεις καλυμμένες από φρύγανα σε άσχημη κατάσταση, λόγω της 
υπερβόσκησης. Μόνο στο ΝΔ άκρο του νησιού (κόλπος Αυλάκι) υπάρχει μία μικρή έκταση με  άρκευθο-
θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea), που έχει επίσης υποστεί υπερβόσκηση.  Από το 1980 και μετά, υπήρξε μία 
ανεξέλεγκτη αύξηση στον αριθμό των αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα το οικοσύστημα να χάσει την ικανότητά του 
για ανάκαμψη. Το γεγονός αυτό έχει επιδράσει στο έδαφος και στη βλάστηση δυσμενώς: τα μακκί υποβαθμίστηκαν 
σε φρύγανα, οι εγκαταλειμμένες καλλιέργειες επίσης καλύφθηκαν με φρύγανα, οι πλαγιές των βουνών 
απογυμνώθηκαν και το έδαφος διαβρώθηκε. 
Στο νησί δεν υπάρχουν εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως δάση, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια με τις προγραμματισμένες 
αναδασώσεις που διενεργεί ο Δήμος, η εικόνα έχει βελτιωθεί.
Το αγροτικό τοπίο της Κάσου  χαρακτηρίζεται από τις αναβαθμίδες, τις ξερολιθιές, τα μονοπάτια και τις μικρές 
πέτρινες αγροτικές κατασκευές (μιτάτα)  στοιχεία υψηλής αισθητικής αξίας της ιστορικής και πολιτιστικής της 
κληρονομιάς.   
Η ακτογραμμή της Κάσου φθάνει τα 59 χλμ. και είναι γεμάτη από παραλίες κάθε λογής με εξαιρετικής ποιότητας 
νερά. Αρκετές από αυτές είναι προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα και δεν τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας του 
σύγχρονου επισκέπτη (καθαριότητα, παροχή νερού, ύπαρξη wc κλπ). 
Η ακατοίκητη σήμερα νησίδα Αρμάθια με μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία διαθέτει πανέμορφες παραλίες 
που θεωρούνται από τις ομορφότερες της Μεσογείου, λόγω της ψιλής λευκής άμμου και του λευκού γύψου που 
προβάλλει σε διάφορα σημεία του βυθού. Από τα μέσα του 2000 ολοκληρώθηκε στη θέση "Μάρμαρα" 
παρατηρητήριο από όπου μέλη οικολογικών οργανώσεων θα μπορούν να μελετούν την πλούσια ορνιθοπανίδα της 
περιοχής.
Ο Δήμος προβαίνει σε δενδροφυτεύσεις ενδημικών ειδών και στη συντήρηση των αναβαθμίδων σε συνεργασία με 
τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο νησί.
Διαθέτει μέσω δωρεάς από την πρώην ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου πυροσβεστικό όχημα για την πυροπροστασία του 
νησιού. Προβαίνει επίσης σε καθαρισμούς χειμμάρων και φραγμάτων για την πρόληψη από πλημμύρες.

Ο Δήμος Κάσου συμμετέχει ως συμπράτων φορέας στην πρόταση "Κοινωφελής Εργασία στα μικρά νησιά της 
Δωδεκανήσου" στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία  
εγκρίθηκε  ελπίζοντας στην υλοποίηση δράσεων σχετικές με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 

στις οποίες αδυνατεί να προβεί επαρκώς λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ/ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι οικισμοί της Κάσου με το ΦΕΚ 402/Δ΄/2002 έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχή που έχει ανάγκη από ιδιαίτερη 
προστασία της αρχικτεκτονικής παράδοσης και του περιορισμού δόμησης. Διατηρούν αρκετά τον παραδοσιακό 
νησιωτικό χαρακτήρα και είναι σχεδόν πανομοιότυπος με αυτόν της Καρπάθου: απλή μονόχωρη κατοικία με τη 
μικρή αυλή, στολισμένη με το «χοχλάκι», το ασπρόμαυρο βότσαλο, ενώ εσωτερικά  χαρακτηρίζεται από το σουφά, 
όπου κοιμόταν η οικογένεια, και την παράταξη περίτεχνων πιάτων πάνω σε ξύλινα ράφια στους τοίχους. 

Το δημοτικό πράσινο εντός των οικισμών είναι λιγοστό (15 κήποι-αλσύλια) και απαιτεί αρκετή φροντίδα. 
Ο Δήμος φροντίζει  για τη διατήρηση και την προστασία των δημοτικών "πάρκων" (καθαρισμός, κλάδεμα, πότισμα), 

τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, τον εξωραϊσμό των γειτονιών με μικρές παρεμβάσεις.
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Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1.Υπάρχει δίκτυο ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς, μήκους περίπου 45 χιλιομέτρων, του οποίου η αναβάθμιση 
και αντικατάσταση ολοκληρώθηκε πρόσφατα, εντός του 2010. 
 Ολη η ποσότητα του νερού προέρχεται μόνον από  γεωτρήσεις  – 4 συνολικά που αποδίδουν περίπου 600κ.μ. 
ημερησίως και  216.000 κ.μ. ετησίως. Καλύπτονται οι ανάγκες περίπου 2.400 χρηστών, αν αποδεχθούμε μέση 
ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο  0,25 κ.μ. (0,25*2.400 360=216.000 κ.μ.). Κατά το καλοκαίρι που ο αριθμός των 
χρηστών αγγίζει τους 3.500 προκύπτει ανεπάρκεια νερού. Το νερό συλλέγεται σε 2 δεξαμενές  στο Αρβανιτοχώρι  
χωρητικότητας  500 κ.μ η κάθε μια και σε μια δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 900 κ.μ. Επίσης κάθε 
παραδοσιακό σπίτι είναι εφοδιασμένο με μια στέρνα (λασία)  για την αποθήκευση νερού.
Η ποιότητα του νερού  είναι κακή, διότι δυο από τις γεωτρήσεις έχουν ήδη υψηλή αλατότητα και οι άλλες δυο 
εμφανίζουν τάσεις υφαλμύρωσης κυρίως τη θερινή περίοδο με τη μέγιστη κατανάλωση. Οι κάτοικοι στην 
πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ως πόσιμο. 
Η συντήρηση των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων και των δικτύων αποτελεί πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει μόνιμο 
προσωπικό, αλλά καλύπτεται από 1 υδραυλικό με σύμβαση ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας. 
Ο Δήμος αναζητεί λύση των προβλημάτων ποσότητας και ποιότητας νερού στην ανόρυξη νέων γεωτρήσεων και 
στην εγκατάσταση συστημάτων φιλτραρίσματος.

2. Δεν υπάρχει ξεχωριστό αρδευτικό δίκτυο. Η άρδευση των λιγοστών αγροτεμαχίων γίνεται κυρίως μέσα από το 

δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα να ξοδεύεται νερό καλύτερης ποιότητας για τις αρδευτικές ανάγκες.

3. Δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων σε κανέναν οικισμό. Ολοι εξυπηρετούνται με απορροφητικούς 
βόθρους. Επίσης δεν υπάρχει δίκτυο παροχέτευσης ομβρίων, με πιθανό τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών 
καταστάσεων.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των στερεών απορριμάτων. Ο μέσος όρος παραγόμενων απορριμμάτων 
είναι αρκετά μεγάλος, διότι δεν γίνεται συστηματική ανακύκλωση ούτε και κομποστοποίηση των οργανικών 
υπολειμμάτων. Δυστυχώς συνεχίζεται η παράνομη εναπόθεση μπάζων και ογκωδών αντικειμένων. 
Υπάρχουν 100 κάδοι των 160 λίτρων και 120 κάδοι των 360 λίτρων σε όλους τους οικισμούς. Η αποκομιδή γίνεται 5 
μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 2 απορριματοφόρα (1των 8 κ.μ. και 1 μικρότερο ανοιχτού 
τύπου περίπου 1κ.μ.)  κι έναν εργάτη. Σημειώνεται ότι και ο οδηγός του απορριμματοφόρου και οι εργάτες δεν είναι 
μόνιμοι αλλά με συμβάσεις ΙΔΟΧ 8μηνηςδιάρκειας. Με τη λήξη των συμβάσεων προκαλούνται πολλά προβλήματα 
και καθυστερήσεις στην αποκομιδή. 
Τα απορρίμματα μεταφέρονται σε ΧΑΔΑ στην περιοχή "Μαρίτσα", όπου γίνεται απλή απόρριψη και κάλυψη. Ο 
ΧΑΔΑ βάσει Σχεδίου Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έπρεπε να κλείσει μέχρι τις 30/06/2011 και να έχει 
δημιουργηθεί ΧΥΤΑ μέσω της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Αυτός ο προγραμματισμός ναυάγησε και ο Δήμος έχει προσανατολιστεί 
σε διαφορετική προσέγγιση:
- Μείωση του όγκου των απορριμάτων μέσω της ανακύκλωσης πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων υλικών, 
ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και της κομποστοποίησης των οργανικών 
-  κατασκευή προσωρινά   Σ.Μ.Α. και θαλάσσια μεταφορά στον τελικό χώρο-αποδέκτη
- κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. στο νησί της Κάσου.
Η οποιαδήποτε ανακύκλωση βρίσκεται στα σπάργανα και απαιτεί πολλές παρεμβάσεις. Επίσης πρόκειται να 
συνεργαστεί με την εταιρεία REVIVE A.E. για την ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών και με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για τη συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στηρίζει την ανακύκλωση 
λαμπτήρων διαθέτοντας κάδο της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ στο Δημαρχείο. Ακόμη συνεργάζεται με την εταιρεία 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.) για τη συλλογή, 
προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά των χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανίας. Η 
διαχείριση των επικίνδυνων απόβλητων του Υγειονομικού Σταθμού ακολουθεί τη διαδικασία των υπόλοιπων κοινών 
απορριμάτων.

Η Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών) γίνεται  από οδοκαθαριστές με χειροκίνητα σάρωθρα και 1 
μηχανοκίνητο σάρωθρο. Δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι  και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την εποχή εργάτες με 
συμβάσεις ΙΔΟΧ  8μηνης ή 2μηνης διάρκειας. Δεν καλύπτουν τις ανάγκες για καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων 
χώρων. 
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  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Κάσος συνδέεται αεροπορικώς με τη Ρόδο, την Κάρπαθο και τη Σητεία της Κρήτης, ενώ ακτοπλοϊκά συνδέεται με 
την Κάρπαθο, τη Ρόδο, τη Χάλκη, την Κρήτη, με νησιά των Κυκλάδων και τον Πειραιά. Τα δρομολόγια είναι 
ικανοποιητικά σε συχνότητα και καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Ferry boat προσεγγίζει το νησί καθημερινά 
εκτός Δευτέρας και Τετάρτης, ενώ αεροπλάνο των Ολυμπιακών Αερογραμμών εκτελεί πτήσεις 4 φορές την 
εβδομάδα το χειμώνα και 6 φορές το καλοκαίρι.

Στο Φρυ βρίσκεται  σε απόσταση 500μ. από τον οικισμό ο δημοτικός αερολιμένας  αμιγώς τοπικής σημασίας (1C) 
με διάδρομο 1.100 μέτρων περίπου που επιτρέπει την προσγείωση αεροσκαφών μέχρι 50 ατόμων τύπου A.T.R. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή νέου κτιρίου επιβατών επιφάνειας 500 τ.μ. το οποίο θα ολοκληρωθεί στις αρχές 
του 2012. Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου είναι ανεπαρκέστατες και πλήρως 
υποβαθμισμένες. 

Υπάρχουν επίσης 2 λιμάνια, στο Εμπορειό (το παλιό) και στο Φρυ (το νέο), στο οποίο οι εργασίες αποπερατώθηκαν 
πρόσφατα, εντός του 2010. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου λιμανιού προσεγγίζουν πλοία που 
συνδέουν την Κάσο με την Κρήτη, τον Πειραιά, την Κάρπαθο, τη Χάλκη, τη Ρόδο και με νησιά των Κυκλάδων, χωρίς 
προβλήματα πρόσδεσης από ισχυρούς ΒΑ ανέμους, όπως συνέβαινε παλαιότερα.  

 Η εσωτερική συγκοινωνία γινόταν με τη χρήση δημοτικού λεωφορείου  20+1 θέσεων το οποίο κατά το 2011 δεν 
εκτέλεσε δρομολόγια και οι κάτοικοι μετακινούνταν είτε με Ι.Χ. αυτοκίνητα είτε με τα 2 ΤΑΞΙ που 
δραστηριοποιούνται στο νησί.Προέκυψαν προβλήματα λόγω παλαιότητας.Η συχνότητα των δρομολογίων  ήταν 
ικανοποιητική. Επείγει η αντικατάσταση του με καινούργιο. 

Ο Δήμος διαθέτει επίσης ένα μικρότερο λεωφορείο 14 θέσεων για τη μεταφορά των μαθητών από και πρός το 
σχολείο τους.

Ιδιώτης εκτελεί τακτικά θαλάσσια επιδοτούμενα δρομολόγια προς τα Πηγάδια της Καρπάθου με σκάφος 25 
μέτρων, 4 φορές την εβδομάδα όλο το χρόνο, καθώς και περιηγητικές εκδρομές. Θαλάσσιες περιηγητικές 
διαδρομές εκτελούν την καλοκαιρινή περίοδο και άλλοι ιδιώτες με διάφορα σκάφη (θαλαμηγός, μικρά ταχύπλοα 
κλπ).

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Υπάρχει οδική σύνδεση όλων των οικισμών. Ο κεντρικός οδικός άξονας που τους συνδέει είναι ασφαλτοστρωμένος 
πλάτους 5 μ. και έχει συνολικό μήκος 40 χλμ. περίπου. Το αγροτικό δίκτυο αποτελείται από χωματόδρομους ενώ το 
εσωτερικό δίκτυο των οικισμών αποτελείται απο τσιμεντοστρωμένους ή ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 
Η κατάστασή τους όμως δεν είναι ικανοποιητική, τόσο από πλευράς γεωμετρικών χαρακτηριστικών (στενοί με 
κλειστές στροφές, μεγάλη κλίση), όσο και από πλευράς συντήρησης και άλλων προβλημάτων  (π.χ. κατολισθήσεις, 
έλλειψη στηθαίων, έλλειψη επαρκούς σήμανσης, κ.λ.π.) με αποτέλεσμα ή προσβασιμότητα να θεωρείται 
ανεπαρκής. Πρόβλημα υπάρχει και στην κυκλοφορία των οχημάτων κυρίως τη θερινή περίοδο.
Προτεραιότητα επομένως υπάρχει για την εξασφάλιση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, στην ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία των οχημάτων  και κατόπιν για την επέκταση.

Ο Δήμος φροντίζει για τη συντήρηση - διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων, την κατασκευή προστατευτικών τοιχίων, 
τον καθαρισμό από προϊόντα κατολισθήσεων. Η εταιρεία ΒΜΧ προτίθεται να συντάξει ή έχει συντάξει δωρεάν  
μελέτη για επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος.  
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2. Η ΔΕΗ Α.Ε  διατηρεί Τεχνικές Υπηρεσίες με 2 τεχνικούς.

6. Στρατιωτικό φυλάκιο. Ο Δήμος συνεργάζεται σε εθελοντική βάση με τους στρατευμένους νέους για δράσεις 
δενδροφύτευσης και καθαριότητας.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8. Λειτουργεί Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και μηχάνημα ΑΤΜ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

7. Η Εταιρεία Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ). Σε συνεργασία και με την ΠΕΔ-Τοπικό Παράρτημα 
Δωδεκανήσου ο Δήμος υλοποιεί δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και υποβοήθησης των δημοτών σε 
περίπτωση φυσικής καταστροφής.

5. Λειτουργεί Αστυνομικός Σταθμός με 3 άτομα προσωπικό.

1. Λειτουργεί Λιμενικός Σταθμός με πλήρη στελέχωση 8 υπαλλήλων

3. Ο ΟΤΕ διατηρεί μόνον Τεχνικές Υπηρεσίες με 2 τεχνικούς. Το κλείσιμο των Διοικητικών υπηρεσιών του έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των Κασιωτών καταναλωτών.

4. Τα  ΕΛΤΑ διατηρούν στην Κάσο Ταχυδρομικό Κατάστημα, όπου απασχολούνται 2 υπάλληλοι

ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπάρχει εναέριο μονογραμμικό δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού από το εργοστάσιο της ΔΕΗ της Καρπάθου. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση μα χρειάζεται 
επέκταση σε νέες υπο αξιοποίηση περιοχές. Οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού καλύπτονται πλήρως.
 Ακολουθώντας τις σύγχρονες προσταγές για εξορθολογισμό-μείωση δαπανών και για εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, προτείνεται η κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών από εναλλακτικές πηγές (φωτοβολταϊκά 
/ανεμογεννήτριες). 
Ο Δήμος απασχολεί έναν ηλεκτρολόγο με σύμβαση ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας. Φροντίζει για τη συντήρηση, την 
επισκευή και την επέκταση του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Στο νησί έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 2 Πάρκα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που ανήκουν σε ιδιώτη.
Προτεραιότητα για το Δήμο η ανάθεση σύνταξης μελέτης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με 
σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δημοτικών κτιρίων και του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και η 
ένταξη σχετικής πρότασης στο  πρόγραμμα  «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες Κοινότητες» του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και απευθύνεται σε δημοτικά 
διαμερίσματα έως 1.000 κατοίκων σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές που επιθυμούν να αλλάξουν την ενεργειακή 
τους συμπεριφορά . 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι τηλεπικοινωνίες καλύπτονται από το συμβατικό δίκτυο του ΟΤΕ και τα ασύρματα δίκτυα των εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας COSMOTE, WIND, VODAFONE. Η COSMOTE  στα πλαίσια του προγράμματός της «Πλοήγηση στον 
Κόσμο» για σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, διέθεσε τεχνολογικό εξοπλισμό  στο Δημοτικό και 
το Γυμνάσιο του Δήμου Κάσου.
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Γ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ                                                                        
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ" 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι υποδομές εκπαίδευσης καλύπτουν τις εξής βαθμίδες: προσχολική/ πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Λειτουργεί 
1 νηπιαγωγείο στο Φρυ, 1 νηπιαγωγείο στην Αγία Μαρίνα και 1 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο μετά τη συγχώνευση, 
κατά το 2011,  του 3θέσιου Δημοτικού στο Φρυ και του 3θέσιου Δημοτικού στην Αγ. Μαρίνα, του οποίου οι τάξεις 
είναι εγκατεστημένες σε δυο διαφορετικά κτίρια. Επίσης λειτουργεί Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις στο Φρυ.

Εχουν οργανωθεί 7 χώροι παιδικών χαρών, των οποίων ο εξοπλισμός παρουσιάζει φθορές λόγω των καιρικών 
συνθηκών και της γειτνίασης με τη θάλασσα. Ο Δήμος  φροντίζει για την επισκευή-συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών, τη μεταφορά των μαθητών από και πρός το 
σχολείο τους. 

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στους κατοίκους της Κάσου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχει ο  Υγειονομικός Σταθμός (ΠΠΙ), ο οποίος είναι  
στελεχωμένος με 1 γιατρό ειδικότητας, 2 αγροτικούς γιατρούς, 3 θέσεις μαίας (1 οργανική και 2 με απόσπαση)  
και 2 νοσοκόμες. Διαθέτει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.  Στεγάζεται σε δημοτικό, από δωρεά,  παραδοσιακό κτίριο 
(πρώην οικία).
Υπάρχει επίσης 1 ιδιωτικό φαρμακείο. Δεν λειτουργούν υποδομές κοινωνικής μέριμνας για παιδιά 
βρεφονηπιακής ηλικίας (παιδικοί σταθμοί), ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία. 
Ο Δήμος Κάσου είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ιδιαίτερες αθλητικές υποδομές ελλείπουν. Εχει κατασκευαστεί και εξοπλιστεί γήπεδο 5Χ5. Επίσης λειτουργεί  
μικρό Δημοτικό Γυμναστήριο. Είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ η κατασκευή αθλητικού συγκροτήματος με 
γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Το έργο προϋπολογισμού 1.000.000 € είναι ακόμη ημιτελές λόγω διακοπής 
της χρηματοδότησης και πρόσφατα έχει γίνει επανέναρξη των εργασιών. 

Ο Δήμος στηρίζει αθλητικές δραστηριότητες των συλλόγων –σχολείων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1) Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του παλιού δημαρχείου (διατηρητέο κτίριο που οικοδομήθηκε το 1900) 
στο Φρυ στεγάζεται η αρχαιολογική συλλογή της Κάσου, καθώς και εκθέματα από την περίοδο της Επανάστασης 
του 1821

2) Το Λαογραφικό Μουσείο της Κάσου στεγάζεται σε παραδοσιακό κασιώτικο σπίτι,  στο Αρβανιτοχώρι. Είναι 
επιπλωμένο και στολισμένο σύμφωνα με την κασιώτικη παράδοση και φιλοξενεί αντικείμενα καθημερινής χρήσης 
παλαιοτέρων εποχών, καθώς και αρχειακό φωτογραφικό υλικό από την περίοδο της μετανάστευσης των Kασίων 
στην Aλεξάνδρεια και το Kάιρο.

3) Στο Φρυ σε οίκημα  που έχει παραχωρηθεί από το Σύλλογο Κασιωτών Ρόδου ¨Ο ΧΑΔΙΩΤΗΣ", η Ναυτική 
Λαογραφική Εταιρεία, εντός του 2012, θα φιλοξενεί εκθέματα ιδιωτικής συλλογής για τη ναυτική παράδοση του 
νησιού 

4)  Δημοτική Βιβλιοθήκη Ν. Γ. Μαυρή. Περιέχει ένα σημαντικότατο λογοτεχνικό υλικό καθώς και το αρχείο της 
Κάσου, που είναι κατ ουσίαν ένα αρχειακός θησαυρός για τους ερευνητές και τους λάτρεις της λογοτεχνίας. 
Λειτουργεί  υποτυπωδώς (μικρός αριθμός βιβλίων, έλλειψη αρχειοθέτησης κλπ) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εκδοτών Βιβλιοπωλών, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την Ενωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων έκανε 
καμπάνια συγκέντρωσης βιβλίων στους κατοίκους της Αθήνας για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.
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5) Κέντρο Νεότητας το οποίο είναι κλειστό και εγκαταλελειμμένο.Περιλαμβάνει χώρους που μπορούν να 
καλύψουν με την αναβάθμισή τους τη λειτουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (προβολή ταινιών, εκμάθηση 
χορών, εκθέσεις). Εχει υποστεί ζημιές με την πάροδο του χρόνου και επείγει η επισκευή του και η αναβάθμισή 
του. 
Ο Δήμος  φροντίζει για την επισκευή-συντήρηση των παραπάνω υποδομών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Κάσος έχει ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, με πλούσια μουσική παράδοση και μακρόχρονη ιστορία.  
Ο Δήμος διοργανώνει σε ετήσια βάση:
-  τριήμερες λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Κάσου (7 Ιουνίου 1824) 
- συναυλία στο γραφικό λιμανάκι της Μπούκας με τον παγκοσμίου φήμης τενόρο Μάριο Φραγκούλη το μήνα 
Αύγουστο
- Συνάντηση λύρας και οργάνων με δοξάρι για την ανάδειξη της πλούσιας μουσικής παράδοσης του νησιού 

Σε συνεργασία με τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο νησί στηρίζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
υλοποιούνται:
1) Γιορτή της σιτάκας, προς τιμήν του πιο γνωστού γαλακτοκομικού παραδοσιακού προϊόντος της Κάσου
2) Γιορτή μελιού, για την προβολή  των μελισσοκόμων και της ντόπιας παραγωγής
3) Γιορτή σκάρου για την προβολή των αλιέων και των ντόπιων αλιευμάτων
4) Ονομαστά Θρησκευτικά πανηγύρια, με μεγαλύτερο αυτό της Πέρα Παναγιάς τον Δεκαπενταύγουστο.

Επίσης διοργανώνει εκδηλώσεις εορταστικές για μικρούς και μεγάλους κατά τη διάρκεια των εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα, αθλητικές εκδηλώσεις των σχολείων και της νεολαίας του νησιού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ
Η Κάσος έχει συνεχή και αδιάκοπη κατοίκηση τουλάχιστον από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, μέχρι σήμερα. Ιχνη 
και επιφανειακά ευρήματα διαφόρων  εποχών υπάρχουν στο νησί:
- στο Πόλι, στο λόφο του Κάστρου βρίσκεται η Αρχαία ακρόπολη, 
- στην Αγία Μαρίνα στη βόρεια βραχώδη πλαγιά του όρους Προφήτης Ηλίας βρίσκεται το Σπήλαιο Ελληνοκαμάρας 
όπου έχουν βρεθεί κατάλοιπα της Μυκηναϊκής και Μέσης Μινωικής εποχής, ελληνιστικά και ρωμαϊκά, καθώς και 
επιγραφές της Γραμμικής Α΄ και Β΄. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος  στο 
πλαίσιο  του προγράμματος  Interreg III ολοκλήρωσε,  στις αρχές του 2010, την ανασκαφή του σπηλαίου, την 
αξιοποίησή του και την κατασκευή  πετρόκτιστου μονοπατιού μήκους 300 μέτρων περίπου και ενός πλατώματος 
θέασης. 
- στο Φρυ και στη Xέλαρτο εντοπίζονται άλλες εγκαταστάσεις  ιστορικών χρόνων
Ξεχωρίζουν ακόμη τα μοναστήρια -εκκλησίες και τα ξωκλήσια που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί, έχουν κτιστεί 
τα σημαντικότερα εξ αυτών στο πρώτο μισό του 19ου αι.  και ξεπερνούν σε αριθμό τα 100 (Αγ. Γεώργης στις 
Χαδιές, Αγ. Σπυρίδωνας, Εξι Εκκλησιές, Αγ. Μάμμας, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ονούφριος -12ος αι.) 
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7. Πανεπιστήμιο των Ορέων 

8. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας

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

3. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Μαρίνας

5. Σωματείο - Μ.Κ.Ο "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ". Επισκέπεται το νησί με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και σε 
συνεργασία με το Δήμο παρέχει υπηρεσίες πρόληψης/διάγνωσης σε παιδιά κυρίως αλλά και σε ενήλικες. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΡΟΔΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ

9. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Διάδραση»- Πρόγραμμα «Αγονη Γραμμή, Γόνιμη" σε συνεργασία με τον Δήμο και 
τους διευθυντές των σχολείων προσφέρει πολιτισμό και ερεθίσματα στα νέα παιδιά . Στο τριήμερο που παραμένει 
η ομάδα στο νησί πηγαίνει πρωί και απόγευμα στις σχολικές αίθουσες και τα παιδιά ανάλογα με τις επιθυμίες 
τους, μπορούν να μάθουν κατασκευή κούκλας, να παίξουν κρουστά, να κάνουν ακροβατικά, να χορέψουν 
σύγχρονους χορούς και να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεολαίας Κάσου

2. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτοχωρίου Κάσου

4. Σύλλογος Κασιωτών Ρόδου ¨Ο ΧΑΔΙΩΤΗΣ"
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ                                                                       
"ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός είναι σχεδόν τριπλάσιος του ενεργού, 
εφόσον μόνο το 26% των κατοίκων έχει δηλωθεί οικονομικώς ενεργό. Το μικρό αυτό ποσοστό οφείλεται στον 
μεγάλο αριθμό των κατοίκων που η ηλικία τους ξεπερνά τα 65 έτη (24,5%) καθώς και στις περιορισμένες κοινωνικές 
και οικονομικές προϋποθέσεις για ένταξη της γυναίκας στην οικονομική δραστηριότητα. Μόνον το 25,8% του 
οικονομικώς ενεργού πληθυσμού είναι γυναίκες. Υπάρχει μεγάλος αριθμός συνταξιούχων και αποδεκτών 
μεταβιβαζόμενων εισοδημάτων (εμβάσματα ναυτιλομένων ή μεταναστών) που συντηρεί σε σημαντικό βαθμό την 
οικονομία του νησιού.Το ποσοστό ανεργίας φθάνει το 16,5%.
 Η απασχόληση κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας έχει ως εξής:
Στον Πρωτογενή τομέα απασχολείται το 25,90%, στο Δευτερογενή   το 20,70% και στον Τριτογενή τομέα το 45,80%. 
Ποσοστό 7,6% δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ασαφώς κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.Το 56,50% του τριτογενή τομέα 
απασχολείται στο εμπόριο και άλλα επαγγέλματα,  το 36,50% σε υπηρεσίες του δημοσίου ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και το 7% στον τουριστικό τομέα (ξενοδοχεία & εστιατόρια).
Εχουν καταγραφεί 97 αλλοδαποί κυρίως απο Αλβανία (12)  και Η.Π.Α ( 82 -Κάσιοι μετανάστες που έχουν την 
αμερικανική υπηκοότητα). Οι 34 από αυτούς είναι οικονομικά ενεργοί (35%) και μόνον 4 από αυτούς ήταν άνεργοι.
Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή από το Δήμο έχει αυξηθεί ο αριθμός των αλλοδαπών μεταναστών σε 50 με 
χώρες καταγωγής τους κυρίως την Αλβανία και την Αίγυπτο.
Δημοτικός υπάλληλος έχει επιφορτιστεί με τις αρμοδιότητες του ανταποκριτή του ΟΓΑ. Τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) καθώς και ο ΟΑΕΔ διατηρούν υποκαταστήματα στην Κάρπαθο.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η Κάσος  είναι ορεινή και βραχώδης με λίγες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το νησί είναι άνυδρο με ελάχιστες ποσότητες 
υπόγειων υδάτων και με βροχοπτώσεις που δεν ξεπερνούν ετησίως τα 500 εκατοστά. Η γεωργική γη υπολογίζεται 
μόλις σε 2.700-3.000 στρέμματα. Σημαντικό τμήμα των αγροτεμαχίων παραμένει ακαλλιέργητο.Κυριότερες 
καλλιέργειες το κριθάρι, η βρώμη, η ελιά. Δημόσια έκταση 48.100 τετρ.χλμ. χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος.
Η παραγωγή των προϊόντων  φυτικής παραγωγής  είναι πολύ μικρή και άκρως ελλειμματική. 
Η κτηνοτροφία και ειδικότερα η εκτροφή των αιγοπροβάτων αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο του πρωτογενή 
τομέα.Μετά το 1980 το ζωικό κεφάλαιο (περίπου 16.000 ποιμενικά αμνοερίφια) αυξήθηκε υπερβολικά, και σε 
συνδυασμό με την μικρή έκταση καθώς και την υπολειπόμενη βοσκήσιμη ύλη,  οδήγησε σε υπερβόσκηση και σε 
έντονη επιφανειακή διάβρωση του εδάφους με σοβαρά προβλήματα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
αειφορία του οικοσυστήματος.Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε, το 2001, και εφαρμόστηκε μελέτη που αφορούσε τη 
βοσκοϊκανότητα και τη διαχείριση των βοσκοτόπων και του ζωικού κεφαλαίου.  Σύμφωνα με αυτή και με εφαρμογή  
προγράμματος εκτακτικοποίησης της κτηνοτροφίας που εφαρμόστηκε στην Κάσο μειώθηκε  ο αριθμός των ζώων σε 
4.400 περίπου. Κατόπιν έγινε σταδιακή αύξηση του αριθμού σε  8.800 περίπου αμνοερίφια και οι κτηνοτρόφοι 
απολαμβάνουν πολλαπλασιασμό του εισοδήματός τους, λόγω της αύξησης παραγωγής του γάλακτος και του 
κρέατος. 
Επειδή τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής, δεν επαρκούν για την κάλυψη των  καταναλωτικών αναγκών  
εισάγονται προϊόντα κυρίως από την Κρήτη. Αντίθετα τα κτηνοτροφικά προϊόντα διακινούνται από τους ίδιους τους 
παραγωγούς στην τοπική αγορά, καθώς και στις αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Στην Κάσο δεν υπάρχουν οργανωμένες μονάδες μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, πλην δύο 
ελαιοτριβείων και ενός τυροκομείου.Η έλλειψη βασικών υποδομών στην μεταποίηση και εμπορία των 
κτηνοτροφικών προϊόντων -σφαγείου, ψυκτικών θαλάμων, περιορίζει την οργάνωση της εμπορίας τους.  
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Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Η μελισσοκομία είναι παραδοσιακή δραστηριότητα που παρουσΙασε  πτωτική τάση, (λίγες κυψέλες, μικρή 
παραγωγή μελιού), λόγω των προβλημάτων που επισώρευσε  η υπερβόσκηση του  νησιού και τώρα ,με την στήριξη  
του Α.Σ. ΚΑΣΟΥ  καθώε και με τον έλεγχο της βόσκησης, ελπίζει σε ανάκαμψη. Διαθέτει άλλωστε 
  πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα (θυμάρι, ρείκι, φασκομηλιά) και ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες  που 
συντελούν στην πρώιμη ανθοφορία, στην παράταση της περιόδου έκκρισης νέκταρος και στην πρώιμη ανάπτυξη 
του γόνου.
 
Ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του 2 θερμοκήπια πλαστικά, 1 στην περιοχή του Φρυ και 1 στην περιοχή του 
Αρβανιτοχωρίου, έκτασης 2,5 στρεμ το καθένα, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές κατά την πλημμύρα του 
2002 και παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Προτεραιότητα η συντήρηση/αναβάθμιση και η εξεύρεση μισθωτή.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΑΛΙΕΙΑ

Η ύπαρξη πολυπληθών όρμων, νησίδων και βραχονησίδων, το πλούσιο ανάγλυφο του βυθού καθώς και η ύπαρξη 
ευνοϊκών θαλάσσιων ρευμάτων συνέβαλαν στο μεγάλο αλιευτικό πλούτο της περιοχής στην οποία συρρέουν 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη από άλλα νησιά.   Η υπεραλίευση, η παράνομη αλιεία, ο πλημμελής έλεγχος των 
αλιευτικών μεθόδων και   η έλλειψη οριοθετημένων αλιευτικών πεδίων οδηγούν σε υποβάθμιση του πλούτου ως 
προς την ποικιλία αλλά και την ποσότητα. Στο νησί έχει δωρηθεί από Ελληνα εφοπλιστή ταχύπλοο σκάφος για τη 
χρήση του από το Λιμενικό Σώμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν κινείται.
Η αλιεία ως επαγγελματική δραστηριότητα δεν έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που θα μπορούσε κυρίως λόγω του  
αργού ρυθμού εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου. Υπάρχουν 20 περίπου αλιευτικά σκάφη, 10 εξ αυτών έχουν 
μήκος 8-9 μ. και τα υπόλοιπα είναι μικρότερου μήκους. 
Η αλιευτική παραγωγή διατίθεται στην τοπική αγορά,  στις αγορές της Ρόδου, του Πειραιά  και της Κρήτης.Στο νησί 
δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ". 
 
Δράσεις που πρόκειται να στηρίξουν και να αναπτύξουν την αλιεία είναι:
- Συνεργασία με Oμοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων των Παραμεθόριων Νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 
δημιουργία Τεχνητού Υφάλου
- Εκβάθυνση όρμου Μπούκας όπου ελλιμενίζονται αλιευτικά σκάφη, διότι το μικρό του βάθος δημιουργεί μεγάλα 
προβλήματα στην προσέγγιση.
- Δημιουργία ζώνης προστασίας - οριοθέτηση περιοχής όπου θα απαγορεύεται για ορισμένο χρονικό διάστημα  
κάθε αλιευτική επαγγελματική δραστηριότητα.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο δευτερογενής τομέας είναι περιορισμένος και αφορά 73 επιχειρήσεις εκ των 230 συνολικά επιχειρήσεων του 
νησιού, σύμφωνα με  στοιχεία  του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για το 2008: 3 λατομεία, 2 ελαιοτριβεία, 
1τυροκομείο, 13 μικρές βιοτεχνίες (ξυλουργεία-κατασκευή επίπλων, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, εργαστήρι 
κατασκευής ενδυμάτων, κοσμημάτων, εργαστήρι κεραμεικής) και 57 στον κατασκευαστικό τομέα. Η σημερινή 
κατάσταση είναι αρκετά διαφοροποιημένη λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπολογίζεται μεγάλη μείωση στον 
κατασκευαστικό-οικοδομικό τομέα.
Ο Δήμος Κάσου έχοντας στην ιδιοκτησία του χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα με προσωρινή άδεια παραγωγής 
αδρανών υλικών, συμμετείχε στην κάλυψη των αναγκών του νησιού σε αδρανή υλικά.  Θα επιδιωχθεί η 
νομιμοποίηση λειτουργίας του ή στην αντίθετη περίπτωση η αδειοδότηση για λειτουργία φορητού σπαστοτριβείου, 
το οποίο θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το προϊόν που θα συγκεντρώνεται από τους καθαρισμούς των χειμμάρων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΟΥ έχει 140 μέλη, εκ των οποίων τα 20 είναι μελισσοκόμοι. 
Προτίθεται να εφαρμόσει πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμάτων από χαρτί, αλουμίνιο και 
πλαστικό.

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΡΟΔΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με στοιχεία  του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για το 2008, έχουν καταγραφεί 37 επιχειρήσεις εστίασης 
και αναψυχής καθώς και 11 μικρές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εκ των οποίων τα περισσότερα   είναι 
επιπλωμένα διαμερίσματα και επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες μικρής δυναμικότητας. Λειτουργούν 4 ξενοδοχεία 
μέχρι 2-3 αστέρων με μέγιστη δυναμικότητα τις 25 κλίνες. Δραστηριοπούνται κι άλλοι κάτοικοι σε μονάδες 
φιλοξενίας, ως συμπλήρωμα του εισοδήματός τους, διαθέτοντας προς ενοικίαση 2-4 δωμάτια. Τα περισσότερα 
καταλύματα λειτουργούν μόνον στη θερινή περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μικρή της διάρκεια και 
κορυφώνεται στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.Διαφαίνεται οτι ο εναλλακτικός ήπιος τουρισμός που ανταποκρίνεται 
στα φυσικά και πολιτιστικά δεδομένα του νησιού μπορεί να συγκρατήσει τον φθίνοντα πληθυσμό και μακροχρόνια 
να τον αυξήσει. Ο εκκλησιαστικός και σπηλαιολογικός πλούτος του, οι παραδοσιακοί οικισμοί του με τον τοπικό 
τρόπο ζωής ( μουσική, γαστρονομία, αρχιτεκτονική σπιτιών), η μεγάλη ιστορική παράδοση του νησιού, το φυσικό 
περιβάλλον μπορούν ν’ αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες προσέλκυσης επισκεπτών.   
Προτεραιότητα για την τουριστική ανάπτυξη αποτελεί η αναβάθμιση και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων, η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών κατανεμημένων χρονικά καλύτερα   η επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, καθώς και η προβολή του νησιού ως προορισμού για διακοπές ήρεμες, οικογενειακές 
μακριά από την ένταση της  καθημερινότητας των κατοίκων των αστικών περιοχών. 
Θετική εξέλιξη δύναται να προκύψει από τη δημιουργία ημερήσιου τουριστικού ρεύματος από την Κάρπαθο και τη 
Σητεία με την καθιέρωση καθημερινών θαλλάσιων δρομολογίων που να εξυπηρετούν την καθημερινή άφιξη και 
αναχώρηση των επισκεπτών. Επίσης με τη συνεργασία  τουριστικών πρακτορείων που διαχειρίζονται  πτήσεις 
charter στο αεροδρόμιο της Καρπάθου θα ήταν δυνατή η αύξηση των επισκεπτών.

Ο Δήμος Κάσου στα πλαίσια στήριξης των δραστηριοτήτων των κατοίκων του νησιού :
 - λειτουργεί Δημοτικό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων συνεργαζόμενος με την εταιρεία ΕΚΟ, διότι δεν υφίσταται 
αντίστοιχη ιδιωτική επιχείρηση.
- λειτουργούν 2 τουριστικά περίπτερα για την παροχή πληροφοριών κατά τους θερινούς μήνες
- συμμετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις (Αθήνας & Θεσσαλονίκης) για την προβολή του νησιού 
- παράγει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την προβολή του νησιού και την προσέλκυση επισκεπτών
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ΤΟΜΕΑΣ

1) Ενταξη στο Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης                                                            
2) Συνεργασία με ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.                       
3) Συνεργασία με ισχυρότερους Δήμους 
Ρόδου/Καρπάθου για την ένταξη σε 
προγράμματα Ε.Ε. (Ε.Π. Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, Life+) ή 
Εθνικά (Πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.Δ.Α")

1) Ενταξη στο Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης                                    
2) Συνεργασία με ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.                       
3) Συνεργασία με ισχυρότερους Δήμους 
Ρόδου/Καρπάθου για την ένταξη σε 
προγράμματα Ε.Ε. ( Life+, Π.Α.Α 2007-
2013, ΑΞΟΝΑΣ 3 -ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ) ή Εθνικά (Πρόγραμμα 
"ΕΛΛ.Α.Δ.Α")                      

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1) Ανάθεση της διαχείρισης των 
απορριμάτων σε ιδιωτική εταιρεία  / 
αγορά  νέου απορριματοφόρου                                                       
2) ευαισθητοποίηση πολιτών                       
3) εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης       
4)  πρόληψη μόλυνσης θαλασσινού νερού 
από αστικά λύματα

Ευκαιρίες

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προβλήματα/ανάγκες

Περιορισμοί

Δυνατότητες

Ευκαιρίες

Τομέας  
Περιβάλλον-

Ποιότητα 
ζωής

Τομέας  
Καθαριότητα

1) Απλή απόρριψη των στερεών απορρριμάτων σε ΧΑΔΑ                                                                                     
2) παράνομη εναπόθεση μπάζων, ογκωδών αντικειμένων                                                                               
3) μεγάλος όγκος στερεών απορριμμάτων-δεν γίνεται 
ανακύκλωση                                                                                 
4) Πεπαλαιωμένος εξοπλισμός                                                 
5)  υποβάθμιση ποιότητας θαλασσινού νερού                                                                          

Περιορισμοί

1)  έλλειψη πόρων και εργατοτεχνικού προσωπικού           
2) αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών από ίδιους 
πόρους                                                                                           
3) Απουσία διαχειριστικής επάρκειας & ειδικευμένου 
προσωπικού οδηγεί σε αδυναμία απορρόφησης 
κονδυλίων από ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1) μη χρηματοδότηση ή καθυστέρηση στη μεταφορά 
πόρων από κεντρική διοίκηση 
2) Προβλήματα από την εφαρμογή του προγράμματος  
"Καλλικράτης"
3) Αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών από ίδιους 
πόρους            
4) εξάντληση υδροφόρου ορίζοντα

1)ανεπάρκεια υδατικών αποθεμάτων - κακής ποιότητας 
πόσιμο νερό
2) διαβρωμένο έδαφος με λιγοστή φυτική κάλυψη 
3) Αναβαθμίδες-ξερολιθιές κατεστραμμένες
4) ελλιπής δημοτική συγκοινωνία 
5) ανεπαρκέστατο κτίριο επιβατών αεροδρομίου και 
μικρός διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης
6) οδικό δίκτυο με προβλήματα ασφάλειας και 
κυκλοφορίας οχημάτων

1) Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων - εφαρμογή 
συστημάτων αναβάμισης ποιότητας 
νερού
2) Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης 
νερού και ενέργειας-συντηρήσεις δικτύων
3) Υπαρξη αιολικού και ηλιακού 
ενεργειακού δυναμικού       
 4) Ολοκλήρωση κτιρίου επιβατών 
αεροδρομίου 
5)Αγορά  λεωφορείου και συνέχιση 
δρομολογίων  
6) Συντηρήσεις και αναβάθμιση οδικού 
δικτύου και κυκλοφορίας οχημάτων
7) Συντήρηση αναβαθμίδων και 
διενέργεια δενδροφυτεύσεων
8) έλεγχος της ελεύθερης βόσκησης των 
αμνοεριφίων
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Τομέας 
Τοπική 

Οικονομία

Δυνατότητες

1) κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση 
ΠΠΙ - Εφαρμογή τηλεϊατρικής                                                  
2) κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση 
και των 6 τάξεων του Δημοτικού Σχολείου  
και του νηπιαγωγείου.                                                        
3) Κατασκευή και λειτουργία 
βρεφονηπιακού σταθμού - ΚΔΑΠ              4) 
εφαρμογή προγράμματος "Βοήθεια στο 
σπίτι"                                                   
5)Στήριξη πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων των συλλόγων                       6) 
Εύρρυθμη  Λειτουργία των μουσείων                          
7) Επισκευή του κέντρου Νεότητας - χρήση 
του και ως αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων            

1) Αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών από ίδιους 
πόρους                                                                                         
2)  Απουσία ανθρώπων με γνώσεις στον αΘλητικό χώρο 3) 
Μη στελέχωση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

1) Κασιώτες ομογενείς (δωρεές σε κινητή 
και ακίνητη περιουσία) - εφοπλιστές 
Κασιώτικης καταγωγής                                                   
2) Συνεργασία με ισχυρότερους Δήμους 
Ρόδου/Καρπάθου για την ένταξη σε 
προγράμματα Ε.Ε. (  ΕΠ "Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου" - Ανάδειξη και προβολή 
τοπίων και μνημείων φυσικής 
κληρονομιάς στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου", Π.Α.Α 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ 3 -
ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΕΠ.ΑΛ 2007-2013) 
ή Εθνικά (Πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.Δ.Α") 

Περιορισμοί Ευκαιρίες

Δυνατότητες

Προβλήματα/ανάγκες

1) Ανεπάρκεια χώρων για λειτουργίες ΠΠΙ                           
2) Στέγαση του 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου σε 2 
διαφορετικά κτίρια                                                                                        
3) υποβαθμισμένη ή και μη λειτουργία χώρων 
πολιτιστικών (Κέντρο Νεότητας, Βιβλιοθήκη) και 
αθλητικών                                                                                       
4) έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων                            
5) έλλειψη υποδομών και εφαρμογής προγραμμάτων 
πρόνοιας 

Τομέας 
Παιδεία 
/Υγεία-

Πρόνοια / 
Πολιτισμός -
Αθλητισμός

Προβλήματα/ανάγκες

1) Πλήρης εκμεττάλευση της λιγοστής 
γεωργικής γης (καλλιέργεια των 
εγκαταλλειμένων γεωργικών εκτάσεων, 
λειτουργία δημοτικών θερμοκηπίων)
3) ανάπτυξη της μελισσοκομίας 
4) ανάλογη κατάρτιση αγροτών και 
απασχόληση νέων με τη γεωργία             5) 
στήριξη των ασχολούμενων με τον 
τουρισμό για εφαρμογή συστημάτων 
ποιότητας                                                      
6) ολοκλήρωση κατασκευής σφαγείου - 
στήριξη των κτηνοτρόφων για 
αναγνώριση ως ονομασιών προέλευσης 
(ΠΟΠ/ΠΓΕ)  των παραγόμενων 
γαλακτομικών προϊόντων                                                      

1) πολύ περιορισμένος γεωργικός τομέας
2) δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης και 
εμπορίας των κτηνοτροφικών προϊόντων - απουσία 
βασικών υποδομών 
3) τουριστικά καταλύματα με χαμηλή ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών - μικρό εισόδημα των 
επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα
4) Απουσία επαγγελματιών για οργάνωση 
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού
5) Υπεραλίευση περιοχής-μείωση αλιευτικού πλούτου και 
εισοδήματος επαγγελματιών αλιέων                                6) 
μείωση εισοδήματος επαγγελματιών του οικοδομικού 
τομέα                                                                      7) αύξηση 
ανεργίας 
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Δυνατότητες (συνέχεια)

Τομέας 
Τοπική 

Οικονομία

Περιορισμοί Ευκαιρίες

1) η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα                            
2) η γεωγραφική θέση του νησιού (απομόνωση) και οι 
δυσκολίες της "νησιωτικότητας"                                                                       
3) πολύ μικρό ποσοστό ενεργού οικονομικά πληθυσμού         
4) μεγάλο ποσοστό γερασμένου πληθυσμού

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προβλήματα/ανάγκες (συνέχεια)

1) ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον ( και 
ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα για 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών  του 
τουρισμού
2) ύπαρξη αεροδρομίου και λιμένα 
3)Ενσωμάτωση τεχνολογιών διαδικτύου 
και η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 
για μείωση προβλημάτων νησιωτικότητας, 
τηλεργασία και προσέλκυση τουριστών                              
4) Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
πόρων Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου

Μετά την περιγραφή και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής,  προκύπτει οτι ο Δήμος Κάσου 
είναι ένας μικρός νησιωτικός Δήμος, ο οποίος διαθέτει αξιόλογο φυσικό και δομημένο περιβάλλον που καλείται να 
το διαφυλάξει, να το αναβαθμίσει και να το αναδείξει. Οι υποδομές που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων υστερούν. Οι κάτοικοί του για να μη νιώθουν ανασφαλείς και απομονωμένοι χρειάζονται σταθερή παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς της πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας και της ψυχαγωγίας τους. Για την 
αποτροπή της συρρίκνωσης του παραγωγικού και νέου ηλικιακά πληθυσμού χρειάζεται η ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας και απασχόλησης. Ο περιορισμένος ενεργά οικονομικός πληθυσμός πρέπει να διευρυνθεί με την είσοδο 
περισσότερων γυναικών στην εργασία και τη διεύρυνση των επαγγελμάτων. Αναλυτικότερα:

Στον τομέα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ" παρατηρούμε
- Παντελή απουσία συμμόρφωσης της διαχείρισης στερεών απορριμάτων και λυμάτων στην  Κοινοτική και Εθνική 
νομοθεσία
- Τα υδατικά αποθέματα είναι φτωχά πια σε ποσότητα και ποιότητα και  ο κίνδυνος εξάντλησης υδροφόρου 
ορίζοντα πιθανός, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή μαζί με τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες. 
- Η κατάσταση του οδικού δικτύου δεν είναι ικανοποιητική με ανεπαρκή  προσβασιμότητα και προβληματική 
κυκλοφορία των οχημάτων κυρίως τη θερινή περίοδο.

7) καθορισμός ζώνης προστασίας 
8) ανάπτυξη θαλάσσιου περιηγητικού 
τουρισμού                                                      
9) Προβολή της πλούσιας παραδοσιακής 
κουζίνας                                                       
10) ανάδειξη μνημείων                               
11) συντήρηση-διάνοιξη  μονοπατιών και 
προβολή τους για περιπατητικό τουρισμό, 
εκτός κύριας τουριστικής περιόδου 
12) οργάνωση του τουριστικού προϊόντος                                                    
13) κατάρτιση - ενημέρωση κατοίκων σε 
διάφορους τομείς (εξοικίωση με 
υπολογιστές και διαδίκτυο, νέα 
οικονομικά και επαγγελματικά δεδομένα)                                                   

Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 18



ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1) Εφαρμογή σύγχρονου συστήματος συνολικής διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, οργανικών, ανακυκλώσιμων, 
οικοδομικών υλικών-Κατασκευή ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ

2)Εντοπισμός και έλεγχος προβλημάτων ρύπανσης από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου (αστικά λύματα, 
ελαιοτριβεία, τυροκομείο)

3) Προστασία και ανάδειξη περιοχών της Κάσου και της νησίδας Αρμάθεια

4) Ορθολογική Διαχείριση του υδάτινου δυναμικού για απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού επαρκούς σε ποσότητα 
και ποιότητα (κατασκευή νέων δεξαμενών και ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, μέθοδοι εξοικονόμησης)

5) Αναβάθμιση και επέκταση του οδικού δικτύου παρέχοντας ασφάλεια στους χρήστες του αλλά και δυνατότητα 
ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας σε μη προσβάσιμες περιοχές. Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

6) Η αναβάθμιση του ΠΠΙ με την κατασκευή νέου σύγχρονου κτιρίου

7) Η δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού για τη στήριξη της Κασιώτισας εργαζόμενης μητέρας/οικογένειας 

8) Η εφαρμογή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για τη στήριξη των ηλικιωμένων ατόμων 

- Η εσωτερική δημοτική συγκοινωνία απαραίτητη για την απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των ομάδων πληθυσμού 
και των επισκεπτών αντιμετωπίζει  προβλήματα ως προς τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τη ρύθμιση των 
δρομολογίων.
- Η εξωτερική συγκοινωνία μέσω αεροπλάνου περιορίζεται από τις υποβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και το 
μικρό διάδρομο υποδοχής αεροσκαφών.

Στον τομέα "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ" παρατηρούμε οτι 
- η λειτουργία του μοναδικού 6θέσιου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου σε 2 διαφορετικά κτίρια που 
βρίσκονται σε διαφορετικούς οικισμούς προκαλεί προβλήματα συντονισμού και λειτουργίας
- λείπει η πολιτιστική υποδομή που θα στεγάζει συνεχώς τις πολιτιστικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις των κατοίκων 
(προβολή ταινιών , εκμάθηση χορών και παραδοσιακών οργάνων, δημιουργική απασχόληση νέων και ηλικιωμένων 
κ.α)
- η κασιώτικη οικογένεια στερείται ενός χώρου φροντίδας και απασχόλησης βρεφών και νηπίων
- οι ηλικιωμένοι του νησιού στερούνται της φροντίδας ειδικών γι' αυτούς προγραμμάτων 
- οι αθλητικές ενασχολήσεις των παιδιών και των νέων θα εμπλουτιστούν και θα στεγαστούν με ασφάλεια αν 
ολοκληρωθεί το αθλητικό συγκρότημα με γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ

Στον τομέα "ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"παρατηρούμε οτι 
- η επιτυχής καλλιέργεια της λιγοστής γεωργικής γης μπορεί να συμπληρώσει το χαμηλό εισόδημα των 
απασχολούμενων σε άλλους τομείς
- οι  κτηνοτρόφοι περιορίζονται στην παραδοσιακή ποιμενική εκτροφή και την παραδοσιακή παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων -δεν έχουν ενσωματώσει μεθόδους προστιθέμενης αξίας
- οι επαγγελματίες του τουρισμού δεν έχουν καθορίσει σαφώς τους εν δυνάμει πελάτες στους οποίους 
απευθύνονται για να προσανατολίσουν αναλόγως τις παρεχόμενες υπηρεσίες
- οι αλιείς οι οποίοι διαθέτουν μεσαίου μεγέθους σκάφη, απειλούνται από τη δράση επαγγελματιών από άλλα 
νησιά και αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιμενισμού των σκαφών τους.
-  οι απασχολούμενοι στο μεταποιητικό/οικοδομικό τομέα αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας.
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9) Η αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών

10) Η ενθάρρυνση των ντόπιων παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων για την οργάνωση και την εμπορία τους 
εφαρμόζοντας σύστημα διασφάλισης ποιότητας / αναγνώριση ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ/ΠΓΕ) των 
γαλακτοκομικών παραδοσιακών προϊόντων .
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.

Ε1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (διετής)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (διετής)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (διετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (διετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 5.869,00€ (διετής)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ  5.869,00€ (διετής)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (διετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ (διετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (διετής)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (διετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΞΙΑΣ (διετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (διετής)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (διετής)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ετήσια) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (τετραετής)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΩΝ (διετής)

Η σημερινή διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 327/Β΄/2000, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
797/Β΄/2009, έχει ως εξής: 
1. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
4. Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας  
5.  Αυτοτελές τμήμα Κ.Ε.Π.

Η νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72/28-06-2011 Απόφαση του Δ.Σ., η οποία δεν έχει 
δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ,  και συνολικά προβλέπει 22 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού, 10 θέσεις εργασίας ΙΔΟΧ, 2 θέσεις 
ειδικών συνεργατών και 1 θέση δικηγόρου, έχει ως εξής: 
1. Αυτοτελές γραφείο  Κ.Ε.Π (1 μόνιμη θέση ΤΕ)
2. Αυτοτελές γραφείο  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (1 μόνιμη θέση ΤΕ-Κοινωνικών Λειτουργών)
3. Αυτοτελές γραφείο  Διοικητικής Βοήθειας (1 μόνιμη θέση ΔΕ)
4. Αυτοτελές γραφείο Προγραμματισμού-Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Διαφάνειας (1 μόνιμη θέση ΤΕ)
5. Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας (3 μόνιμες θέσεις ΔΕ)
6. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο  Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διοικητικών 
Υπηρεσιών & Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου) (4 μόνιμες θέσεις- 1 ΤΕ, 2 ΔΕ, 1 ΥΕ)
7. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (11 μόνιμες θέσεις- 2 ΤΕ, 5 ΔΕ, 4 ΥΕ)

Διαθέτει επίσης:
1) μια Κοινωφελή Επιχείρηση, ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Κ - Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ΔΗμου Κάσου, η οποία διοικείται από 7μελές 
Δ.Σ. με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Παιδείας-πολιτισμού-αθλητισμού,  Περιβάλλοντος, καθώς και την οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
2)  μια Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία - Α.ΚΑΣ. Α.Ε.- η οποία διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με σκοπό την εκμετάλλευση των 
κοινόχρηστων χώρων, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη λειτουργία του Δημοτικού 
πρατηρίου Καυσίμων και την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Θερμοκηπίων.

Το οργανόγραμμα του Δήμου, σύμφωνα με το νέο Ο.Ε.Υ. φαίνεται σχηματικά παρακάτω.
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Υπηρεσία Πλήθος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1 ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ1, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

1 ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ,
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

3 ΚΛΑΔΟΣ: ΥΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ
ΟΥ

1 ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ,
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΡΔΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1 ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1 ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ23
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 

Κ.Ε.Π 1 ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ url:h p: //www. kasos .gre -ma i l:di mk asos@o t enet .gr  

ΝΑΙ

ΝΑΙ Υπάρχουν 3 Η/Υ σε δίκτυο και 1 φορητός υπολογιστής

ΟΧΙ

0

ΝΑΙ

Ι.Δ.Ο.Χ. 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (02/01/2012-
31/08/2012)

Ι.Δ.Ο.Χ. 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (02/01/2012-
31/08/2012)

Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις 
μόνιμου προσωπικού, 

Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, 

ΙΔΟΧ)

ΜΟΝΙΜΟΣ (Οργανική θέση)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

σε virtual server εντός Ελλάδος
πάροχος CYTA με ταχύτητα 10Mbps

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

ISO 9001/2008
Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

Σύστημα Προγραμματισμού & 
Παρακολούθησης Εργων

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος 
&Ειδικότητα 

Λογισμικό οικονομικής διαχείρισης - Κατάρτιση προσωπικού 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ι.Δ.Ο.Χ. 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (02/01/2012-
31/08/2012)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τοπικό δίκτυο (lan)

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Αριθμός web servers

Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και της Διαδικτυακής πύλης 
του ο Δήμος αναρτά και γνωστοποιεί κάθε διοικητική, 
οικονομική ή άλλη ενέργειά του προς τους Δημότες. Επίσης 
δέχεται και απαντά σε ηλεκτρονικά μηνύματα πολιτών.

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος 
ζώνης)

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

Διαχειριστική Επάρκεια

Ι.Δ.Ο.Χ. 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (02/01/2012-
31/08/2012)

ΜΟΝΙΜΟΣ (Οργανική θέση)

ΜΟΝΙΜΟΣ(Οργανική θέση)

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Διαδικτυακή Πύλη

Διαβούλευση
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Πλήθος
3
1
2
1
1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
1 SCANNER
1

1.

2.

3.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διευθύνσεις/Τμήματα που εδρεύουν στην πόλη της Ρόδου και στον 
Πειραιά

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Ως ο μεγαλύτερος πληθυσμιακά Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας,  υποστηρίζει το 
Δήμο Κάσου σε υπηρεσίες που δεν διαθέτει: α) Διαχειριστική Επάρκεια β) Πολεοδομία γ) Υγεία - πρόνοια  
καθώς και σε νέους τομείς αρμοδιοτήτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διευθύνσεις/Τμήματα που εδρεύουν στην πόλη της Ρόδου και στη Σύρο

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΦΑΞ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Είδος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
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ΤΟΜΕΑΣ

1) Αξιοποίηση σχετικών 
χρηματοδοτήσεων                                  
2) Αξιοποίηση ίδιων πόρων

Ευκαιρίες

1) Κατασκευή νέου δημοτικού 
καταστήματος                                           
2) προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού (Η/Υ, φωτοτυπικό)                   
3) αναβάθμιση  δικτύου (lan) και 
σύνδεση νέων υπολογιστών σε αυτό

Δυνατότητες

Ευκαιρίες

1) η μη εφαρμογή ολοκληρωμένης μηχανοργάνωσης                             2) 
η παντελής έλλειψη υπηρεσίας προγραμματισμού                          3) η 
μη εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης και ποιότητας.

1) ανεπαρκέστατη στελέχωση                                                                         
2) η προβλεπόμενη αποψίλωση τμημάτων λόγω συνταξιοδότησης 
χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης                                                                     
3) ελλειπής επιστημονική κατάρτιση σε σχέση με νέες αρμοδιότητες 
ενός  νησιωτικού δήμου

1) ανεπαρκές κτίριο με  όλα τα σχετικά μειονεκτήματα -η έλλειψη 
επαρκών χώρων.
2) σημαντικές ελλείψεις σε αναγκαίο ηλεκτρονικό και τεχνικό 
εξοπλισμό

Περιορισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προβλήματα/ανάγκες

1) Ελλειψη πόρων

Περιορισμοί

Ευκαιρίες

1)Η έλλειψη ντόπιων με την κατάλληλη επιστημονική επάρκεια σε 
συνδυασμό με την απροθυμία ανθρώπων να εγκατασταθούν στην 
ακριτική Κάσο
2) η δυσκολία βάσει του θεσμικού πλαισίου αναγκαίων προσλήψεων

1) Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 
Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ από το 
2007

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ Περιορισμοί

1) Πρόγραμμα "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"               
2) Πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.Δ.Α"

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δυνατότητες
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προβλήματα/ανάγκες

1) Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

Δυνατότητες

1) Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για 
κατάρτιση 
2) Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α                                
3) Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ν.Α

Περιορισμοί

1) Ελλειψη πόρων

Προβλήματα/ανάγκες

1) Απουσία υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ειδικότητας Πληροφορικής
2) Υπάλληλοι χωρίς κατάρτιση σε ΤΠΕ
3) Περιορισμένος τεχνολογικός εξοπλισμός για on line υπηρεσίες 
4) Χρήζει αναβάθμισης η ιστοσελίδα Δήμου

Ευκαιρίες

Δυνατότητες

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προβλήματα/ανάγκες

1) άμεση στελέχωση                                  
2) κατάρτιση προσωπικού                       
3) πρόσληψη ειδικών συνεργατών 
(νομικός, οικονομολόγος-λογιστής)

1) Ελλειψη πόρων Πρόγραμμα "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Μετά την περιγραφή και την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Κάσου,  προκύπτει οτι 
πρόκειται για ένα μικρό νησιωτικό Δήμο που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, εξειδικευμένου 
προσωπικού και εξεύρεσης  πόρων. Κινδυνεύοντας  η ίδια η ύπαρξή του καλείται να αντιμετωπίσει τα συνεχώς 
αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα των δημοτών του και τις επιπλέον αρμοδιότητες που έχει ήδη ή θα έχει 
επιφορτιστεί εντός της επόμενης τριετίας βάσει του Ν.3852/2010.

1) Στελέχωση-πλήρωση τουλάχιστον 11 θέσεων  -Προετοιμασία για νέες αρμοδιότητες από 1/1/2013
2) Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
3) Αντικατάσταση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου (υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά)
4) Αύξηση εσόδων - βελτίωση οικονομικής ικανότητας
5) Κατασκευή νέου κτιρίου
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Ε2.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
Ο Δήμος Κάσου διαθέτει σήμερα τα εξής Νομικά Πρόσωπα: 
 
 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κάσου (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Κ)  
 
Συστάθηκε με την υπ’ αρ. 87/2010 απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε από την υπ’ αρ. απόφαση 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές Δ.Σ. του οποίου τα μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Τρία από αυτά είναι αιρετοί εκπρόσωποι, ένα μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και τα 
υπόλοιπα τρία μέλη είναι δημότες. 
 
Επιβλέπων φορέας: Δήμος Κάσου 
 
Εδρα: Φρυ  
 
Σκοπός:  
 Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς  Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας-πολιτισμού-αθλητισμού,  Περιβάλλοντος, καθώς και η 
οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
  
Πόροι: 
- Χρηματοδότηση από το Δήμο Κάσου, σύμφωνα με άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 
- Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και Εθνικών Φορέων 
- Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα 
- Αμοιβή από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 
- Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 
 
Κεφάλαιο: 20.000,00 € 
 
Προσωπικό: 
Σήμερα η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό  
 
 
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία  «Αξιοποίηση της  Κάσου» - Α.ΚΑΣ. Α.Ε 
 
Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2010 και διοικείται από 9μελές Δ.Σ. του οποίου τα μέλη ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Τρία από αυτά είναι αιρετοί εκπρόσωποι και τα υπόλοιπα έξι  μέλη είναι 
δημότες. 
 
Εδρα: Δημοτικό Κατάστημα Κάσου   
 
Σκοπός: 
Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης 
περιουσίας, η λειτουργία του Δημοτικού πρατηρίου Καυσίμων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση 
των Δημοτικών Θερμοκηπίων. 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο: 60.000,00 € 
 
Προσωπικό: 
Σήμερα η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό  
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0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2010
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 843,60
02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 40.380,51
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25.275,74
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 238.887,91
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 706.885,86
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.012.273,62

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2010
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 335.052,16
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 19.604,23
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 21.617,32
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00

376.273,71

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ 2010

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 0,00

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2010
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 25.484,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 25.484,84

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2010
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 469.465,49
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 241.988,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 711.454,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.125.486,64

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 330.236,55
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 76.795,84
62 Παροχές τρίτων 53.178,88
63 Φόροι και τέλη 0,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 78.913,47
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 140.693,60

67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 
επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 14.049,34

68 Λοιπά έξοδα 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 693.867,68

ΣΤ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΣΟΔΑ €

ΔΑΠΑΝΕΣ €
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7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2010
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 27.342,22
73 Εργα 752.649,31
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.469,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 781.460,53

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2010
81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 71.171,66
82 Λοιπές Αποδόσεις 0,00

85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα 
οικονομικά έτη 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.171,66

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2010
91 Αποθεματικό 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 1.546.499,87

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως πρώτη εκτίμηση των οικονομικών του Δήμου για την περίοδο 2012-2014, αναφέρουμε τα 
παρακάτω:
1. Προβλέπεται μείωση  των τακτικών εσόδων
2. Δεν είναι δυνατή η μείωση των  τακτικών εξόδων και μισθοδοσίας.
3. Εκτιμούμε, από τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού, ότι εκτός των έργων με 
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα, η δυνατότητα επενδύσεων για νέα έργα από 
ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ θα είναι μικρή, της τάξης του 650.000 € κατ’ έτος.
4. Πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων με την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη στελέχωση της ταμειακής 
υπηρεσίας. 

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, η οποία εκτιμούμε οτι θα συνεχιστεί και στην 
επόμενη τριετία, η Δημοτική Αρχή θεωρεί σημαντικό να μην προβεί σε επανεξέταση των 
αναταποδοτικών τελών. 
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Ζ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ζ1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η αποστολή του Δήμου αναφέρεται στο σκοπό της λειτουργίας του και περιγράφει ουσιαστικά το λόγο της ύπαρξης του, ως φορέα 
και ως Οργανισμού.
«Αποστολή του Δήμου  είναι η Διεύθυνση και Ρύθμιση όλων των Τοπικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της Επικουρικότητας 
και της Εγγύτητας, με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 
Ποιότητας Ζωής της Τοπικής Κοινωνίας», σύμφωνα με Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  και το Ν 3852/2010.

Αναλύοντας εκτενέστερα την πιο πάνω διατύπωση της Αποστολής του Δήμου, ο Δήμος έχει ως αποστολή τα παρακάτω:
•Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης
•Ενίσχυση της Προστασίας και Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος
•Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας του Δήμου
•Ενίσχυση της Απασχόλησης
•Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και της Αλληλεγγύης
•Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού
•Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Η εκπλήρωση της Αποστολής του Δήμου επιτυγχάνεται μέσω της στελέχωσής του αλλά και μέσω της αποτελεσματικής κατανομής 
ευθυνών και αρμοδιοτήτων στις επιμέρους οργανωτικές μονάδες του.

Το Οραμα του Δήμου συνθέτει την ιδεατή κατάσταση για την επόμενη τριετία.
Οραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, της 
αποτροπής της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της βελτίωσης των υποδομών, καθώς και η αξιοπρεπής και αποτελεσματική 
λειτουργία του Δήμου.

Οι κατευθυντήριες επιλογές της Δημοτικής Αρχής για την επίτευξη του οράματος είναι:
•Η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή φιλικών περιβαλλοντικά πρακτικών
• Η εξασφάλιση των βασικών αναγκαίων υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία του νησιού για τους δημότες και τους επισκέπτες
•Η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και των σχέσεων Δήμου – Δημότη
•Η οργάνωση και μέγιστη δυνατή στελέχωση του Δήμου για την παροχή βασικών και ποιοτικών υπηρεσιών στο σύνολο των 
αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους δημότες και τους επισκέπτες. 

Οι Αξίες της δημοτικής αρχής και κατ’ επέκταση του Δήμου Κάσου που θα τον καθοδηγούν διαρκώς κατά την εκπλήρωση της 
αποστολής και στην επίτευξη του Οράματος του θα είναι: 
•Σεβασμός στον Πολίτη
•Σεβασμός και Προστασία του Οικιστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος
•Σεβασμός και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, με αντικείμενο:
α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου
γ. 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)
δ. τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης

Επιλέγονται 4 άξονες στρατηγικού σχεδιασμού που 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.
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Μέτρο 1.1. Βελτίωση διαχείρισης απορριμάτων και αποβλήτων

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.1.1 Μείωση απορριμμάτων στην πηγή
Κατασκευή χώρου ανακύκλωσης, 
ευαισθητοποίηση πολιτών, προμήθεια κάδων 
ανακύκλωσης

 1.1.2 Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων

Προμήθεια απορριματοφόρου και λοιπού/ 
μηχανικού  εξοπλισμού, Βελτιστοποίηση 
δρομολογίων, πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού (οδηγού και εργάτη)

1.1.3 Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, Μελέτη και κατασκευή 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, επικίνδυνα απόβλητα ΠΠΙ

Μέτρο 1.2. Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης- αποχέτευσης

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.2.1 Βελτίωση ποιότητας και επάρκειας νερού ύδρευσης

Κατασκευή δεξαμενών και ομβροδεξαμενών,  
παράταση αδειών γεωτρήσεων και εκτέλεσης 
έργων, συντήρηση δικτύων, μελέτη και 
εγκατάσταση συστήματος φιλτραρίσματος 
και αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού,  
εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος 
παρακολούθησης των παροχών του δικτύου 
και των υδρομέτρων, Δράση "Μονάδες 
παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού" της 
Π.Ν.Α  

1.2.2 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Μέτρο 1.3. Βελτίωση τεχνικών δικτύων-υποδομών

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.3.1
Συντήρηση- βελτίωση δημοτικής  και 
αγροτικής οδοποιίας

Μελέτες και ενέργειες για την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας, συντηρήσεις, επεκτάσεις

1.3.2
Βελτίωση συνθηκών ηλεκτροφωτισμού-Εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής Ενέργειας

Επέκταση-συντήρηση δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού, προμήθειες υλικών, 
φωτισμός παραδοσιακών ανεμόμυλων, 
Μελέτη εφαρμογής φωτοβολταϊκών, 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

1.3.3
Αξιοποίηση- επέκταση ευρυζωνικών και ασύρματων 
δικτύων

Συντήρηση και επέκταση δικτύων, αξιοποίηση 
αυτών,

1.3.4 Βελτίωση νεκροταφείων
Βελτίωση, συντήρηση, επέκταση 
νεκροταφείων, δημιουργία θαλάμου 
συντήρησης σορών 

 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζονται ανά άξονα, τα μέτρα που σηματοδοτούν τις προτεραιότητες του Δήμου, μαζί με τους επί 
μέρους στόχους. Για κάθε στόχο αναφέρονται ενδεικτικά έργα και δράσεις που ικανοποιούν τους στόχους αυτούς. Η αναλυτική 
εξειδίκευση των έργων και δράσεων, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, θα ακολουθήσει στο επόμενο - τελικό στάδιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Μέτρο 1.4.
Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.4.1 Προστασία  προστατευόμενων περιοχών

Προώθηση διαχειριστικών σχεδίων, 
συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για 
αποτελεσματική προστασία, 
ευαισθητοποίηση κοινού κλπ.

1.4.2 Ανάδειξη φυσικών τοπίων
Κατασκευή μονοπατιών, σήμανση, προβολή, 
αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, περιοχών 
ιδιαιτέρου κάλλους, αναδασώσεις

1.4.3 Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς Σήμανση και προβολή μνημείων,αναπλάσεις

Μέτρο 1.5. Βελτίωση ποιότητας ζωής

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.5.1 Βελτίωση ποιότητας ζωής

Αναβάθμιση εικόνας οικισμών,  πράσινο,
πεζοδρόμια, παιδικές χαρές (εξοπλισμός και 
φύλαξή τους), συντήρηση τηλεοπτικών 
αναμεταδοτών, αποκατάσταση προσόψεων 
κτιρίων, καθαρισμός παραλιών

1.5.2 Βελτίωση συγκοινωνίας και κυκλοφορίας οχημάτων 

Δημοτική συγκοινωνία, συγκοινωνιακή 
μελέτη, αγορά νέου δημοτικού λεωφορείου,  
πεζοδρόμηση οδών, έλεγχος στάθμευσης 
οχημάτων 

Μέτρο 1.6. Πρόληψη από καταστροφές

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

1.6.1 Αντιπλημμυρική προστασία

Καθαρισμοί ρεμάτων, φραγμάτων, έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρηση 
αναβαθμίδων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.6.2 Προστασία από πυρκαγιές

Σχέδια πολιτικής προστασίας, ενεργοποίηση 
εθελοντισμού, προμήθειες υλικών 
πυρασφάλειας κτιρίων κοινωφελούς χρήσης 
(σχολεία, Δημαρχείο, βιβλιοθήκη κλπ), 
καθαρισμός δασικών εκτάσεων

Μέτρο 2.1. Παρέμβαση για βελτίωση υπηρεσιών υγείας

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.1.1. Προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
Μέριμνα για τη διεξαγωγή Υγειονομικών 
ελέγχων, προγράμματα εμβολιασμών, 
συνεργασία με φορείς παροχής υγείας

2.1.2 Κατασκευή Π.Π.Ι Κατασκευή νέου κτιρίου Π.Π.Ι

Αξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός
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Μέτρο 2.2. Αναβάθμιση υπηρεσιών εκπαίδευσης

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.2.1 Κατασκευές σχολικών κτιρίων
Ανάθεση σύνταξης μελετών, Κατασκευή νέου 
ενιαίου 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου & 
Νηπιαγωγίου 

2.2.2 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 
Ετήσιο πρόγραμμα συντηρήσεων, υποστήριξη 
Σχολικών Επιτροπών

2.2.3 Στήριξη Κασίων φοιτητών και λειτουργίας σχολείων

Χορήγηση υποτροφιών από κληροδότημα 
Βαρδαβά, Μεταφορά μαθητών, σχολές 
Γονέων, συνεργασία
με Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Μέτρο 2.3. Αθλητικές υποδομές και δράσεις

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.3.1
Κάλυψη αναγκών των κατοίκων σε άθληση και
αναψυχή

Εύρυθμη λειτουργία- συντήρηση γηπέδου 
5χ5, Δημοτικού Γυμναστηρίου, συνέχιση- 
ενδυνάμωση αθλητικών δραστηριοτήτων,
συνεργασία με αθλητικούς φορείς και 
σωματεία, ολοκλήρωση γηπέδου 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ

Μέτρο 2.4. Πολιτιστικές υποδομές και δράσεις

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

2.4.1 Κάλυψη βασικών πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων 

Συνέχιση- ενδυνάμωση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων,
Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 
Κέντρου Νεότητας,

2.4.2 Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς

Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και 
συλλόγους για κοινές δράσεις, εκδόσεις, 
Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων (όπου 
στεγαζόταν  παλαιότερα η Αστυνομία, το 
Γυμνάσιο καθώς και ο μύλος του Πελεγράτη), 
Συντήρηση Λαογραφικού μουσείου

Μέτρο 3.1. Παρεμβάσεις στην κτηνοτροφία

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.1.1 Κατασκευή σφαγείου Ολοκλήρωση κτιρίου σφαγείου 

3.1.2 Ορθολογική λειτουργία κτηνοτροφίας
 Περιορισμός και έλεγχος της ελεύθερης 
βόσκησης, τήρηση δεσμεύσεων για έλεγχο 
πολλαπλασιασμού του ζωικού κεφαλαίου

3.1.3 Υποστήριξη κτηνοτροφίας

Εργα βελτίωσης βοσκοτόπων, ενημέρωση 
κτηνοτρόφων, μελέτη ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα 
σύμφωνα με  γεωυδρολογικές και κλιματικές 
συνθήκες, Πιστοποίηση ως  ΠΟΠ/ΠΓΕ της 
σιτάκας σε συνεργασία με τον  Α.Σ. ΚΑΣΟΥ, 
βελτίωση μελισσοκομικής χλωρίδας

Αξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση
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Μέτρο 3.2.: Παρεμβάσεις στην αλιεία

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.2.1 Βελτίωση υποδομών αλιείας Εκβάθυνση όρμου Μπούκας

3.2.2
Ορθολογική διαχείριση, προστασία και διατήρηση
των τοπικών αποθεμάτων ιχθύων 

Τεχνητός ύφαλος, καθορισμός ζώνης 
προστασίας

3.2.3
Μέτρο 3.3.: Προώθηση τουριστικής ανάπτυξης

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.3.1 Προβολή Δήμου
Συμμετοχή σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις, 
ενημερωτικό υλικό, οδηγοί τουριστικής 
προβολής, εμπλουτισμός ιστοσελίδας Δήμου

3.3.2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Στήριξη πρωτοβουλιών για εναλλακτικέσ 
μορφές τουρισμού (αλιευτικός, 
περιπατητικές διαδρομές, θαλάσσιες 
περιηγήσεις, κλπ) 

3.3.3 Βελτίωση υποδομών για τον τουρισμό

Διάνοιξη δρόμων πρόσβασης σε παραλίες, 
ανάπλαση-βελτίωση παραλιών, 
ολοκλήρωση κτιρίου επιβατών 
αεροδρομίου, ανάδειξη-βελτίωση  σπηλαίων

Μέτρο 4.1. Βελτίωση υποδομών στέγασης δημοτικών υπηρεσιών

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.1.1 Βελτίωση στέγασης δημοτικών υπηρεσιών
Συντήρηση  δημοτικών κτιρίων, αξιοποίηση 
δημοτικών ακινήτων για στέγαση αρχείων, 
μηχανοργάνωση 

4.1.2 Κατασκευή νέου Δημοτικού Καταστήματος Σύνταξη μελετών 

Μέτρο 4.2.
Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων και
διοικητικής ικανότητας

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.2.1 Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων

Διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, προμήθεια  
συστήματος παρακολούθησης και 
διαχείρισης έργων, αγορά/αναβάθμιση 
ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού

4.2.2 Βελτίωση διοκητικής ικανότητας Ανασχεδιασμός διαδικασιών

Μέτρο 4.3 Στελέχωση και ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.3.1 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
Προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, 
Επιμόρφωση προσωπικού και αιρετών

4.3.2 Βελτίωση σχέσεων Δήμου με τον πολίτη

Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, 
Προγράμματα ενημέρωσης για τη δημοτική 
δράση, βελτίωση- ενημέρωση ιστοσελίδας 
του Δήμου, Εξυπηρέτηση του πολίτη
από απόσταση

Αξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου  
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Μέτρο 4.4 Συμμετοχή σε δίκτυα-συνεργασίες

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.4.1 Συμμετοχή σε δίκτυα-συνεργασίες
Αδελφοποίηση με Δήμο Σύρου (Κασιώτικα), 
Δίκτυο Τουριστικών Δήμων, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 

Μέτρο 4.5 Βελτίωση οικονομικών του Δήμου

Κωδ. Στόχος
Αρμόδια 
Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

4.5.1 αύξηση εσόδων
Εντατικοποίηση είσπραξης τελών 
καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, κλπ, 
λειτουργία σφαγείων

4.5.2 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των 
δημοτικών λατομείων (εκμετάλλευση 
αδρανών υλικών, κατασκευή ετοί−
μου σκυροδέματος, παραγωγή πέτρας, 
εκμετάλλευση πριονοκορδέλλας).
Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των 
δημοτικών θερμοκηπίων.
Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των 
ακινήτων του Δήμου (κτίριο παλαιού 
Δημαρχείου, ακίνητο Εμπορείου).
Η εκμετάλλευση των παραλιών και των πέριξ 
νήσων.
Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ηλιακής 
και αιολικής ενέργειας.
Η διαχείριση των βοσκοτόπων και νησιών 
Η λειτουργία και εκμετάλλευση του 
Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 

 
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ /ΜΕΤΡΟ /ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
(Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς - 
Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης- 
Πρόληψη κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας την 
επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για 
την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων - Συνδρομή στην βελτίωση 
πολιτιστικών υπηρεσιών) 
 

ΔΗΜΟΙ 

1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-

ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προσβασιμότητα και 
Ασφάλεια Περιοχής» (Λιμένες- Υποδομή 
τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρυζωνικών δικτύων - Εξυπνα Μεταφορικά 
συστήματα - Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη, 
ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, 
ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Ανάδειξη και προβολή τοπίων και μνημείων φυσικής 
κληρονομιάς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

ΔΗΜΟΙ 

Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των 
Υποδομών Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου (Εργα ανάπτυξης υποδομών ειδικών μορφών 
τουρισμού, Δημιουργία πυρήνων τουριστικής 
ανάπτυξης, Εργα αναβάθμισης σημείων τουριστικού 
ενδιαφέροντος, Εργα βελτίωσης της ελκυστικότητας 
τουριστικών προορισμών) 
 

ΔΗΜΟΙ 

Βελτίωση, κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών 
υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Χερσαίες 
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, 
Εργα που θα εξασφαλίζουν την πρόσδεση και την 
ασφάλεια των πλοίων (κρηπιδώματα, προβλήτες, 
μώλοι κλπ., Αλιευτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 
αλιευτικών σκαφών και αλιέων. 
 

ΔΗΜΟΙ 

Υποδομές στον Τομέα της Υγείας στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (Δημιουργία νέων υποδομών, 
Εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναβάθμισης της 
υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, Κινητές μονάδες 
υγείας,  Ενίσχυση εξοπλισμού περιφερειακών και 
νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 
Προμήθειας εξοπλισμού α’ βάθμιας φροντίδας υγείας) 
 

ΔΗΜΟΙ 

Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Αναβάθμιση κτιριακών 
υποδομών εκπαίδευσης) 
 

ΔΗΜΟΙ 

2 
 

ΕΠ "Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου" 

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 
 

ΔΗΜΟΙ 
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Εγινε αρχική εκχώρηση 35 εκ. € για έργα που αφορούν 
τη διαχείριση των απορριμμάτων: Κατασκευή και 
αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών 
στερεών αποβλήτων (Κατασκευή Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) - Xώρων Yγειονομικής 
Tαφής Yπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Κατασκευή Σταθμών  
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Εργα 
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 
 

ΔΗΜΟΙ Ε.Π. Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013 ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

Ε.Δ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και 
διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 

ΔΗΜΟΙ 

3 
 

Ε.Π. Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013 

Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες "Κοινότητες" - Νέο 
Πρότυπο Ανάπτυξης 

Καλλικρατικοί ΟΤΑ 

4 

Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης  2007-
2013-ΑΞΟΝΑΣ 3 

(ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ) 

ΜΕΤΡΟ 321  
- Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση 
επιφανειακών απορροών (μικρά φράγματα, 
λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων 
υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.α.).  
- Βελτίωση, εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, 
αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που 
μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.  
- Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις (π.χ. Αγροτική οδοποιία που 
εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις).  
- Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από 
φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων 
(Εργα διευθέτησης χειμάρρων (εκτός οικισμού 
παρεμβάσεις), Εργα αντιδιαβρωτικής προστασίας).  
- Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.  
 
ΜΕΤΡΟ 322  
- Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 
(ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: 
διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, 
πλακοστρώσεις –πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση 
καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, 
κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.).  
- Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.  
 

ΔΗΜΟΙ 

 
ΜΕΤΡΟ 2 «Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας 
πανίδας & χλωρίδας» (κατασκευή και τοποθέτηση 
στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία 
και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας)   
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

5 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-

2013 

ΜΕΤΡΟ 3.3  «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και 
καταφύγια» (Επενδύσεις σε υφιστάμενους αλιευτικούς 
λιμένες- Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και 

ΔΗΜΟΙ 
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βελτίωση τόπων εκφόρτωσης- Επενδύσεις που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την 
κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών 
καταφυγίων - Επενδύσεις που σχετίζονται με την 
ασφάλεια και αφορούν τον εκσυγχρονισμό μικρών 
αλιευτικών καταφυγίων)  
 

6 
ΕΠ "Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού" 

 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
Πληθυσμού  (Προγράμματα πρόληψης τα οποία θα 
απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού) 
 

ΔΗΜΟΙ 

7 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΛΛ.Α.Δ.Α (δεν έχει 
ενεργοποιηθεί έως 

σήμερα) 

Εργα και δράσεις Δήμων μη επιλέξιμα από ΕΣΠΑ, 
Στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό 

ΔΗΜΟΙ 

8 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-
2013» (δεν έχει 

ενεργοποιηθεί έως 
σήμερα) 

 

 
Πεδίο παρέμβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η 
Δημόσια Διοίκηση και στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες 
της χώρας,  η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο 
των κατηγοριών δημόσιων φορέων  που ορίζουν το 
λεγόμενο στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή: Δημόσιες 
υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, 
γενικές γραμματείες, γενικές γραμματείες 
περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές -  Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) - Οργανισμοί της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού). 

• Αξονας Προτεραιότητας ΙΓ: Αναβάθμιση των 
δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της 
Δημόσιας Διοίκησης στις 2 Περιφέρειες 
σταδιακής εισόδου . 

• Αξονας Προτεραιότητας ΙΙΓ: Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 
Διοίκησης στις 2 Περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου. 

• Αξονας Προτεραιότητας ΙIIΓ: Ενδυνάμωση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 
δημόσιας δράσης στις 2 Περιφέρειες 
σταδιακής εισόδου. 

 

ΔΗΜΟΙ 

9 
Πρόγραμμα  «ΕΥΡΩΠΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Στήριξη ευρέος φάσματος 
δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την 
ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. 
ΔΡΑΣΗ 1: ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη 
(συναντήσεις πολιτών στα πλαίσια αδελφοποιήσεων 
πόλεων, δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων, σχέδια των 
πολιτών και μέτρα στήριξης)  
 
 

ΔΗΜΟΙ 

10 Πρόγραμμα Life+ 

 
 
Φύση και Βιοποικιλότητα (Η προστασία,  η 
διατήρηση,  η αποκατάσταση,  η παρακολούθηση και η 
διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών 

ΔΗΜΟΙ 
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συστημάτων,  των οικολογικών ενδιαιτημάτων,  της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας,  με στόχο να σταματήσει 
η απώλεια της βιοποικιλότητας) 
 
 
 
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση  με 
βασικούς στόχους την αλλαγή του κλίματος, το νερό, 
τον αέρα, το έδαφος, το αστικό περιβάλλον, το 
θόρυβο, τις χημικές ενώσεις, το περιβάλλον και υγεία, 
τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα, τα δάση, την 
καινοτομία, τις στρατηγικές προσεγγίσεις. 
 

ΔΗΜΟΙ 

10 Πρόγραμμα Life+ 
Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
Βασικός στόχος:  Η διάχυση πληροφοριών και η 
ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών 
θεμάτων,  συμπεριλαμβανόμενης της δασικής 
πυροπροστασίας,  καθώς και η υποστήριξη 
συνοδευτικών μέτρων όπως η πληροφόρηση,  οι 
επικοινωνιακές δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες,  
οι διαλέξεις και η επιμόρφωση,  
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης όσον 
αφορά την δασική πυροπροστασία 
 

ΔΗΜΟΙ 

11 
Σ.Δ.Ι.Τ (Συμπράξεις 

Δημόσιου & Ιδιωτικού 
Τομέα) 

Τομείς υλοποίησης: Ανταποδοτικά έργα Δήμων,  
Παιδεία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Στέγαση Δημόσιων 
Υπηρεσιών, Υγεία  
 

ΔΗΜΟΙ 

12  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ 

Αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων 
καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον 
κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση 
των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον 
τομέα των δημοτικών μεταφορών και στις 
ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της 
υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, 
τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. 

ΔΗΜΟΙ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

 Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 
 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 
 Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
 Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια) 
 Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 
 Από άλλο Δημότη 
 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 
 Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 

 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου 
στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, 
καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, 
αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κλπ.) 

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

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 

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

 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής 
Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση 
υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.) 

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

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 

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

 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής 
Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας, κλπ.) 

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

 

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…. 
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Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία μπορεί 
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη; 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 

Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου; 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να καταθέσετε στο Δημοτικό κατάστημα ή στο 
γραφείο του Κ.Ε.Π. 


