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 «Διατήρηση και κατοχύρωση της αυτοδυναμίας του 

νησιού, έξοδος από την αφάνεια και τον αποκλεισμό, 

διατήρηση της νέας γενιάς στο νησί. Να κρατήσουμε 

το νησί ζωντανό, δημιουργώντας καλύτερες 

προοπτικές για το μέλλον» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Εισαγωγή 
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Το παρόν κείμενο αποτελεί την Ά Φάση (Στρατηγικό Σχεδιασμό) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου, για την περίοδο 2018 -2019. Σε όρους της Διοικητικής 
Επιστήμης, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός των ΟΤΑ, εντάσσονται στο 
ευρύτερο πεδίο της Στρατηγικής Διοίκησης (Στρατηγικό Management).  
 
Ως Στρατηγική Διοίκηση, ορίζεται ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων και δράσεων 
που προσδιορίζουν τη μακροχρόνια επίδοση ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει την 
ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την διαμόρφωση της 
στρατηγικής, την υλοποίησή και παρακολούθησή της και τέλος την αξιολόγηση 
και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα 
στάδια της στρατηγικής διοίκησης.1 
 

 
Εικόνα 1: Διεργασία Στρατηγικής Διοίκησης 

 
Πίνακας 1: Διεργασία Στρατηγική Διοίκησης 

Σχεδιασμός 

- Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
- Προσδιορισμός μεσομακροπρόθεσμων στόχων 
- Καθορισμός στρατηγικής 
- Προγραμματισμός δράσεων για την επίτευξη 

των στόχων 

Υλοποίηση Υλοποίηση του σχεδιασμού 

Παρακολούθηση Παρακολούθηση της υλοποίησης 

Αξιολόγηση 
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης, 
ως προς τους στόχους του σχεδιασμού 

 

1.1. Το Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο 
 
Στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, η Στρατηγικής Διοίκηση και ως μέρος αυτής 
ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, εφαρμόστηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά το 2007, ως 
πολυετής προγραμματισμός, ύστερα από τη θεσμοθέτηση των Πολυετών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Το 
βασικό θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελείται από τους 
ακόλουθους νόμους, Υ.Α. και Π.Δ.: 
 

» Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
» Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
» Υ.Α. 18183/02-04-2007 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού» 
» Υ.Α. 5694/03-02-2007 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/02-04-2007 ΥΑ» 
» Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού» 

» Π.Δ. 89/2011 «Τροποποίηση ΠΔ 185/2007» 
» Υ.Α. 41179/04-11-2014 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού» 

1.2. Οφέλη του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 

                                                           
1
 Τ. Wheelen, D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson, 2000 

Σχεδιασμός 
Υλοποίηση & 

Παρακολούθηση 
Αξιολόγηση 
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Ο στρατηγικός & επιχειρησιακός σχεδιασμός έχουν αναμφισβήτητα και σημαντικά 
οφέλη για τους Ο.Τ.Α. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει πως ένας δήμος με 
στρατηγικό σχέδιο2: 
 
» Αποφεύγει μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις που επηρεάζουν 

αρνητικά την τοπική ανάπτυξη 
» Επιτυγχάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τους στόχους του 
» Αξιοποιεί πολύ πιο εύκολα τις ευκαιρίες που του εμφανίζονται, όντας έτοιμος 

όταν αυτές εμφανίζονται 
» Προλαμβάνει τα προβλήματα, παρά τα αντιμετωπίζει 
» Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα από τη συστηματική επικοινωνία των 

στόχων που θέτει αλλά και αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει 
» Δε σπαταλά πόρους 
 
Συνεπώς, η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελεί βασικό 
εργαλείο αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο Δήμου και 
προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων, των ελλείψεων και 
παθογενειών που υπάρχουν στο εσωτερικό των υπηρεσιών του αλλά και στις 
δυνατότητες και αδυναμίες εξυπηρέτησης του πολίτη και διαμόρφωσης αναπτυξιακής 
πολιτικής, στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο. 
 
Επομένως: 
 

i. H συστηματική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της σύνταξης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελεί σοβαρό παράγοντα επίλυσης 
προβλημάτων.  

ii. Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και μετέπειτα η παρακολούθηση του 
βαθμού υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων και παρεμβάσεων, 
προϋποθέτουν την κατάρτιση ενός άρτιου τεχνικά και ρεαλιστικού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

iii. Ο σωστός προγραμματισμός των έργων και παρεμβάσεων, μέσω ενός 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της 
Δημοτικής Αρχής, δεδομένης της έλλειψης χρηματοδοτικών ευκαιριών στα 
πλαίσια της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

iv. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το μοναδικό εργαλείο μακροχρόνιου 
προγραμματισμού, ήτοι το μοναδικό εργαλείο προγραμματισμού του Δήμου, 
που μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχεια στο έργο μιας Δημοτικής Αρχής και 
την αποτροπή μεμονωμένων και αποσπασματικών δράσεων και 
παρεμβάσεων που όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά επιδρούν αρνητικά στην 
τοπική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο Δήμου. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπερθεματιστεί, πως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του Δήμου, δεν αποτελεί μια τυπική αναπτυξιακή μελέτη καταγραφής της 
υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμού του «τι πρέπει να γίνει». Αποτελεί 
κυρίως ένα δυναμικό διοικητικό εργαλείο. 

 
 
 

                                                           
2
 Allison and Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook 
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1.3. Συσχέτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα Υπόλοιπα 
Εργαλεία Προγραμματισμού 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τα άλλα δύο βασικά 
εργαλεία βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
(συμπεριλαμβανομένου του Τεχνικού Προγράμματος) και τον προϋπολογισμό. Στο 
παρακάτω διάγραμμα και τον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η συσχέτιση 
του επιχειρησιακού προγράμματος, με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον 
προϋπολογισμό, καθώς επίσης και η διαδικασία παρακολούθησής τους. Το ετήσιο 
πρόγραμμα προκύπτει από την εξειδίκευση των δράσεων του επιχειρησιακού 
προγράμματος καθώς επίσης και από πρόσθετες ενέργειες ή επενδύσεις που 
δύναται να παρουσιαστούν λόγω αλλαγών του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου. Ο προϋπολογισμός εν συνεχεία, παρουσιάζει τις 
δαπάνες που απαιτείται να γίνουν για την υλοποίηση του ετήσιου 
προγράμματος συνολικά. 
 

 
 

 
Πίνακας 2: Συσχέτιση Επιχειρησιακού, Ετήσιου Προγράμματος & Προϋπολογισμού 

 Σχεδιασμός Υλοποίηση Παρακολούθηση Αξιολόγηση 

Εργαλεία Προγραμματισμού ΟΤΑ     

 Πολυετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
(ΕΠ) 

 
  

 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ)     

Τεχνικό Πρόγραμμα  (μέρος του ΕΠΔ)     

Προϋπολογισμός     

 

Τροποποίηση 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

ΟΧΙ 

Υπάρχει ανάγκη 

τροποποίησης του 

Ετήσιου 

Προγράμματος? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

Υπάρχει ανάγκη 

Τροποποίησης 

Προϋπολογισμού? 

 

Τροποποίηση 

Προϋπολογισμού 

Παρακολούθηση 

πορείας υλοποίησης 

Ετήσιου 

Προγράμματος & 

Επιχειρησιακού 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

Τροποποίηση 

Ετήσιου 

Προγράμματος 

 

Υπάρχει ανάγκη 

τροποποίησης 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος? 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Διάγραμμα 1: Συσχέτιση Επιχειρησιακού, Ετήσιου Προγράμματος & Προϋπολογισμού 
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Συνοψίζοντας: 
 

 Ο δήμος σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, μέσω της κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού του Προγράμματος (ΕΠ) 
 

 Το ΕΠ εξειδικεύεται, υλοποιείται και παρακολουθείται μέσα από Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) 
 

 Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί υποσύνολο του ΕΠΔ 
 

 Ο Προϋπολογισμός βρίσκεται σε αντιστοιχία με το ΕΠΔ και περιλαμβάνει τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεσή του ΕΠΔ 
 

 Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται ως προς τους στόχους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

 

1.4. Διαδικασία & Όργανα Κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
 
Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης 41179/04-11-2014 «Περιεχόμενο, δομή και 
τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού», του  
υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ −221Α΄) Προεδρικό  Διάταγμα  «Όργανα και διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού» , όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ 213 Α/29.09.2011),   της 5694/03.02.2011 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  και των  όσων  προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν. 3852/2010 – Άρθρα 
62, 63,  76,  214, και 266), ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την 
εκπλήρωση της αποστολής του, σύμφωνα με τα Άρθρα 203 έως 207 του Ν. 
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αποφάσισε να καταρτίσει επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων 
προτεραιότητας για δράσεις τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και 
αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου. Το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Οι  απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι3:  
 

1. Συγκέντρωση στοιχείων κα σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του 
δήμου, το οποίο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή.  

2.  Η  Εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. .  

3. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, 
τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα 
δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με 
καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο.. 

4. Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν 
υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο 
αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του 

                                                           
3
 Αφορούν το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ά και ΄Β Φάση) 
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επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγησή τους, κατ' 
αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους 
στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός 
μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει 
απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.  

6. Η αρμόδια  υπηρεσία επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των 
συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις 
των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη 
διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή. 

7. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις 
αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου.  

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας  υπηρεσίας 
συγκεντρώνει και  αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και 
συντάσσει προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης το οποίο 
υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της το 
υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης  μετά από παραπομπή του Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί 
επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης των λοιπών νομικών προσώπων του δήμου 
καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο αυτών. 
 

Ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη να υποβάλλει έκθεση στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τις 
διαδικασίες κατάρτισής του, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Με το ΠΔ 89/11(ΦΕΚ 213 Α/29.09.2011) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία, η  
υπηρεσία προγραμματισμού4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 Σημειώνεται πως στο Δήμο Κάσου δεν λειτουργεί Υπηρεσία Προγραμματισμού. 

http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/9651_9._apofash_dioikhtikoy_symboylioy_nomikoy_prosvpoy_gia_to_epixeirhsiako.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/9651_11._eishghsh_ektelestikhs_epitrophs_sto_d.s._gia_to_sxedio_toy_epixeirhsiakoy.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/9651_11._eishghsh_ektelestikhs_epitrophs_sto_d.s._gia_to_sxedio_toy_epixeirhsiakoy.doc
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3. Μεθοδολογία Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και 
εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια της 
εκπλήρωσης του στόχου αυτού, η μεθοδολογία εκπόνησης του ολοκληρωμένου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τριών 
διακριτών σταδίων:  
 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Επιχειρησιακό & Οικονομικός Προγραμματισμός – Δείκτες Παρακολούθησης & 
Αξιολόγησης 

Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Η σειρά ολοκλήρωσης και των πιο πάνω σταδίων, καθώς επίσης και το περιεχόμενό 
τους σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά στο ακόλουθο κάθετο 
διάγραμμα ροής: 
 

 
Διάγραμμα 2: Διάγραμμα Ροής Πρώτου Επιπέδου, των σταδίων Ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Δήμου 

 
 
 
 
 
 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

•Ανάλυση Εσωτερικού 
Περιβάλλοντος 

 

•Ανάλυσης 
Εξωτερικού 
Περιβάλλοντος 

 

•Αξιολόγηση 
Υφιστάμενης 
Κατάστασης 

 

•Διαμόρφωση 
Στρατηγική για το 
Δήμο 

Επιχειρησιακός & 
Οικονομικός 
Προγραμματισμός 
& KPIs 

•Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμος 

 

•Σχέδια Δράσης 

 

•Προγραμματισμός 
Δράσεων 

 

•Οικονομικός 
Προγραμματισμός 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

 

•Δείκτες 
Παρακολούθησης & 
Αξιολόγησης 

Παρακολούθηση 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

•Παρακολούθηση 
Υλοποίησης 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

 

•Παρακολούθηση 
Επίτευξης Στόχων 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
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Το παρόν σχέδιο εκπονήθηκε σύμφωνα: 
 
 Αυστηρά διαμορφωμένες προδιαγραφές ως προς το περιεχόμενό του, όπως 

αυτό ορίζεται από το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο και 
συμμορφώνεται πλήρως. 

 Τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕΤΑΑ. 
 Τις επιταγές της Διοικητικής Επιστήμης και ειδικότερα του κλάδου της 

Στρατηγικής Διοίκησης. 
 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην ανάγκη 
επίτευξης του τελικού αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός 
μεσομακροπρόθεσμου προγραμματικού πλαισίου, που ανταποκρίνεται στην 
υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της 
θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται.  
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Στρατηγικός Σχεδιασμός 
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4. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 
 
4.1. Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά 
 

Η Κάσος, είναι ελληνικό νησί του νότιου Αιγαίου και το νοτιότερο από τα 
Δωδεκάνησα. Βρίσκεται ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάρπαθο. Έχει σχήμα περίπου 
ρομβοειδές επίμηκες με μέγιστο μήκος από το Ακρωτήρι Αυλάκι μέχρι το Ακρωτήρι 
Ακτίνα 19,8 χλμ. και μέγιστο πλάτος (στο μέσον σχεδόν της νήσου) 7,7 χλμ. Η 
έκταση της φθάνει τα 66,4 τ.χλμ. και έχει μήκος ακτών 59 χλμ. Ο Δήμος Κάσου μαζί 
με το Δήμο Καρπάθου αποτελούν την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου, μια από τις 
13 περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει το νησί 
της Κάσου, καθώς και τις γύρω νησίδες. Με την εφαρμογή, το 2011, της νέας 
διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν3852/2010 - 
ΦΕΚ87/Α/7-6-2010), δεν επήλθε καμία μεταβολή των γεωγραφικών (ή διοικητικών) 
ορίων στο Δήμο Κάσου.  
 
Αναλυτικά οι οικισμοί και οι νησίδες που αποτελούν τον Δήμο Κάσου είναι: 
 

 Η Αγία Μαρίνα 
 Το Αρβανιτοχώρι 
 Τα Αρμάθια (νησίδα) 
 Η Καροφύλλα (νησίδα) 
 Τα Κούρικα (νησίδα) 
 Η Λίτρα (νησίδα) 
 Το Μακρονήσι (νησίδα) 
 Η Παναγία 
 Η Πλάτη (νησίδα) 
 Το Πόλι 
 Τα Ποντικονήσια (νησίδα) 
 Το Ποριονήσι (νησίδα) 
 Η Στρογγύλη (νησίδα) 
 Το Φρυ 

 
 

Πίνακας 3: Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά νήσου 
Κάσου 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B9_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%85_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
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Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» έχει δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών διατήρησης του Δικτύου NATURA 2000. 
Ειδικότερα, η περιοχή ανήκει στην περιοχή με κωδικό GR4220001 - Κάσος και 
Κασονήσια - Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή. Περιλαμβάνει το νησί της Κάσου, τα 
μικρά νησάκια γύρω της και τη θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνεται μέχρι την 
καμπύλη βάθους των 50 μέτρων (το θαλάσσιο τμήμα καλύπτει το 2% της περιοχής). 
Είναι το νοτιότερο νησιωτικό συγκρότημα του αρχιπελάγους των Δωδεκανήσων και 
περιλαμβάνει 14 μικρά νησιά και νησίδες. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 
Αρμάθεια, Μακρονήσι, Καρυόφιλα, Πόροι, Μικρό Ποντικονήσι, Μεγάλο Ποντικονήσι 
και Λύτρα. Το νησί της Κάσου (με μέγιστο υψόμετρο 597μ.), χαρακτηρίζεται από 
περιοχές καλυμμένες από φρύγανα κακής κατάστασης, λόγω της έντονης βόσκησης. 
Τα κυρίαρχα φυτικά είδη είναι τα Sarcopoterium spinosum, Thymus capitatus και 
Genista acanthothamnos. Μόνο στο Νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού (κόλπος Αυλάκι) 
υπάρχει μια μικρή περιοχή με Juniperus phoenicea, η οποία έχει επίσης 
υπερβλαστήσει. Επιπλέον, υπάρχει τοπικά περιορισμένη καλλιέργεια, που 
καταλαμβάνει διάφορα μέρη στο νησί. Οι εκτεταμένοι θαλάσσιοι βράχοι γύρω από το 
νησί βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Από το 1980 υπήρξε μια εξαιρετικά μη 
ελεγχόμενη αύξηση στον αριθμό αιγών και προβάτων. Το γεγονός αυτό επηρέασε 
αρνητικά το έδαφος και τη βλάστηση.  

 
Πίνακας 4: Νήσος Κάσος & NATURA 2000 

 

 
 
 

 
 

Η ποιότητα και η σημασία της τοποθεσίας προκύπτουν από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Η νήσος Κάσος είναι πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα της Ελλάδας. 
Χαρακτηρίζεται ως περιοχή σημαντικών πτηνών στην Ευρώπη. Επιπλέον, 
είναι πολύ σημαντικό για τα υποείδη των ασπόνδυλων (ειδικά των 
υποθαλάμων των χερσαίων μαλακίων). 

 Το μικρό νησί της Αρμαθίας έχει μεγάλη αισθητική αξία. Επίσης, υπάρχει 
αξιοσημείωτη αναγέννηση του Juniperus phoenicea, που σημαίνει ότι το 
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οικοσύστημα ακολουθεί μια διαδικασία αναβάθμισης και πρέπει να 
προστατευθεί. 

 Στο μικρό νησί της Αρμαθίας καθώς και στα περισσότερα νησάκια, ο 
αντίκτυπος του ανθρώπου είναι πολύ περιορισμένος στις μέρες μας. 

 Εκτός από τα είδη ζώων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, υπάρχουν 
πολλά άλλα σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων. 

 Σε γενικές γραμμές, το σύνολο του τόπου έχει μεγάλη αισθητική αξία και διαθέτει 
επίσης μια ποικιλία τύπων ενδιαιτημάτων αξιοσημείωτη για την 
αντιπροσωπευτικότητά τους καθώς και για την κατάσταση διατήρησής τους. 

 
4.2. Οικιστικό Περιβάλλον 
 
4.2.1. Προφίλ των Οικισμών 
 
Φρύ και Εμπορειός: 

Το Φρυ είναι σήμερα το λιμάνι και εμπορικό και διοικητικό κέντρο της 
Κάσου. Ο οικισμός ιδρύθηκε το 1840 κυρίως από κατοίκους της 
Αγίας Μαρίνας. Κατά τα πρώτα χρόνια από την ίδρυσή του κατά 
μήκος της παραλίας λειτουργούσαν ταρσανάδες στους οποίους 
κατασκευάζονταν τα ξακουστά ξύλινα κασιώτικα ιστιοφόρα. 
Χαρακτηριστικότερο σημείο του Φρυδιού είναι το λιμανάκι της 
Μπούκας, όπου ελλιμενίζονται βάρκες και τα μικρότερα από τα 
ψαροκάϊκα του νησιού. Στο Φρυ, δίπλα στη Μπούκα, δεσπόζει η 
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος . Ο Εμπορειός, σε απόσταση 
περίπου 500 μέτρων δυτικά του Φρυδιού, ήταν το παλιό λιμάνι της 
Κάσου, επίνειο του Πόλι (της αρχαίας και παλαιάς πρωτεύουσας του 
νησιού) και εκεί όπου έδεναν τα πλοία της γραμμής. 

 
Αρβανιτοχώρι: 

Το Αρβανιτοχώρι βρίσκεται σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων 
από το Φρυ, αριστερά από τον πίσω δρόμο που οδηγεί στην Αγία 
Μαρίνα. Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται ο ναός του Αγίου 
Δημητρίου (καθεδρικός ναός του Αρβανιτοχωρίου) που ανεγέρθη το 
1864 

 
Αγία Μαρίνα: 

Ο οικισμός της Αγίας Μαρίνας, είναι ο πολυπληθέστερος της Κάσου 
και είναι χτισμένος σε ύψωμα επάνω από το Φρυ. Η Αγία Μαρίνα 
απλώνεται σε μεγάλη έκταση, με αρκετές συνοικίες. Σε παλαιότερες 
εποχές η Αγία Μαρίνα ήταν πρωτεύουσα του νησιού και αποτελούσε 
έδρα της Δημογεροντίας. Η μεγάλη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας που 
βρίσκεται στο χωριό (που πήρε και το όνομά του από αυτήν), 
κτίσθηκε το 1862. 

 
Πόλι: 

Το Πόλι είναι ο αρχαιότερο οικισμός της Κάσου, κτισμένος σε οχυρή 
θέση, σε λόφο ύψους 200 μέτρων, με εξαίσια θέα προς το Αιγαίο 
Πέλαγος και προς τα λοιπά χωριά του νησιού. Στην κορυφή του 
λόφου όπου βρίσκεται ο σημερινός οικισμός υπήρχε αρχαία 
ακρόπολη. Στο Πόλι υπάρχει η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου 
Ονουφρίου, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και η οποία 
πιθανότατα κατασκευάσθηκε στον ίδιο χώρο και από υλικά μιας 
παλαιότερης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Το 1912 το Πόλι 
ισοπεδώθηκε από καταστροφικό σεισμό και ξανακτίσθηκε. 
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Παναγία: 
Το χωριό Παναγία βρίσκεται επάνω από τον Εμπορειό. Η πρόσβαση, 
όμως, γίνεται από τον δρόμο που οδηγεί στο Πόλι. Χαρακτηριστικό 
του χωριού είναι τα μεγάλα καπετανόσπιτα. Η εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι νεώτερο οικοδόμημα (1896), 
πιθανότατα κτισμένο στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής. 

 
4.2.2. Προβλήματα & Προοπτικές Οικιστικής Ανάπτυξης 

 
Το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, αντανακλά τα προβληματικά χαρακτηριστικά 
της δημογραφικής συρρίκνωσης και της κοινωνικής – οικονομικής υστέρησης σε 
σχέση με τους μέσους όρους της χώρας. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης 
των οικιστικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της 
εμπειρίας των επισκεπτών  στη κατεύθυνση της διατήρησης και ανάδειξης της 
τοπικής φυσιογνωμίας και του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής ως συγκριτικού 
πλεονεκτήματος για την τουριστική ανάπτυξη. 
 
Η όποια συσσωρευμένη φθορά του αρχιτεκτονικού πλούτου της περιοχής - παρά το 
γεγονός ότι οι οικισμοί της Κάσου με το ΦΕΚ 402/Δ//2002 έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιοχές που χρήζουν άμεσης ιδιαίτερης προστασίας της αρχιτεκτονικής τους 
παράδοσης - υπονομεύει το όποιο μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στην προώθηση της 
ελκυστικότητας του νησιού ως προορισμού, καθιστώντας ως αναγκαιότητα την 
υλοποίηση παρεμβάσεων. 
 
 Βάσει των παραπάνω, σημαντική παρέμβαση θεωρείται η 

προγραμματιζόμενη υλοποίηση του έργου της πλακόστρωσης δρόμων του 
Δήμου σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες, στους 
οικισμούς Φρυ, Πόλι και Παναγία, έργο το οποίο βρίσκεται σε ώριμο στάδιο. 
Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού 
οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, στην κατεύθυνση της προώθησης της 
τουριστικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού 
προϊόντος του νησιού συνολικά. Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι, οι 
επισκέπτες και οι παραθεριστές του νησιού. Επιπλέον, η υλοποίηση της 
πράξης θα αναζωογονήσει την περιοχή, καθιστώντας την πόλο έλξης για 
επισκέπτες τονώνοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και προσφέροντας σημαντική 
ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας του νησιού της Κάσου. Οι 
προβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι ήπιας κλίμακας και χαρακτηριστικών με 
σκοπό να αναδείξουν το χαρακτήρα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και την 
ιδιαίτερη εικόνα του μικρού ακριτικού νησιού. Επίσης ο τρόπος υλοποίησης, 
είναι σύγχρονος, με σεβασμό στις παραδοσιακές τεχνικές. Το έργο αφορά την 
πραγματοποίηση πλακοστρώσεων περίπου 7.000 μ2 σε τρεις οικισμούς 
(Φρυ, Πόλι, Παναγία), ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την 
επέκταση του έργου και στους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού 
αξιοποιώντας πρόγραμμα του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
(ΤΠΔ). Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Κάσου δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 44 του ν.4412/2016. Για την υλοποίηση 
της πράξης το Δήμος Κάσου θα προβλέπεται προγραμματική σύμβαση, με την 
ΚΤΥΠ ΑΕ. 

 
 Παράλληλα και στην κατεύθυνση της προώθησης της οικιστικής ανάπτυξης 

και της αντιμετώπισης εντοπισμένων αδυναμιών, υπάρχει απόφαση του ΔΣ 
του Δήμου Κάσου, για αλλαγή των ορίων των οικισμών. 
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4.3. Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά 
 

4.3.1. Δημογραφικό Προφίλ
5
 

4.3.1.1. Εξέλιξη Πληθυσμού 
 

Διαχρονικά, ο πληθυσμός της Κάσου ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία, παράλληλη 
προς αυτήν των περισσοτέρων νησιών της Ελλάδος. Σύμφωνα με την πλέον 
πρόσφατη απογραφή του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 
Κάσου παρουσιάζει μία σταθερότητα σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης 
απογραφής (2001). Ειδικότερα, το 2001 ο πληθυσμός του Δήμου Κάσου ήταν 1.013 
άτομα, ενώ το 2011 ο μόνιμος πληθυσμός ήταν 1.084 άτομα. Το σύνολο των 
παραπάνω αποτυπώνεται στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν. 

 
 

Πίνακας 5: Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού νήσου Κάσου (2001 – 2011) 

 
 
 
 

Ο μόνιμός πληθυσμός του νησιού της Κάσου, αποτελεί το 14,8% του συνολικού 
μόνιμου πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, όπως φαίνεται και στον 
πιο κάτω πίνακα. 
 

Πίνακας 6: Μόνιμος Πληθυσμός νήσου 
Κάσου και Περιφερειακής Ενότητας 
Καρπάθου 

 
 

 

 
Συμπληρωματικά, στον πιο 

κάτω πίνακα αποτυπώνονται στοιχεία αναφορικά με τα οικογενειακή κατάσταση του 
μόνιμου πληθυσμού στο νησί της Κάσου. 

 
 

Πίνακας 7:   Οικογενειακή κατάσταση μόνιμου πληθυσμού νήσου Κάσου 
 

Περιγραφή Σύνολο 

Δήμος Κάσου 1.084 

Άγαμοι 351 

                                                           
5
 Τονίζεται πως η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων, καθώς επίσης και όλων των στοιχείων που 

σχετίζονται με αυτά, πραγματοποιείται βάση των τελευταίων επίσημα δημοσιευμένων στοιχείων, δηλαδή 
της απογραφής πληθυσμού 2011.  
 

2001 2011 

1.013 1.084 

Γεωγραφική Ενότητα 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

7.310 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 1.084 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση 617 

Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης 95 

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης 21 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού μοιράζεται εξίσου μεταξύ των δύο φύλων. 
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, οι άνδρες είναι 550 
άτομα, αποτελώντας το 51% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι γυναίκες είναι 534 
άτομα και αποτελούν το υπόλοιπο 49% του συνολικού πληθυσμού του νησιού. 
 
 

Πίνακας 8: Πυραμίδα ηλικιών Δήμου Κάσου (άνδρες) 

 

Περιγραφή Άρρενες 
10ετείς ομάδες ηλικιών 

0-9 10_19 20_29 30_39 40_49 50_59 60_69 70_79 80_89 90_99 100 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

5.303.223 537.220 552.173 696.744 827.542 781.112 677.018 543.421 456.247 207.388 23.708 650 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

3.674 317 330 486 571 527 488 445 308 176 26 - 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 550 48 46 58 72 69 74 76 67 x x - 

 
Πίνακας 9: Πυραμίδα ηλικιών Δήμου Κάσου (γυναίκες) 

 

Περιγραφή Θήλεις 
10ετείς ομάδες ηλικιών 

0-9 10_19 20_29 30_39 40_49 50_59 60_69 70_79 80_89 90_99 100 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

5.513.063 512.619 520.532 654.124 807.762 799.983 714.836 590.624 560.995 304.826 44.924 1.838 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

3.636 355 341 415 492 523 437 391 360 262 56 4 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 534 49 47 39 61 70 73 79 66 45 5 - 

 
 

4.3.1.2. Επίπεδο Εκπαίδευσης του Πληθυσμού 
 

Όπως καταγράφεται στα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, το επίπεδο 
εκπαίδευση του πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί σχετικά χαμηλό. Πιο συγκεκριμένα, 
272 άτομα, ήτοι το 26% του συνολικού πληθυσμού ανήκουν στην ομάδα 
«απολυτήριο δημοτικού» και  157 άτομα, ήτοι το 14,5% του συνολικού πληθυσμού 
ανήκει στην ομάδα «απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου». Κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν καταγράφονται. Αναμφισβήτητα το στοιχείο αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό ποσοστό συμμετοχής των κατοίκων ηλικίας 
70 και άνω, στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Βάσει των στοιχείων της 
απογραφής του 2011, το ποσοστό αυτό ήταν 17% του συνολικού πληθυσμού  Το 
σύνολο των παραπάνω περιλαμβάνονται στους πιο κάτω πίνακες: 
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Πίνακας 10: Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού νήσου Κάσου 

Περιγραφή 
Μόνιμος 
πληθυσμός 

Διδακτορικό Μεταπτυχιακό 

Πτυχίο 
Παν/μίου-
Πολ/χνείου 
και 
ισότιμων 
σχολών 

Πτυχίο 
ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ 
και 
ισότιμων 
σχολών 

Πτυχίο 
ανώτερων 
επαγγελματικών 
σχολών 

Πτυχίο 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολέγια κλπ.) 

Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού,Εκκλησιαστικού 
κλπ.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

10.816.286 41312 155.532 1.076.933 444.910 90.400 502.079 2.183.480 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

7.310 x x 475 181 88 477 1.205 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 
(Έδρα: Φρύ,το) 

1.084 x x 43 19 38 52 207 

Πίνακας 11: Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού νήσου Κάσου 

Περιγραφή 
Πτυχίο 
Επαγγελματικού 
Λυκείου 

Πτυχίο 
Επαγγελματικών 
Σχολών 

Απολυτήριο 
τριτάξιου 
Γυμνασίου 

Απολυτήριο 
Δημοτικού 

Εγκατέλειψε 
το  
Δημοτικό, 
αλλά 
γνωρίζει 
γραφή και 
ανάγνωση 

Ολοκλήρωσε 
την 
προσχολική 
αγωγή 

Δεν 
γνωρίζει 
γραφή και 
ανάγνωση 

Γεννηθέντες 
την 1/12005 
και μετά 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

348.916 253.899 1.174.591 2.524.345 448.082 651.089 244.363 676.355 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

247 162 1.089 1.983 330 428 x 428 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 
(Έδρα: Φρύ,το) 

x 61 157 272 60 64 x 58 
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4.4. Τοπική Οικονομία, Ανάπτυξη & Απασχόληση6 
 
4.4.1. Οικομομικά Ενεργός Πληθυσμός 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ο 
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα (69%). Το ποσοστό 
οφείλεται: 
 

 Στο υψηλό ποσοστό συμμετοχής των κατοίκων ηλικίας 70 και άνω, στο 
σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Βάσει των στοιχείων της απογραφής του 
2011, το ποσοστό αυτό ήταν 17% του συνολικού πληθυσμού. 
 

 Στον μεγάλο αριθμό συνταξιούχων και αποδεκτών μεταβιβαζόμενων 
εισοδημάτων (εμβάσματα ναυτιλλομένων ή μεταναστών) που συντηρεί σε 
σημαντικό βαθμό την οικονομία του νησιού. 
 

Πίνακας 12: Οικονομικά Ενεργός & Οικονομικά Μη Ενεργός πληθυσμός Δήμου Κάσου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
6
 Η ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί με βάση τα επίσημα και πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 

2011. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 7.310 3.078 2.507 571 4.232 3.883 349

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6.226 2.744 2.191 553 3.482 3.148 334

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 1.084 334 316 18 750 735 15

Περιγραφή τόπου 

μόνιμης διαμονής 

Σύνολο μόνιμου 

πληθυσμού

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός

Σύνολο 
Ελληνική 

υπηκοότητα
(1)

Υπηκοότητα 

ξένης χώρας / 

Χωρίς 

υπηκοότητα ή 

αδιευκρίνιστη 

υπηκοότητα

Σύνολο 
Ελληνική 

υπηκοότητα
(1)

Υπηκοότητα 

ξένης χώρας / 

Χωρίς 

υπηκοότητα ή 

αδιευκρίνιστη 

υπηκοότητα

Οικονομικά Ενεργός 
Πληθυσμός 

 Μη Οικονομικά 
Ενεργός 

Πληθυσμός 

Σύνολο 

31%  69% 100% 

334  750 1.084 
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Διάγραμμα 3: Οικονομικά Ενεργός & Οικονομικά Μη Ενεργός πληθυσμός Δήμου Κάσου 

 

Ειδικότερα, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Κάσου περιλαμβάνει 334 
άτομα, την στιγμή που ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αποτελείται από 750 
άτομα. Από ο 31% του συνολικού πληθυσμού που αποτελεί τον οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό, 267 άτομα (ήτοι το 80% αυτού) είναι απασχολούμενοι, ενώ 67 άτομα 
(ήτοι 20% αυτού), είναι άνεργοι. Συμπερασματικά το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή 
του Δήμου φτάνει το 20%7,8. 
 
 

Πίνακας 13: Βασικά οικονομικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας του Δήμου Κάσου 

 
  
Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (%) 30,81% 

Οικονομικά Μη Ενεργός Πληθυσμός %) 69,19% 

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 334 

Οικονομικά Μη Ενεργός Πληθυσμός 750 

Απασχολούμενοι (%) 80% 

Άνεργοι (%) 20% 

Απασχολούμενοι 267 

Άνεργοι 67 

 
 

Πίνακας 14: Συμμετοχή νέων ανέργων στο ποσοστό ανεργίας Δήμου Κάσου 
 

  
Άνεργοι 

Ζητούσαν Εργασία Ζητούσαν Εργασία 
Πρώτη Φορά (Νέοι 

Άνεργοι) 

Δήμος Κάσου 67 50 17 

 
 Άνεργοι Ζητούσαν Εργασία Ζητούσαν Εργασία 

Πρώτη Φορά (Νέοι 

Άνεργοι) 

Δήμος Κάσου 100% 75% 25% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Αυξημένο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα στοιχεία της απογραφής του 2011. 

8
 Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό ανεργίας δύναται να είναι υψηλότερα, δεδομένης της εξέλιξη των 

ποσοστών ανεργίας σε εθνικό επίπεδο την περίοδο 2011-2015. 
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4.4.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας 
 
4.4.2.1. Πρωτογενής Τομέας 
 

Η Κάσος είναι ορεινή και βραχώδης με περιοριορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το 
νησί είναι άνυδρο με ελάχιστες ποσότητες υπόγειων υδάτων και με λίγες 
βροχοπτώσεις. Η γεωργική γη υπολογίζεται σε 2.700 - 3.000 στρέμματα. Σημαντικό 
τμήμα των αγροτεμαχίων παραμένει ακαλλιέργητο.  
 
Η Κάσος παράγει υψηλής ποιότητας αγροτικά – γεωργικά προϊόντα όπως μέλι, 
σύκα, αμύγδαλα, ρόδια, αλόη, κάπαρι, αρωματικά φυτά, και πολλά άλλα. Το νησί 
φημίζεται επίσης για τη παραγωγή τυριού, τη σιτάκα και γενικότερα για τα 
γαλακτοκομικά του προϊόντα.  
 
Ειδικότερα, η μελισσοκομία είναι παραδοσιακή δραστηριότητα που παρουσίασε 
πτωτική τάση, λόγω των επιπτώσεων της υπερβόσκησης του  νησιού. Η περιοχή 
διαθέτει 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. Κυριότερες 
καλλιέργειες το κριθάρι, η βρώμη, η ελιά. Δημόσια έκταση 48.100 τ. χλμ. 
χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος. Η παραγωγή των προϊόντων  φυτικής παραγωγής  
είναι σχετικά περιορισμένη. 
 
Η κτηνοτροφία και ειδικότερα η εκτροφή των αιγοπροβάτων αποτελεί τον 
σημαντικότερο κλάδο του πρωτογενή τομέα. Μετά το 1980 το ζωικό κεφάλαιο 
αυξήθηκε υπερβολικά, και σε συνδυασμό με την μικρή έκταση,  οδήγησε σε 
υπερβόσκηση και σε έντονη επιφανειακή διάβρωση του εδάφους με σοβαρά 
προβλήματα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφορία του 
οικοσυστήματος. Το 2001 εφαρμόστηκε μελέτη που αφορούσε τη διαχείριση των 
βοσκοτόπων και του ζωικού κεφαλαίου.  Προωθήθηκε η  εντατικοποίηση της 
κτηνοτροφίας και μειώθηκε  ο αριθμός των ζώων σε 4.400 περίπου. Κατόπιν έγινε 
σταδιακή αύξηση του αριθμού σε  8.800 περίπου αμνοερίφια.  
 
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 και από άλλα νησιά. Σε κάθε περίπτωση, η αλιεία ως επαγγελματική 
δραστηριότητα εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περεταίρω ανάπτυξης. 
 

Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, τόσο 
μέσω της μεταποίησης αυτών (δευτερογενής τομέας), όσο και μέσω της 
προώθησης συνεργειών μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα, ήτοι μέσω 
της αξιοποίησης των αγροτικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του 
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νησιού για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, αποτελεί σημαντικό ζήτημα 
τοπικής ανάπτυξης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.2. Δευτερογενής Τομέας 
 

Ο δευτερογενής τομέας είναι περιορισμένος και αφορά ένα μικρό ποσοστό 
επιχειρήσεων του νησιού και σχετικά μικρό ποσοστό συμμετοχής στην 
απασχόλησης. Στην Κάσο δεν υπάρχουν οργανωμένες μονάδες μεταποίησης 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Η απουσία μεταποιητικών μονάδων, περιορίζει την 
οργάνωση της εμπορίας προϊόντων του πρωτογενή τομέα της οικονομίας. 
 
 Στο πλαίσιο αυτό, τη τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε έναν σημαντικό 

έργο σε όρους τοπικής ανάπτυξης - με άξονα το πρωτογενή και το 
δευτερογενή τομέα - η κατασκευή του σφαγείου. Ειδικότερα, 
πραγματοποιήθηκε επανέναρξη των εργασιών περάτωσης του σφαγείου, 
ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες και εκδόθηκε προσωρινή άδεια, 
ενώ με την ολοκλήρωση και των τελευταίων εργασιών πρόκειται να εκδοθεί 
και η οριστική άδεια. Η λειτουργία του σφαγείου θα διασφαλίσει τη σωστά 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε τοπικό επίπεδο και θα προασπίσει το 
εισόδημα των κτηνοτρόφων του νησιού. 

 
4.4.2.3. Τριτογενής Τομέας - Τουρισμός 
 

Ο τουρισμός, ως φαινόμενο, χαρακτηρίζεται πολυδιάστατο, με πλήθος επιδράσεων 
και επιπτώσεων, σε πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, καθώς και στο περιβάλλον. Αυτές οι επιδράσεις άλλοτε είναι εμφανείς, άλλοτε 
αφανείς ή συνεπακόλουθες, γνωστές ως «πολλαπλασιαστικές επιδράσεις» του 
τουρισμού. Η βαρύτητα του τουρισμού στη διαμόρφωση του οικονομικοκοινωνικού 
γίγνεσθαι ενός τόπου είναι σημαντική, ο δε ρόλος του καθοριστικός και ρυθμιστικός. 
Ο τουρισμός θεωρείται ως ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της τοπικής 
οικονομίας, ίσως μάλιστα ο πιο δυναμικός μοχλός ανάπτυξης. Τα εγγενή 
χαρακτηριστικά, που του προσδίδουν αυτή την ικανότητα, επιδρούν τόσο έντονα, 
ώστε, στις περισσότερες περιοχές που χαρακτηρίζονται τουριστικές, έχουν 
διαταραχθεί οι ισορροπίες των αγορών των λοιπών τομέων και κλάδων της 
οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής) και έχουν καθοριστεί νέα πρότυπα. 
Προσπαθώντας να ομαδοποιήσουμε τις επιπτώσεις του τουρισμού θα μπορούσαμε 
να τις διακρίνουμε: 
 
 Οικονομικές (γενικός ρόλος στην τοπική και εθνική οικονομία, στο ισοζύγιο 

πληρωμών, στην οικονομική εξάρτηση, στον πληθωρισμό) 
 Κοινωνικές (διαμόρφωση κοινωνικής δομής, πολιτισμός - παράδοση, 

επαγγελματική διάρθρωση, κοινωνική κινητικότητα, κοινωνικά πρότυπα, 
τρόποι συμπεριφοράς κ.λπ.) 

 Περιβαλλοντικές (ρύπανση εδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας, αισθητική 
ρύπανση, ηχορύπανση, εξάντληση φυσικής χωρητικότητας κ.λπ.) 
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 Λοιπές επιπτώσεις του τουρισμού (υποδομή, μεταφορές, επικοινωνίες, 
ανωδομή). 

 
Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος των επιρροών του τουρισμού, η οποία 
απαιτεί ορθολογισμό των όποιων παρεμβατικών αποφάσεων που λαμβάνονται από 
τους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένων και των Φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Τα περισσότερα καταλύματα λειτουργούν μόνον στη θερινή περίοδο, η οποία 
χαρακτηρίζεται από τη μικρή της διάρκεια και κορυφώνεται στο δίμηνο Ιουλίου – 
Αυγούστου, ακολουθώντας το «προφίλ» εποχικότητας που κατά κανόνα 
παρατηρείται και σε εθνικό επίπεδο. 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 15:  Ξενοδοχειακές υποδομές (2017) 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3*** 2** 1* 

Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες 

Περιφέρεια ν. 
Αιγαίου 

500 19.803 38.545 849 23.236 44.192 206 3.245 6.320 

Κάρπαθος 31 953 1.774 68 1.483 2.750 5 72 122 

Κάσος 1 13 25 3 22 41 0 0 0 

 
 

Πίνακας 16: Ξενοδοχειακές υποδομές (2017) 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 5***** 4**** 

Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες 

Περιφέρεια ν. 
Αιγαίου 

174 24.631 50.810 368 33.138 65.206 

Κάρπαθος 2 364 750 11 372 729 

Κάσος 0 0 0 0 0 0 

 
 

Πίνακας 17: Ξενοδοχειακές υποδομές (2017) 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Ξενοδοχ. Δωμάτια Κλίνες 

Περιφέρεια ν. 
Αιγαίου 

1.041 72.352 140.456 

Κάρπαθος 114 2.919 5.491 

Κάσος 4 35 66 

 
 
Σε κάθε περίπτωση μέρος των κατοίκων δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών 
φιλοξενίας, (ως δεύτερη απασχόληση), διαθέτοντας προς ενοικίαση έναν μικρό αριθμό 
δωματίων.  
 

 Στο πλαίσιο της αναλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, υπογραμμίζεται η τάση 
αύξησης της επισκεψιμότητας του νησιού. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων από την πλευρά του Δήμου 
για την επίτευξη του στόχου αυτου και συγκεκριμένα: 
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i. Διασφάλιση της βελτίωσης της ακτοπολοϊκής σύνδεσης της Κάσου με τη 
Κάρπαθο (αύξηση του αριθμού των δρομολογίων). 
 

ii. Διασφάλιση της βελτίωσης της ανταπόκρισης των αεροπορικών 
δρομολογίων. 
 

iii. Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη της Κάσου 
(Χέλατρο, Αμμούα, Κοφτερή, κλπ.). 

iv. Εξοπλισμός παραλιών, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον επιεκέπτη. 
 

v. Ανακατασκευή γηπέδου beach volley. 
 

vi. Ενέργειες για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του νησιού από οργανομένα 
group. 
 

vii. Ενέργειες προβολής – προώθησης του νησιού στα ΜΜΕ: 
 
 
 
 

 Τουριστική προβολή της Κάσου σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα 
τοπική αλλά και εθνικής εμβέλειας. 
 

 Προβολή «ντοκυμαντέρ» για τη Κάσο στον ΑNT1. 
 

 Τουριστική προβολή της Κάσου σε έντυπα μέσα («Καθημερινή», έντυπο 
ενημερωτικό υλικό της AEGEAN, κλπ.). 

 

 Τουριστική προβολή της Κάσου σε ηλεκτρονικά μέσα – Προβολή του 
νησιού σε websites της M. Βρετανίας. 

 

 Έκδοση τουριστικού οδηγού / εντύπου για τη Κάσο. 
 

 Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. 
 

 Προώθηση των συνεργασιών με τουριστικούς πράκτορες της Κρήτης, της 
Αθήνας, του Πειραιά, της Λαρπάθου, κλπ. 

 

Είναι σαφές πως η συνέχιση δράσεων τουριστικής προβολής και προώθησης του 
νησιού αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης του 
νησιού. Την ίδια στιγμή, αποτελεί και σημαντική πρόκληση, καθώς η τουριστική ανάπτυξη θα 
πρέπει να συνοδευτεί από συνεχή βελτίωση των τουριστικών υποδομών – υποδομών 
φιλοξενίας σε τοπικό επίπεδο, για τη διασφάλιση της κεφαλαιοποίησης των όποιων 

ωφελειών, σε όρους εισοδήματος. 

4.3.2.3.1. Εναλλακτικός Τουρισμός 
 
Οι ειδικές μορφές τουρισμού προϋπήρχαν χρονικά τόσο του μαζικού τουρισμού όσο 
και των νέων μορφών τουρισμού. Λειτουργούσαν όμως στις περισσότερες 
περιπτώσεις ως συμπληρωματική μορφή του μαζικού τουρισμού, ενώ οι νέες μορφές 
παρουσιάστηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στην αλλαγή κινήτρων 
των τουριστών με έμφαση σε αυτά που συνδέονται με την οικολογία και το 
περιβάλλον. Οι ειδικές μορφές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός 
ειδικού και κυρίαρχου κινήτρου στη ζήτηση και από την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης 
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ειδικής υποδομής στις τουριστικές περιοχές, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των 
τουριστών της κάθε ειδικής μορφής 9.  
 
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού βρίσκονται στον αντίποδα του μαζικού 
τουρισμού και ειδικότερα του διεθνούς τουριστικού προτύπου της αγοράς που 
χαρακτηρίζεται από την μαζικότητα, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη μείωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του 
κέρδους σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής οικονομίας και 
περιβάλλοντος. Στις εναλλακτικές μορφές περιλαμβάνονται όσες έχουν ως 
βασικό χαρακτηριστικό τους την αντίθεση στον κλασικό τύπο μαζικού τουρισμού, 
έχοντας ως αφετηρία την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τη 
διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς και τη φυσική ζωή. Πλέον τίθενται στην πρώτη 
γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι. 
 
 
 
 
 
Κάτω από την «ομπρέλα» του εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να ενταχθεί ένα 
ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων10. Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δυνητικά 
και κάτω από πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ενός μοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης από το Δήμο 
είναι: 
 
Θαλάσσιος Τουρισμός:   Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια 

ειδική μορφή τουρισμού ιδιαίτερα 
σημαντική για την Ελλάδα με τεράστια 
περιθώρια ανάπτυξης και αφορά 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
θαλάσσιο χώρο μιας περιοχής (πχ. 
καταδυτικός τουρισμός). 

 
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός:  Αφορά εκπαιδευτικές 

περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, 
φεστιβάλ, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους, θρησκευτικούς χώρους, μελέτη 
του φυσικού περιβάλλοντος, κλπ.  

 
Συνεδριακός Τουρισμός:  Αφορά την ύπαρξη χώρων που 

μπορούν να φιλοξενήσουν επιστημονικά 
συνέδρια και πολιτισμικές εκδηλώσεις, 
προσελκύοντας παράλληλα επιστήμονες 
και καλλιτέχνες αναβαθμίζοντας 
πολιτιστικά την περιοχή. 

 
Περιπατητικός & Αθλητικός Τουρισμός:  Αφορά την ανάμιξη σε περιπατητικές και 

αθλητικές δραστηριότητες (πχ. 
ναυταθλητισμός). 

                                                           
9
 Τσάρτας, 1999 

10
 Κοινωνικός Τουρισμός, Θεραπευτικός – Ιαματικός Τουρισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός, Συνεδριακός 

– Εκθεσιακός Τουρισμός, Μορφωτικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, 
Αθλητικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Χειμερινός Τουρισμός, Τουρισμός 
Περιπέτειας, Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός. 
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Η χρήση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορεί να λειτουργήσει 
καταλυτικά για την τοπική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία 
ανάμεσα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, κρίσιμο ζητούμενο για 
τις σύγχρονες και προηγμένες τοπικές κοινωνίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋποθέσεις Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών 
Τουρισμού: 

 
Για την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
άξονες και προγράμματα που αφορούν το φυσικό, 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και τα 
οποία κατά περίπτωση, είτε θα εντάσσονται στην 
υπάρχουσα δομή, του Δήμου, είτε θα βελτιώνουν την 
προϋπάρχουσα κατάσταση, είτε θα διαμορφώνουν μια νέα 
δομή. 
 

 Οι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι 
καλύπτουν ορισμένα από τα βασικότερα κίνητρα 
στη ζήτηση των τουριστών στο σύγχρονο κόσμο. 
Για την ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού 
απαιτείται περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλους 
που θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. 
Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος τόσο κατά τη 
δημιουργία της τουριστικής υποδομής όσο και 
κατά τη διάρκεια της τουριστικής χρήσης των 
φυσικών πόρων11 

 

 Οι πολιτισμικοί πόροι αποτελούν τον δεύτερο 
δυναμικό άξονα των κινήτρων της ζήτησης12 

 

 Οι ανθρωπογενείς πόροι είναι συνήθως σύνθετοι. 
Η χρήση αυτών των πόρων μπορεί να αφορά 

                                                           
11 Βελισσαρίου, 2000 
12 Τσάρτας, 1999 
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αποκλειστικά τους επισκέπτες ή όχι13. Ειδικότερα 
στην περίπτωση του πολιτιστικού / αρχαιολογικού 
κεφαλαίου του Δήμου, απαιτείται συνεργασία και 
συμπόρευση με  πολιτιστικά σωματεία της 
περιοχής. 

 

 Οι υποδομές και υπηρεσίες της τουριστικής 
περιοχής αποτελούν τη βάση στην οποία 
στηρίζεται ο τοπικός τουριστικός τομέας . Το εύρος, 
η ποιότητα, η εξειδίκευση και σωστή διαχείρισή τους 
αναδεικνύονται σε σημαντικούς παράγοντες για τον 
καθορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
κάθε περιοχής14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στάδια Ανάπτυξης του Εναλλακτικού Τουρισμού

15
: 

 
Η ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής εναλλακτικού 
τουρισμού, προϋποθέτει ένα αναλυτικό σχεδιασμό και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε διακριτές φάσεις: 
 
1η Φάση:  Έρευνα και συνθετική καταγραφή των βασικών 

παραμέτρων της τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής. 

 
2η Φάση:  Προσδιορισμός των κύριων σκοπών του 

σχεδίου της τουριστικής ανάπτυξης 
 
3η Φάση:  Επιλογή του βασικού πλαισίου σχεδίου 

τουριστικής ανάπτυξης 
 
4η Φάση:  Διαμόρφωση των βασικών συνισταμένων της 

πολιτικής του τουρισμού στο σχέδιο ανάπτυξης: 
στρατηγικές, μελέτες, προγράμματα 

 
5η Φάση:  Μέθοδοι και πολιτικές εφαρμογής του σχεδίου 

τουριστικής ανάπτυξης 
 
Σημαντικές Δράσεις που έχουν Υλοποιηθεί από το Δήμο: 

 
Σημειώνεται πως ο Δήμος Κάσου, έχει ήδη υλοποιήσει κατά τη 
τρέχουσα περίοδο σημαντικές ενέργειες στη κατεύθυνση της 

                                                           
13 Τσάρτας, 1999 
14 Τσάρτας, 1999 
15 Τσάρας, 1999 
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προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποιώντας 
το ιστορικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και φυσικό κεφάλαιο του 
νησιού. Ειδικότερα, κρίσιμης σημασίας στη κατεύθυνση αυτή είναι: 

 
 Η ολοκλήρωση της μελέτης περιπατητικού 

τουρισμού (περιπατητικά μονοπάτια). 
 

 Συστηματική στήριξη θρησκευτικών εκδηλώσεων και 
των τοπικών εθίμων, στη κατεύθυνση της αξιοποίησής 
τους για τη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος 
του νησιού. 

 
 Διοργάνωση υψηλής ποιότητας πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 
 

 Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.4. Απασχόληση 
 

Πίνακας 18: Απασχολούμενοι ανά θέση στο επάγγελμα (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

Περιγραφή Απασχολούμενοι 

Ανώτερα 
διευθυντικά 
και 
διοικητικά 
στελέχη 

Επαγγελματίες 

Τεχνικοί και 
ασκούντες 
συναφή 
επαγγέλματα 

Υπάλληλοι 
γραφείου 

Δήμος Κάσου 267 23 34 26 9 

 
 

Πίνακας 19:  Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 
  
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 40 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ n/a 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

n/a 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 41 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 30 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 36 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 36 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ n/a 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ n/a 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 17 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 9 

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ n/a 
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

n/a 

 
Πίνακας 20: Απασχολούμενοι ανά είδος δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

Περιγραφή 

Απασχολούμενοι 
στην παροχή 
υπηρεσιών και 
πωλητές 

Ειδικευμένοι 
γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και 
αλιείς 

Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και 
ασκούντες 
συναφή 
επαγγέλματα 

Χειριστές 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού και 
συναρμολογητές 
(μονταδόροι) 

Ανειδίκευτοι 
εργάτες, 
χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

Δήμος Κάσου 50 40 51 10 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Βασικές Υποδομές 
 
4.4.1. Δίκτυο Ύδρευσης 
 

Υπάρχει δίκτυο ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς, μήκους περίπου 45 χλμ., Το 
σύνολο της ποσότητας του νερού προέρχεται από  γεωτρήσεις.  
 
Τη τρέχουσα περίοδο: 
 
 Αξιοποιήθηκε η μελέτη του P. Mutin για τέσσερις (4) γεωτρήσεις. Έχουν 

ολοκληρωθεί οι γεωτρήσεις (γεωτρήσεις, αντλίες, αντλιοστάσια και εκκρεμεί η 
ολοκλήρωση (σύνδεση) των σωληνώσεων. 
 

 Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα νέο σύγχρονο πρόγραμμα  πληρωμής των 
λογαριασμών ύδρευσης, το οποίο επιτρέπει τη πραγματοποίηση 
ρυθμίσεων και διακανονισμών. 

 
Το νερό συλλέγεται σε 2 δεξαμενές, ενώ κατασκευάζονται νέες. 
 
4.4.2. Μεταφορικές Υποδομές 
 

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. Υπάρχουν επίσης 2 λιμάνια, στο Εμπορείο 
(το παλιό) και στο Φρυ (το νέο). Το Φρυ είναι ο κύριος οικισμός της Κάσου, ο οποίος 
είναι κτισμένος αμφιθεατρικά. Ο λιμένας ο οποίος βρίσκεται εντός του οικισμού 
εξυπηρετεί τα πλοία της γραμμής που προσεγγίζουν το νησί. Τα κρηπιδώματα 
εξυπηρετούν τα εμπορικά και τα επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και έχουν ωφέλιμο 
βάθος – 5.00μ. 
 
Πρόσφατες δράσεις κρίσιμης σημασίας στο τομέα των μεταφορών είναι: 
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 H έγκριση της χρηματοδότησης του έργου της επισκευής της 

προβλήτας του λιμένος. Υπάρχει απόφαση για προϋπολογισμό 650χιλ. 
ευρώ. 
 

 Η εξασφάλιση του «μεταφορικού ισοδύναμου» - σε συνεργασία και με 
άλλους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. 
 

 Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη προμήθεια νέου 
απορριμματοφόρου. 

 
4.4.3. Οδικό Δίκτυο 
 

Το οδικό δίκτυο καλύπτει τη σύνδεση όλων των οικισμών. Ο κεντρικός οδικός άξονας 
που τους συνδέει είναι ασφαλτοστρωμένος, πλάτους 5μ. και έχει συνολικό μήκος 40 
χλμ. περίπου. Το αγροτικό δίκτυο αποτελείται από χωματόδρομους ενώ το 
εσωτερικό δίκτυο των οικισμών αποτελείται από τσιμεντοστρωμένους ή 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Η κατάστασή τους χρίζει βελτιώσεων, τόσο από 
πλευράς λειτουργικών χαρακτηριστικών, όσο και από πλευράς συντήρησης και 
λοιπών προβλημάτων, ειδικότερα ο δρόμος προς το «Χέλατρο». Συνεπακόλουθο 
πρόβλημα προκύπτει στην κυκλοφορία των οχημάτων, κυρίως τη θερινή περίοδο. 
Υπογραμμίζεται στο σημείο αυτό, η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
αναφορικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου. 
 
4.4.4. Ενέργεια 
 

Υπάρχει εναέριο μονογραμμικό δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που 
τροφοδοτείται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από το εργοστάσιο της ΔΕΗ της 
Καρπάθου. Βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση αλλά απαιτείται επέκταση σε νέες 
περιοχές. Οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού καλύπτονται πλήρως. Στο νησί έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν 2 Πάρκα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτη. 
 
4.4.5 Τηλεπικοινωνίες 
 

Οι τηλεπικοινωνίες καλύπτονται από το συμβατικό δίκτυο του ΟΤΕ και τα ασύρματα 
δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας 
 

4.5. Περιβάλλον & Ενέργεια 
 
4.5.1. Διαχείριση Απορριμμάτων 
 
4.5.1.1. Εισαγωγή 
 

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία κρίσιμη συνιστώσα 
του ευρύτερου προβλήματος της μόλυνσης περιβάλλοντος και σε τοπικό επίπεδο. Η 
ορθολογική διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων επιτάσσει την εγκαθίδρυση 
συστημάτων διαχείρισης που διασφαλίζουν την ασφαλή και συστηματική συλλογή, 
αποθήκευση και μεταφορά τους, την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών, όσο και τη συνεργασία φορέα και πολίτη. Στο 
πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη σημασία της διαχείρισης των απορριμμάτων για την 
αειφόρο ανάπτυξη, παρατηρείται στην Ευρώπη μία ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε 
προγράμματα που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 
απορριμμάτων και ιδιαίτερα στην ορθολογικοποίησή της. Οι προτεραιότητες για την 
διαχείριση των απορριμμάτων παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα. 
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Παρατηρούμε ότι η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση 
προηγούνται της ανακύκλωσης. Η κομποστοποίηση εντάσσεται μαζί με την 
ανακύκλωση, αφού είναι στην ουσία η ανακύκλωση των οργανικών υλικών των 
απορριμμάτων μας. Ακολουθεί η ανάκτηση ενέργειας και η τελική διάθεση. 
 

 
Εικόνα 2: Ιεράρχηση Επιλογών για 

τη Διαχείριση των Στερεών 
Αποβλήτων 

 
 
 
 
 
4.5.1.2. Νέο Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) 

 
Το νέο ΕΣΔΑ καθορίζει την 
πολιτική, τις στρατηγικές και 
τους στόχους διαχείρισης των 

αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, υποδεικνύοντας  τα ενδεδειγμένα μέτρα και τις δράσεις, 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι αρχές που θέτει ο Νόμος 4042/2012. Σύμφωνα 
με το κείμενο του ΕΣΔΑ, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα, η οποία φυσικά και 
επηρεάζει τις όποιες στρατηγικές κατευθύνσεις σε περιφερειακό αλλά και 
τοπικό επίπεδο (ήτοι και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης), 
είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους - ορόσημα για το 2020:  
 
 Τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά 
 Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή 

συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων  να εφαρμόζεται στο 50% του 
συνόλου των ΑΣΑ 

 Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, 
όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και 

 Η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει 
περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. 

 
Οι στρατηγικές για την εφαρμογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων και ο ρόλος των Δήμων στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, έχει 
ως εξής: 
 

i. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων, 
που περιλαμβάνει την αναθεώρηση περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης 
(ΠΕΣΔΑ), και εξειδίκευσή τους σε επίπεδο δήμου. Καθορίζεται η υποχρέωση 
των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια 
αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν 
την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου 
αποκεντρωμένης διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούν (α)  το 
περιεχόμενο και τη διαδικασία ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣΔΑ, (β) τη δυνατότητα προσλήψεων του 
απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε 
Δήμο (γ) τη διασφάλιση της δυνατότητας των δήμων να διακινούν τα 
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ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος (δ) τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων 
υποδομών διαχείρισης, εντός του πολεοδομικού ιστού, (δ) την ενθάρρυνση 
των κοινωνικών πρωτοβουλιών στην διαχείριση των απορριμμάτων και (ε) 
την δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μόνον για την διαλογή 
στην πηγή και την εκπαίδευση μεταξύ Δήμων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
 

ii. Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας 
 

iii. Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή, με σκοπό την επίτευξη υψηλής 
ποιότητας ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων για την εφαρμογή της 
Διαλογή στην Πηγή, περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων 
Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή 
(ΚΑΕΔΙΣΠ). Υπάρχει πρόβλεψη για ένα τουλάχιστον ανά δήμο. 
 
 
 
 
 

iv. Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση 
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων. Προβλέπεται (α) η παροχή κινήτρων για την υλοποίηση 
πανελλαδικά Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, 
Διαλογής στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) μόνον για την εκπαίδευση και διαλογή στην 
πηγή των αποβλήτων και μόνο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με 
δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων, (β) η θεσμοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων των δήμων, ώστε να μπορούν να υλοποιούν όλο το φάσμα 
των δράσεων των τοπικών σχεδίων διαχείρισης, (γ) η ενθάρρυνση 
πρωτοβουλιών και συμμετοχή των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο των τοπικών δημοτικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης και (δ) 
η Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των 
εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων, με στόχο επίτευξη 
κοινωνικών συναινέσεων. 

 
Συνοπτικά, το πλαίσιο των αυξημένων αρμοδιοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο νέο ΕΣΔΑ, ο Δήμος έχει την πλήρη αρμοδιότητα διαχείρισης 
των απορριμμάτων από το στάδιο της πρόληψης μέχρι και αυτό της τελικής 
διάθεσης. Στα πλαίσια των τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης καλείται 
να σχεδιάσει και να υποδείξει τις ενδεδειγμένες λύσεις για όλες τις υποδομές 
διαχείρισης σύμφωνα με τους περιφερειακούς σχεδιασμούς. Ειδικότερα και κατ’ 
ελάχιστο οι Δήμοι αναλαμβάνουν: 
 

 Συλλογή και μεταφορά αστικών αποβλήτων 

 Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με ΣΕΔ. 

 Εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή. 

 Δυνατότητα αποδοχής για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 
μη αστικού τύπου, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις εκ της 
νομοθεσίας. 

 Δυνατότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με ΚΟΙΝΣΕΠ και 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις για τη διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση 

 Δυνατότητα δημιουργίας ΣΕΔ 
 
4.5.1.3. Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο Κάσου 
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4.5.1.3.1. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κάσου
16

 
 

Σύμφωνα με το αρ. 75 του ν 3463/2006 ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα 
κατασκευής έργων με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν μεταξύ άλλων 
στον τομέα του Περιβάλλοντος. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων 
της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, 
καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης 
και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων 
για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης 
απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική 
νομοθεσία. Επιπλέον για τους δήμους του Ν. Αιγαίου με βάση το άρθρο 14 του 
Ν.4071/2012 «οι δήμοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων 
στερεών αποβλήτων στα διοικητικά τους όρια».  

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος, κατά τη τρέχουσα περίοδο: 
 
 Ολοκλήρωσε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 

Κάσου, το οποίο και ενσωματώθηκε στον περιφερειακό σχεδιασμό 
(ΠΕΣΔΑ), ο οποίος είναι επίσης εγκεκριμένος από την Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό έχει διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο στο 
τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο. 
 

 Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε το κρίσιμο έργο της «αποκατάστασης 
του ΧΑΔΑ». 

 
Ο Δήμος διαθέτει κάδους 240lt, οι οποίοι προορίζονται για δράσεις Διαλογής 
στην Πηγή, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Συνολικά στο Δήμο υπάρχουν 278 
κάδοι 240 lt. 
 
Ο Δήμος Κάσου, έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. Στον 
δήμο δραστηριοποιείται το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη 
χωριστή συλλογή λαμπτήρων (ΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ). 
 
Συγκεκριμένα το 2014, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συλλέχθηκαν από 
τον Δήμο, 0,01 τόνοι λαμπτήρων. Στο Δήμο Κάσου δεν υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή οι απαραίτητες υποδομές προ-διαλογής, επεξεργασίας και τελικής 
διάθεσης των ΑΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προγραμματίζει:  
 

 Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ΔσΠ (και προβλέπεται από τον 
ΠΕΣΔΑ) για τον περιορισμό των αποβλήτων. 
 

 Κατασκευή των υποδομών που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ. 
 

                                                           
16

 H συγκεκριμένη πράγραφος περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται στο εγκεκριμένο 
ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας ν. Αιγαίου, αναφρικά με το Δήμο Κάσου. 
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Εικόνα 3: Πρόβλεψη ΠΕΣΔΑ για το Δήμο Κάσου 

 
 

Υπογραμμίζεται πως η αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου ΤΔΣΑ Δήμου 
Κάσου, προϋποθέτει την αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση δράσεων σε 
όμορους Δήμους. Για παράδειγμα, το ΤΣΔΑ της Κάσου δεν προβλέπει τη κατασκευή ΧΥΤΥ, 

αλλά τη μεταφορά του «υπολείμματος» σε εγκατάσταση άλλου Δήμου. 

 
4.5.2. Ενέργεια 
 

4.5.2.1. Εισαγωγή 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εγκρίνει δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, 
θέτοντας ως βασικό στόχο (α) τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% έως το 2020 και (β) την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης έως το 2020.  
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεωρείται ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο 
στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων, δεδομένου ότι το 80% της ενεργειακής 
κατανάλωσης και εκπομπών CO2 στην σχετίζονται με αστικές δραστηριότητες. 
 
4.5.2.2. Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο: 
 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το βασικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
Οδηγίες: 
 

 Οδηγία 2008/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου 
για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα 
που καταναλώνουν ενέργεια. 
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 Οδηγία 2009/29/ΕΚ , τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με στόχο τη βελτίωση 
και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της Κοινότητας. 
 

 Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών. 
 

 Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (eco-
design). 
 

 Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής 
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (energylabeling). 
 

 Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση της 
EPBD/2002) 

 
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
Νόμους και ΚΥΑ: 
 

 Νόμος 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006), Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. 
 

 Νόμος 3423/2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων 
Ανανεώσιμων Καυσίμων. 
 

 Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.05.2008), Μέτρα για τη μείωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. 

 

 Νόμος 3851/2010, Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 

 Νόμος 3855/2010 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. 
 

 ΚΥΑ Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β/17.06.2008), Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
 

 ΚΥΑ Δ6/Β/3155 (ΦΕΚ 266/Β/05.03.2003), Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για 
τις οικιακές κλιματιστικές συσκευές, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2002/31/ΕΚ και σε εφαρμογή του ΠΔ 180/1994. 
 

 ΚΥΑ Δ6/13897 (ΦΕΚ 1792/Β/28.09.1999), Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για 
τους οικιακούς λαμπτήρες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/11/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1998 και σε εφαρμογή του 
ΠΔ 180/94. 
 

 ΚΥΑ Δ6/Β/5825 – ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/Α/09.04.2010), Έγκριση Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων 
 

 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009), Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 
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4.5.2.3. Σχήματα Υλοποίησης και Χρηματοδότησης Ενεργειακών Έργων 
 

Βασικό στοιχείο της υλοποίησης ενεργειακών έργων είναι ο προσδιορισμός του 
κατάλληλου κατά περίπτωση σχήματος χρηματοδότησης – βάσει των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του έργου – που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δήμου, τόσο 
χρηματοοικονομικά, όσο και σε όρους ποιότητας, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Τα σχήματα υλοποίησης και χρηματοδότησης έργων 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και υποδομές του δημοσίου τομέα μπορούν γενικά 
να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες βάσει: 
 

i. του φορέα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το έργο και 
ii. του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου 

 
 

Δημόσιο 
Έργο 

Α. Δημόσιο έργο που 
χρηματοδοτείται από την 

ΕΤΕπ και το Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων 

(ΤΠΔ) - μόνο για ΟΤΑ 

Β. Δημόσιο έργο που 
χρηματοδοτείται - εν μέρει-  με 

δάνειο από χρηματοδοτικό 
εργαλείο τύπου “JESSICA” 

Γ. Δημόσιο έργο που 
χρηματοδοτείται με τραπεζικό 
δανεισμό και τους όρους της 
εκάστοτε τράπεζας (χωρίς 

δάνειο “JESSICA”) 

Ιδιωτικό 
Έργο - ΣΔΙΤ 

ΟΧΙ 

Δ. ΣΔΙΤ με χρηματοδότηση 
του έργου - εν μέρει - από 

χρηματοδοτικό εργαλείο τύπου 
“JESSICA” 

Ε. ΣΔΙΤ, όπου το έργο που 
χρηματοδοτείται με τραπεζικό 
δανεισμό και τους όρους της 
εκάστοτε τράπεζας (χωρίς 

δάνειο “JESSICA”) 

 Με δάνειο ΕΤΕπ - ΤΠΔ Με δάνειο “JESSICA” 
Χωρίς δάνειο “JESSICA” / 
Με Τραπεζικό Δανεισμό 

Εικόνα 4: Εναλλακτικά σχήματα υλοποίησης και χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας 

 
 
 
 
 

4.5.2.3.1. Σύγκριση εναλλακτικών σχημάτων υλοποίησης και χρηματοδότησης (από τη 
πλευρά του Δήμου) 
 
Υλοποίηση ως Δημόσιο Έργο: 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Απλό σχήμα υλοποίησης του έργου 
Δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό δανεισμό 
από ορισμένους δημόσιους φορείς (πχ. ΟΤΑ) 
λόγω της τρέχουσας οικονομικής τους κατάστασης 

Σημαντική εμπειρία / Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο 
και διαδικασίες υλοποίησης 

Αδυναμία πρόσβασης στο τραπεζικό δανεισμό 
από ορισμένους δημόσιους φορείς (πχ. ΟΤΑ), 
λόγω περιορισμών του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 
265 Ν.3853/2010) 

Σύντομος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
Δανειακή επιβάρυνση του δημόσιου φορέα που θα 
υλοποιήσει το έργο (και σε πολιτικό επίπεδο) 

Για ΟΤΑ: Δυνατότητα δανεισμού από το 

πρόγραμμα της ΕΤΕπ με το ΤΠΔ, με επιτόκιο 
δανεισμού που μπορεί να είναι ευνοϊκότερο ακόμα 
και από το επιτόκιο “JESSICA” και χρηματοδότηση 
έως και 90% του κόστους του έργου 

 Δ3505/12.12.2013 απόφαση ΔΣ ΤΠΔ 

 ΠΔ 169/2013 

Ανάληψη κινδύνου από το δημόσιο φορέα 
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Ο δημόσιος χαρακτήρας του έργου  

Το οικονομικό όφελος από την υλοποίηση του 
έργου μένει εξ’ ολοκλήρου στο δημόσιο φορέα 

 

 
 
Υλοποίηση με τη διαδικασία Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Ανάληψη κινδύνου από τον ιδιώτη επενδυτή και 
όχι από το δημόσιο φορέα 

Σύνθετο σχήμα υλοποίησης του έργου με 
συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή 

Συγκράτηση της δανειακής επιβάρυνσης του 
δημόσιου φορέα 

Χρονοβόρα διαδικασία ΣΔΙΤ – επιλογής ιδιώτη 
επενδυτή 

Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας 
«μοιράζεται» μεταξύ δημόσιου φορέα και ιδιώτη 
επενδυτή (σύγκρουση συμφερόντων δημοσίου 
φορέα - ιδιώτη) 

 Μη ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης ΣΔΙΤ 
στο τομέα έργων εξοικονόμησης ενέργειας, που 
αποπληρώνονται από το περιορισμό λειτουργικών 
δαπανών που προκύπτει από το έργο. 

 Ο ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να 
αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση 
του έργου, ώστε να μπορεί να αναλάβει 
και την ευθύνη για την επίτευξης της 
εξοικονόμησης ενέργειας 

 Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο ανάληψης 
συγκεκριμένων λειτουργιών (πχ. 
Διαχείριση του δημοτικού φωτισμού) από 
ιδιώτες. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρηματοδότηση με το Μηχανισμό JESSICA (με συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή - ΣΔΙΤ): 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Το σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο JESSICA που 
μπορεί να εξασφαλίσει ο ιδιώτης επενδυτής (ή και 
ο δημόσιος φορέας). 

“Jessicability” - Το έργο θα πρέπει να 

συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων των 
Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του ΕΣΠΑ από το οποίο 
προέρχονται οι πόροι του θα το χρηματοδοτήσουν 
(ΠΕΠ, ΕΠΠΕΡΑΑ). 

 Πχ. Η περίπτωση του έργου 
αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού 
θα πρέπει να τεκμηριωθεί ως έργο 
βελτίωσης της ποιότητας του δημοτικού 
φωτισμού και συμμόρφωσης με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι ως έργο 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Αξιολόγηση και των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων της επένδυσης 

“Jessicability” - Το έργο θα πρέπει να μην είναι 

αποσπασματικό αλλά να εντάσσεται σε ένα 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης 
(ΟΣΑΑ). Στη πράξη, η υλοποίηση του έργου θα 
πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε 
δήμου. 

 Εγκύκλιος 16646/ΓΓΕΑ20306 της Γ.Γ. 
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Επενδύσεων & Ανάπτυξης 

 

“Jessicability” - Θα πρέπει να τεκμηριώνεται στο 

Business Plan, πως η βιωσιμότητα του έργου 
εξασφαλίζεται μόνο μέσω του χαμηλότερου 
επιτοκίου που θα εξασφαλιστεί από το μηχανισμό 
“JESSICA” 

 
4.5.2.3.2. Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 

 
Στο σημείο αυτό και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι 
απαραίτητο να σημειωθεί πως με τον Ν. 3855/2010  «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες 
διατάξεις», θεσμοθετήθηκε η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, ως το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα μέτρα βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή τα κτίρια, αναλαμβάνοντας 
επιχειρηματικό και οικονομικό κίνδυνο. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την 
παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, στην επίτευξη της βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής 
απόδοσης. Παράλληλα δημιουργήθηκε Μητρώο ΕΕΥ στο οποίο καταχωρούνται οι 
ΕΕΥ.  
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΕΥ, ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει τις «Συμβάσεις 
Εγγυημένης Απόδοσης» και τις «Συμβάσεις Διαμοιραζόμενου Οφέλους»: 
 
Η Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 
  

 Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει ο Δήμος 

 Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ΄ αρχής στον Δήμο 

 Η ΕΕΥ παρέχει στο Δήμο εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης 
ενέργειας και οικονομικού οφέλους 

 Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις 
εγγυήσεις απομειώνεται 

 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόμενη διάρκεια σε 
περίπτωση επίτευξης του συνολικού στόχου. 
 
 
 
 

  Η Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
  

 Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει η ΕΕΥ. 

 Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στο Δήμο με τη λήξη της σύμβασης. 

 Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας 
και οικονομικού οφέλους 

 Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονομικού οφέλους από την εκτέλεση 
του έργου. 

 
Στο σημείο αυτό αναφέρεται πως σύμφωνα με το αρθ. 43 του Ν. 4257/2014, 
διευθετήθηκε το ζήτημα της εξασφάλισης κάθε είδους δημόσιας σύμβαση και ιδίως 
έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα κατά τον Ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το Ν. 
3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την 
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εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται 
ανταποδοτικά τέλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. Κοινωνικές Δομές 
 
4.6.1. Παιδεία & Αθλητισμός 
 

Στη Κάσο λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία (ένα στο Αρβανιτοχώρι και ένα στην Αγ. 
Μαρίνα), δύο (2) δημοτικά σχολεία (ένα στην Αγ. Μαρίνα και ένα στο Φρυ), τα οποία 
εξυπηρετούν εξήντα (60) παιδιά. Για τα δύο δημοτικά, υπάρχει προοπτική 
ενοποίησης. Τέλος, λειτουργεί ένα (1) Γυμνάσιο – Λύκειο. 
 
Κατά τη τρέχουσα περίοδο, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις βελτίωσης – 
αποκατάστασης και αναβάθμισης σχολικών υποδομών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: 
 
 Ολοκλήρωση εργασιών – επισκευών μικρής κλίμακας σε όλα τα 

σχολεία (αποψίλωση χώρων, απεντομώσεις, κλαδέματα, βαψίματα, κλπ.). 
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 Υλοποίηση - το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου - ενεργειών ελέγχου 

στατικότητας των σχολείων (νηπειαγωγείων και δημοτικών σχολείων). 
 

 Εξοπλισμός δημοτικών σχολείων και νηπειαγωγείων. 
 

 Ολοκλήρωση γηπέδου 5x5 στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου. 
 

 Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 στο Φρύ (που λειτουργούσε ήδη). 
 
Παράλληλα, υλοποιήθηκαν στα σχολεία του Δήμο σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις: 
 
 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης των 

παιδιών στον εθελοντισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και του 
πρασίνου και τον αθλητισμό. 
 

 Πρόγραμμα αθλητισμού (10 αθλημάτων), σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Νιάρχου, με συμμετοχή 135 παιδιών κατά το πρώτο χρόνο εφαρμογής του 
προγράμματος. 
 

 Υλοποίηση προγράμματος  φιλοξενίας και αλλοδαπών φοιτητών και 
εκπαίδευσής τους πάνω στα έργα σημαντικών Ελλήνων φιλοσόφων 
(Αριστοτέλης, Πλάτωνας, κλπ.) και γενικότερα στον ελληνικό πολιτισμό (σε 
συνεργασία με το City University Of N.Y. και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης). 

 
4.6.2.  Υγεία – Δημόσια Υγεία 
 

H υγεία αποτελεί έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα κοινωνικής πολιτικής, ειδικότερα 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που θέτει η 
«νησιωτικότητα». Στο τομέα αυτό, ο Δήμος Κάσου έχει υλοποιήσει σημαντικές 
δράσεις, τόσο στο τομέα των υποδομών, όσο και στον τομέα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας προς τους δημότες.  
 
Ειδικότερα: 
 
 
 
 
 
 
 Ολοκλήρωση «Πολυιατρείου» Κάσου. 

 
 Διασφάλιση της δυνατότητας φιλοξενίας των ιατρών / κάλυψης εξόδων, 

με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση ιατρικού δυναμικού. 
 
 «Γιατροί του Αιγαίου»: Συνεχής αύξηση του αριθμού των ιατρών στο νησί 

και των ιατρικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται. 
 
 Διασφάλιση συνεργασίας με το «Ίδρυμα Νιάρχου», για τη 

χρησιμοποίηση ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας από το 
ιατρικό δυναμικό. 

 
 Συνεργασία με ομάδες και συλλόγους. 
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Επιπρόσθετα και ειδικότερα στο τομέα της «δημόσιας υγείας», έχει ληφθεί από το 
Δήμο μέριμνα για τη διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 
 Δημιουργήθηκε η «Φιλοζωική» ως Νομικό Πρόσωπο, με σκοπό τη 

καλύτερη περίθαλψη και φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 
 

 Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρόγραμμα στείρωσης, απόδοσης 
ταυτότητας στα αδέσποτα ζώα και νομιμοποίησης υπαρχόντων. 
 

4.6.3. Πολιτισμός
17

 
 

Το νησί φημίζεται για τα αμέτρητα πανηγύρια που λαμβάνουν χώρα στις σάλες και 
στις αυλές των εκκλησιών κάθε εποχή του χρόνου προς τη χάρη των Αγίων. 
Αποτελούν μεγάλο γεγονός και συγκεντρώνουν όλους τους κατοίκους αλλά και τους 
επισκέπτες του νησιού. Οι τοπικοί χοροί, σκοποί και τραγούδια υπό τους ήχους της 
παραδοσιακής λύρας και λαούτου αλλά και η προσφορά (δωρεάν) τοπικών φαγητών, 
γλυκών και κρασιού κάνουν τα κασιώτικα γλέντια μοναδικά και δημοφιλή. Το πιο 
μεγάλο πανηγύρι της Κάσου είναι αυτό της «Πέρα Παναγιάς» το Δεκαπενταύγουστο. 
Μεγάλα πανηγύρια της Κάσου είναι της Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου και του Αγίου 
Σπυρίδωνα στις 12 Δεκεμβρίου. Τα κασιώτικα πανηγύρια έχουν έντονο τοπικό 
χρώμα, καθώς γίνονται γλέντια και χοροί με τους ντόπιους οργανοπαίχτες και 
τραγουδιστές. Με εξαιρετική λαμπρότητα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου η 
επέτειος του Ολοκαυτώματος. 
 
Τα πανηγύρια της Κάσου είναι: 
 

 Της Αγίας Τριάδας, (κινητή εορτή) στο χωριό Πόλι – Ιούνιος. 

 Της Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου στο χωριό Αγ. Μαρίνα. 

 Του Χριστού, 6 Αυγούστου στο χωριό Αγ. Μαρίνα. 

 Της Πέρα Παναγίας, 15 Αυγούστου στο χωριό Παναγία. 

 Του Αη-Μάμμα, 2 Σεπτεμβρίου (μονή με παραδοσιακούς ξενώνες). 

 Της Παναγίας του Ελέρου, 8 Σεπτεμβρίου (μονή με τα παραδοσιακά μιτάτα, 
καταλύματα δηλαδή των βοσκών που φτιάχνουν το τυρί και τοπικά 
γαλακτοκομικά προϊόντα). 

 Του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου στο χωριό Αγ. Μαρίνα. 

 Του Αγ. Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου στο χωριό Αρβανιτοχώρι. 

 Του Αγ. Γεωργίου στις Χαδιές (Σταυροπηγιανή μονή με μικρά παραδοσιακά 
δωμάτια υποδοχής και παραμονής επισκεπτών), 3 Νοεμβρίου και 23 
Απριλίου (κινητή εορτή). 

 Του Αγ. Σπιρίδωνα, 12 Δεκεμβρίου στο χωριό Φρυ. 

 Των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου. 
 
Επιπλέον ο Δήμος διοργανώνει σε ετήσια βάση τριήμερες εορταστικές 
εκδηλώσεις για την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Κάσου (7 Ιουνίου 1824). 
 
Θεσμό επίσης για τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού αποτελούν και οι 
καθιερωμένες συναυλίες στο γραφικό λιμανάκι της Μπούκας το μήνα 
Αύγουστο. Η εκδήλωση αυτή προσελκύει κοινό από όλα τα μέρη της Ελλάδας.  
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Αναφορικά με τη μουσική, ο πλούτος της κασιώτικης μουσικής παράδοσης είναι 
εντυπωσιακά μεγάλος για το μέγεθος του νησιού. Το μουσικό ιδίωμα της Κάσου είναι 
το εξαιρετικό αποτέλεσμα της σύνθεσης επιρροών από την Κρήτη και τα 
Δωδεκάνησα, την αρχαιότητα και τη Δύση, καθώς το νησί υπήρξε σημαντικό 
σταυροδρόμι μεταξύ ανατολικής και δυτικής μεσογείου. Τα όργανα που 
χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους μουσικούς είναι κυρίως η Δωδεκανησιακή λύρα 
και το λαούτο, όμως τα τραγούδια είναι τελείως ιδιαίτερα. Οι σκοποί, όπως τους 
ονομάζουν οι κασιώτες, είναι λυρικοί στη μελωδία και λιτοί στη δομή, αποφεύγοντας 
τη ροπή προς την επίδειξη δεξιοτεχνίας, χωρίς πάντως αυτή να λείπει. Πολλοί 
κασιώτες είναι διακεκριμένοι λαϊκοί δεξιοτέχνες, γεγονός που μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει κάθε Σεπτέμβριο στη διεθνή συνάντηση λύρας και οργάνων με δοξάρι, 
που διοργανώνεται στο νησί. 
 

Δημοτική Βιβλιοθήλη της Κάσου: 
 
Τη τρέχουσα περίοδο διασφαλίστηκε η λειτουργία της δημοτική βιβλιοθήκης της 
Κάσου. Σήμερα, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική. Ανοίγει 2-3 φορές την 
εβδομάδα με εθελοντές. Παράλληλα, στεγάζει τη Λεσχη Ανάγνωσης Κάσου 
(συνάντηση κάθε Τετάρτη), ενώ οργανόνονται σημαντικές ομιλίες. Για την περίοδο 
2018-2019 προγραμματίζεται η λειτουργία και Σχολής Γονέων με προσκεκλημένους 
ομιλητές. 
 
Η επανέναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να γίνει με σωστή προεργασία 
και οργάνωση, ώστε: 
α) να είναι χρήσιμη για την τοπική κοινωνία και κυρίως τους νέους 
β) να γίνει κέντρο τεκμηρίωσης για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κάσου, 
συγκεντρώνοντας, κατά το δυνατόν, όλο το σχετικό υλικό και να προσφέρει την βάση 
για περαιτέρω ιστορική μελέτη και έρευνα. 
Θα πρέπει από την αρχή να τονιστεί ο διπλός   της ρόλος: 
α) Κέντρο ιστορικής μελέτης  
β) Γενική δημοτική βιβλιοθήκη 
 
Α. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 
Στόχος είναι η απόκτηση όλων των εκδόσεων για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τη 
Λαογραφία της Κάσου, παλαιότερες και σύγχρονες, και  -όσες δεν έχουν 
απαγορευτικά πνευματικά δικαιώματα- να ψηφιοποιηθούν ώστε να μην υπάρχει 
πλέον κίνδυνος απώλειάς των. 
 
 
 
 
 
 
 
Βιβλία που αναφέρονται και στην Κάσο (Ιστορία, Λαογραφία, κ.α.): Γενικότερα 
βιβλία με σημαντικές αναφορές στην Ιστορία και Λαογραφία της Κάσου, πχ Ιστορίες 
της Επαναστάσεως του  ΄21, «Δωδεκάνησα», της Αθηνάς Ταρσούλη», «Ελληνικαί 
Σελίδες» του Μ.Δ. Βολονάκη, Ιστορίες των Επαναστάσεων της Κρήτης). Σε πρώτη 
φάση προτείνεται ο εντοπισμός του υλικού, η απόκτηση όσων πρωτοτύπων  ή 
επανεκδόσεων είναι δυνατόν και σε δεύτερο χρόνο η ψηφιοποίησή τους, είτε 
ολοκλήρων, είτε των σελίδων που αφορούν την Κάσο και τη Δωδεκάνησο γενικότερα. 
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Περιοδικός τύπος: Έχει εξαιρετική σημασία ο εντοπισμός εφημερίδων και 
περιοδικών που εκδόθηκαν κατά καιρούς στην Κάσο και για την Κάσο, η απόκτησή 
τους και η ψηφιοποίησή τους. Η απόκτηση κάποιων πρωτοτύπων είναι ανέφικτη, 
αλλά η συγκέντρωση του υλικού για ψηφιοποίηση, είναι σε μεγάλο βαθμό δυνατή. 
Στο συγκεκριμένο θέμα πολύτιμη μπορεί να είναι η αρωγή του Συλλόγου των εν 
Ελλάδι Κασίων. 
 
Βιβλία κασιωτών συγγραφέων, έργα μυθοπλασίας που αναφέρονται στην 
Κάσο, Λευκώματα: Βιβλία των Κασίων συγγραφέων, ανεξαρτήτως θεματολογίας, 
καθώς και έργα μυθοπλασίας που αναφέρονται στην Κάσο. Δεν είναι ιδιαιτέρως 
πολλά και ο εντοπισμός τους αρκετά εύκολος. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται 
και τα φωτογραφικά λευκώματα που αναφέρονται, συνολικά ή επιμέρους, στο νησί. 
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
Η θεματολογία και οι κύριοι άξονες οριστικοποιούνται σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς  που γνωρίζουν τις ανάγκες των μαθητών και τα πιθανά 
ενδιαφέροντά τους. Η ύπαρξη βιβλίων που ενδιαφέρουν νέους ανθρώπους καθώς 
και εκείνων που μπορούν να τους βοηθήσουν στις μαθητικές τους υποχρεώσεις και 
να ανοίξουν γενικότερα τους ορίζοντές τους, θα φέρουν τους νέους κοντά στη 
Βιβλιοθήκη. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η παρότρυνση από τους 
εκπαιδευτικούς. 
 
Κατηγορίες βιβλίων: 

 Εγκυκλοπαίδειες (για διάφορες ηλικίες). 

 Λεξικά. 

 Γενικά βιβλία Ιστορίας (πχ. Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, Ιστορία Β 
Παγκοσμίου Πολέμου κλπ. 

 Εργα μυθοπλασίας (μυθιστορήματα, διηγήματα) για παιδιά και νέου. 

 Ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία. 

 Μεταφρασμένα λογοτεχνικά βιβλία. 

 Ανθολογίες ποίησης και ποιητικές συλλογές. 

 Βιβλία / Λευκώματα τέχνης. 
 
Τρόποι απόκτησης: 

 Αγορά βιβλίων που θα κριθούν απαραίτητα 

 Συνεργασία με σχολεία των Αθηνών που μπορούν να συμβάλουν με την 
προσφορά βιβλίων από τους μαθητές τους. Στο παρελθόν είχε γίνει κάτι 
αντίστοιχο με το Αμερικανικό Κολλέγιο (Pierce) 

 Προσφορές από εφημερίδες που κατά καιρούς έχουν εκδώσει σημαντικά 
βιβλία από τα οποία έχουν απόθεμα. Πρόκειται για βιβλία κλασικής 
λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία ιστορίας, 
βιβλία απαραίτητα για μια βιβλιοθήκη. 

 Αγορά βιβλίων από διάφορα stock και μπαζάρ βιβλίου.  
 
Η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί παρά να στηρίζεται οικονομικά στον Δήμο. Μια βιβλιοθήκη 
δεν μπορεί να είναι κερδοσκοπική επιχείρηση σε καμιά εποχή, ούτε καν στη δική μας. 
Ο Δήμος θα πρεπει να εξασφαλίζει τη μισθοδοσία, τον εξοπλισμό, την καθαριότητα 
και τον εμπλουτισμό. 
Χρειάζεται, ωστόσο να βρεθούν τρόποι για οικομική ενίσχυση και εκτός Δήμου 
πράγμα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη λειτουργία χωρίς τα προσκόμματα 
της γραφειοκρατίας. 
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Πρέπει να αναζητηθεί ο τρόπος ενίσχυσης, αλλά και η διαχείρηση αυτών των 
χρημάτων από την ίδια την Βιβλιοθήκη. 
 
Εναλλακτικές / δυνητικές πηγές πρόσθετων εσόδων: 

 Από σημαντικές δωρεές. 

 Καθιέρωση ετήσιας Συνδρομής - Συμπαράστασης, από συμπατριώτες, 
κυρίως εκτός Κάσου, που θα θελήσουν να συμβάλουν στην προσπάθεια. 

 Από τις πωλήσεις βιβλίων όπως η αναγγελθείσα επανεκδοση του «Αρχείου 
της Κάσου», βιβλιου για την ιστορία και τα αξιοθέατα, κλπ. 

 Πώληση παλαιότερων βιβλίων που έχει εκδόσει ο Δήμος. 
 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, πρέπει να υπογραμμιστεί 
πως το πολιτιστικό κεφάλαιο του νησιού είναι ιδιαίτερα υψηλό (ιστορία, τέχνες, 
κλπ.) και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα το πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Η 
διαφύλαξη και η ανάδειξη - αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της 
περιοχής, μέσω της ένταξής του σε έναν μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, 
αποτελεί κρίσιμο ζήτημα τοπικής ανάπτυξης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. Κοινωνική Οικονομία 
 
4.7.1. Εισαγωγή 
 

Σύμφωνα με Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016, «Κοινωνική Οικονομία» είναι το 
σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
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προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού 
οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η κοινωνική 
οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% της 
συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11 
εκατομμύρια εργαζομένους. 
 

 Κοιν.Σ.Π.Ε.: Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/1999 του Υπ. Υγείας & 
Πρόνοιας. Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και 
επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Είναι ΝΠΙΔ με 
περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η 
ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και 
ασκούνται απ' τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας. Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και 
μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. 
 

 Κοιν.Σ.Επ.: Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4019/2011. Με τη ψήφιση του 
προαναφερθέντος νόμου, θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), παρέχοντας νέες ευκαιρίες για την κοινωνική 
διεύρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με την δημιουργία «κοινωνικά 
προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας», αυξάνοντας ταυτόχρονα τις 
δυνατότητες απασχόλησης για άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Οι Κοιν.Σ.Επ. διοικούνται ισότιμα από τα μέλη τους 
και η λειτουργία τους βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους (Δράσεις 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον). 

 
O τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας καλύπτει ένα εύρος εννοιών, που 
χρησιμοποιούνται στα διάφορα Κράτη Μέλη (Κ.Μ.) της Ε.Ε., με ορολογίες όπως 
«αλληλέγγυα οικονομία» και «τρίτος τομέας» Σχηματικά, η κοινωνική οικονομία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της διάδρασης ανάμεσα στο κράτος, την αγορά και την 
κοινότητα και, αντίστοιχα, ανάμεσα στις κυρίαρχες λειτουργικές τους αρχές, δηλαδή 
την αγοραία, τη μη αγοραία και τη μη χρηματική οικονομία.  
 
Η θέση της στο επίκεντρο αυτής της διάδρασης εξηγεί τη μοναδικότητά της (δεν 
ανάγεται αποκλειστικά σε κανέναν από τους άλλους τομείς), τη δυσκολία της 
μονοσήμαντης πολιτικής της οριοθέτησης, καθώς και την πολλαπλότητα των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει (ανταγωνισμός στην αγορά, τήρηση υποχρεώσεων 
απέναντι στο κράτος, διατήρηση κοινοτικών δεσμών και σχέσεων). 
 

 
Εικόνα 5: Η Κοινωνική Οικονομία σε σχέση με το δίπολο Κράτος - Αγορά 
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Η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό 
εργαλείο εξόδου από την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική 
κρίση. Παρόλα αυτά όμως, με την εξαίρεση λίγων εξαιρετικών προσπαθειών προς 
αυτή την κατεύθυνση, η χώρα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα στον τομέα αυτό. 
 
Στην παρούσα χρονική περίοδο που η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την 
ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση την ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, ειδικά για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, η συστηματική 
ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις 
τόσο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και στην προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής που απειλείται - ως απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος – 
και σε τοπικό επίπεδο. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου της «Κοινωνικής 
Οικονομίας», εάν αξιοποιηθεί σωστά και σύμφωνα με το πνεύμα του 
Ν.4430/2016, μπορεί να βοηθήσει το Δήμο να επιτύχει: 
 

 περιορισμό της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. 

 βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες. 

 περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, σε όρους αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας. 
 

Υπογραμμίζεται μάλιστα πως ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της Κοινωνικής 
Οικονομίας (Κ.Ο.) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στο πλαίσιο της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου (2007-2013), όσο και κατά την επόμενη προγραμματική 
περίοδο (2014-2020), μέσα από τα μέτρα που προβλέπει η Κοινωνική 
Επιχειρηματική Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Social Business 
Initiative). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.2. Πεδία Δράσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που Σχετίζονται με την 
Αυτοδιοίκηση 
 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, αλλά και την μικρή μέχρι τώρα εμπειρία από την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν 
ενδεικτικά να δραστηριοποιηθούν στους ακόλουθους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ: 
 

 Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (φροντίδα ΑμΕΑ, παιδιών και ηλικιωμένων) 

 Υπηρεσίες ένταξης ΑμΕΑ 

 Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης – εργοθεραπείας - λογοθεραπείας 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης (πολιτισμός, μουσική, κλπ.) 

 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Υπηρεσίες διοργάνωσης Εκδηλώσεων 

 Υπηρεσίες Διαλογή στην Πηγή, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
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 Υπηρεσίες προώθησης του τουριστικού προϊόντος 

 Παραγωγή και εμπορία παραδοσιακών τοπικών προϊόντων 

 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Υπηρεσίες περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων 
 
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν  οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται 
σε τρεις κατηγορίες:  
 

 Κοιν.Σ.Επ. «Ένταξης»: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες 
Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 
αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, 
φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ 
Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει 
υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

 

 Κοιν.Σ.Επ. «Κοινωνικής Φροντίδας»: Αποσκοπούν στην παραγωγή και 
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού 
χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, 
βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.  

 

 Κοιν.Σ.Επ. «Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού»: Αποσκοπούν  στην 
προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της 
απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή 
περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή 
υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η 
εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, 
η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. 

 
Στο πλαίσιο αξιοποίησης των Κοιν.Σ.Επ. παραγωγικού σκοπού, υπογραμμίζεται πως 
το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείριση Αποβλήτων, προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ι.9: Νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων 
Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. Όροι και προϋποθέσεις για την δημιουργία ΣΕΔ εκ μέρους 
των Δήμων. Δυνατότητα των φορέων κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., κ.α.)να 
ασκούν Διαλογή στην Πηγή και Εκπαίδευση μόνον κατόπιν σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης με Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ.1: Ανάπτυξη δικτύου «πράσινων σημείων» και ΚΑΕΔΙΣΠ ως 
στοιχείων των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και του ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων στους ΠΕΣΔΑ. Τα Πράσινα σημεία και τα 
ΚΑΕΔΙΣΠ μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τα ΣΕΔ και τους λοιπούς φορείς 
διαχείρισης. Δυνατότητα των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. να ασκούν Διαλογή στην Πηγή και 
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Εκπαίδευση μόνον κατόπιν σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμους εντός 
των διοικητικών τους ορίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου 
 
5.1. Καταγραφή & Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης του 
Δήμου ως Οργανισμού 
 
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου ξεκινά με την αποτύπωση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών  του Δήμου (ΟΕΥ), καθώς ο ΟΕΥ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον 
τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός λειτουργεί. Ακολουθεί η ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης των Υπηρεσιών του Δήμου. 
 
5.1.1. Ανάλυση της Οργανωτικής Δομής 
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Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η ανάλυση της παρουσίαση της 
προβλεπόμενης οργανωτικής δομής του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον 
υφιστάμενο ΟΕΥ και  σύγκριση του ΟΕΥ με την πραγματική κατάσταση των 
Υπηρεσιών το Δήμου, ήτοι το Λειτουργικό Οργανόγραμμα με βάση τη στελέχωση 
των Υπηρεσιών τη δεδομένη χρονική στιγμή. 
 
5.1.1.1.  Αποτύπωση της Οργανωτικής Δομής (ΟΕΥ) 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

1. Νομική Υπηρεσία 
 
2. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 
 
3. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
Διαφάνειας 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει: 
 

α) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
β) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
2. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ 

 
3. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 

 
 
 
 
 
 
5.1.1.2.  Ρόλοι & Αρμοδιότητες 
 

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς 
τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές 
υπηρεσίες για την προώθηση των 
επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου. 

 
Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για 
την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν 
αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές 
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υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ). 

 
Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι 
αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση 
των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 
του Νόμου 3731/2008, όπως αυτό ισχύει 

 
Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για 
την σύνταξη, και παρακολούθηση των περιοδικών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων 
Προγραμμάτων Δράσης, τον σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών 
συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, την προστασία και 
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και της αλιείας, 
την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των 
εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, 
την παρακολούθηση και εποπτεία στους τομείς της 
αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και της 
βιομηχανίας, την προστασία του καταναλωτή, την 
προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή 
ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής 
του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

 
Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, 
των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την 
προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην 
περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων 
μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. 
Συγχρόνως το Γραφείο είναι αρμόδιο για την 
προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της 
Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του 
Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων. 

 
 
 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την τήρηση των 
διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική 
κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών 
γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για την 
ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών 
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υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές 
υπηρεσίες και το Δήμαρχο. Παράλληλα το Τμήμα είναι 
αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των 
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη 
σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη 
διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη 
διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων 
διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια 
υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Οι 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο 
της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

 
Το Αυτοτελές Γραφείο Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων 
των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την 
έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό 
σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
To Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας είναι αρμόδιο για 
τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους 
τεχνικών έργων του Δήμου, την προστασία και 
αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της 
αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, την 
χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων 
υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση 
των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων 
και δημοτικών σφαγείων. Συγχρόνως το Τμήμα είναι 
αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών 
ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών 
και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο 
εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων 
και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. 
Το Τμήμα έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής 
Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της 
αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

 
 
 
Προβλέπονται επίσης οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: 
 
α) Μία (1) θέση Ειδικών Συνεργατών 
β) Μία (1) θέση Δικηγόρων, με έμμισθη εντολή. 
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Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 
Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 
 
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου, προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1.3. ΟΕΥ & Λειτουργικό Οργανόγραμμα 
 
Ο υφιστάμενος ΟΕΥ του Δήμου  σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Προγράμματος «Καλλικράτης». Η πραγματική εικόνα του Δήμου 
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δηλαδή το Λειτουργικό Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών, διαφοροποιείται πλήρως, 
σε σχέση με το προβλεπόμενο (ΟΕΥ) σύμφωνα με τα παρακάτω:  
 
Υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου: 
 

 Τρεις (3) υπάλληλοι ΙΔΑΧ «Διοικητικού» (ο ένας εκ’ των οποίων απασχολείται 
στο ΚΕΠ). 
 

 Ένας (1) υπάλληλος ΙΔΑΧ (περιβαλλοντολόγος), αποσπασμένος. 
 

 Ένας (1) ειδικός συνεργάτης Δημάρχου. 
 

 Εννέα (9) υπάλληλοι ΙΔΟΧ, οι οποίοι απασχολούνται στις λειτουργίας της 
καθαριότητας και της ύδρευσης. 

 
Ο Δήμος Κάσου, βρίσκεται σήμερα σε μια εξαιρετικά δυσμενή θέση, καθώς είναι 

ουσιαστικά μη στελεχωμένος. 
 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτό δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια 

του άρθ. 44 του ν.4412/2016. Ως αποτέλεσμα, αδυνατεί να υλοποιήσει ο ίδιος έργα 
ή να εκπονήσει μελέτες, για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων. 

 
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος, είναι αναγκασμένος να αξιοποιήσει το εργαλείο της 

«Προγραμματικής Σύμβασης» του άρθρου 100, του ν.3852/2010 - το οποίο 
προβλέπει τη δυνατότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΤΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 
ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις: 

 

 το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού,  
 

 το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού,  

 

 το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται ο Δήμο Κάσου αφορά: 
 

 Θεώρηση μελετών και τευχών δημοπράτησης. 

 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης των έργων 
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 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με 
τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες 
συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες 
τιμολογούνται σε αυτόν. 

 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

 Παραλαβή Έργου. 

 Παράδοση Έργου. 
 

5.2. Παρουσίαση των ΝΠΔΔ του Δήμου 

5.2.1. KΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Κ. 
 
Σκοποί της επιχείρησης: 
 
Αναλυτικά σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι: 
 
Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται στους τομείς 
 
(α) Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και συγκεκριμένα: 
 

 Εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, με τη: 
- Λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
- Κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
- Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ. 
- μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 

 

 Εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που 
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης 
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 
συνοικούντων προσώπων. 
 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και 
δράσεις για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
 

 Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 

 
 
 
 
(β) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και συγκεκριμένα: 
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 Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

 Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών γυμναστηρίων, 
αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης. 

 Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού 
και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

 Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

 Τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων και εκδηλώσεων που 
συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση και ψυχαγωγία των κατοίκων του 
Δήμου Κάσου, καθώς και στη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών 
χαρακτηριστικών, ηθών και εθίμων τους, όπως μουσικών συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων προβολής προϊόντων πολιτισμού, 
επιδείξεων παραδοσιακών χορών, αναβιώσεως εθίμων και λαϊκών δρώμενων 
κλπ. 

 Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μόνιμων πολιτιστικών δομών στο Δήμο, 
όπως τα εργαστήρια πολιτιστικής έκφρασης, μάθησης και δημιουργίας κ.ο.κ. 

 Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 

 Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία 
ανήκουν ή παραχωρούνται στο Δήμο Κάσου. 

 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
(γ) Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα: 
 

 εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους 
και η καταπολέμηση της ρύπανσης. 

 παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε 
πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

 λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύπανσης. 

 λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης. 
 
(δ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη της περιοχής. Η εξοικείωση των δημοτών με την κοινωνία της 
πληροφορίας, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες, η μη 
εμπορική αξιοποίηση του ασύρματου ευζωνικού δικτύου. 
 
(ε) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα 
άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(στ) Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών: 
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 Yλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα 
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών 
προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δια− φόρων 
κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με 
την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση 
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. 

 
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη 
δημοσίευση της προσαρμογής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έδρα της 
επιχείρησης ορίζεται το Φρυ της Κάσου. 
 
Πόροι της επιχείρησης: 
 

 Η χρηματοδότηση από το Δήμο Κάσου για τις δραστηριότητες και τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
Ν.3463/2006. 

 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων. 

 Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα. 

 Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς 
σκοπούς. 

 Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του 
άρθρου 225 του Ν.3463/2006. 

 
Διοίκηση της επιχείρησης: 
 
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τρεις είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών 
μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Όταν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι 
πάνω από είκοσι (20) συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος τους στο Δ.Σ. οπότε 
μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των δημοτών. 
 
Κεφάλαιο της επιχείρησης: 
 
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στις 20.000,00 ευρώ. 
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5.2.2. «Α.ΚΑΣ.» 

 
Σκοποί της επιχείρησης: 
 
Η επιχείρηση «Αξιοποίηση της Κάσου», με διακριτικό τίτλο «Α.ΚΑΣ.», αποτελεί 
δημοτική Α.Ε. που συστήθηκε για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών: 
 
(α) Την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κάσου. 
 
(β) Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου (κτίριο παλαιού Δημαρχείου, ακίνητο Εμπορείου). 
 
(γ) Τη λειτουργία του δημοτικού πρατηρίου καυσίμων. 
 
(δ) Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δημοτικών θερμοκηπίων. 
 
(ε) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα 
άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463/2006. 
 
(στ) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δημοτικών λατομείων (εκμετάλλευση 
αδρανών υλικών, κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος, παραγωγή πέτρας, 
εκμετάλλευση πριονοκορδέλας). 
 
(ζ) Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. 
 
(η) Τη διαχείριση των βοσκοτόπων και νησιών Δήμου Κάσου. 
 
Πόροι της επιχείρησης: 
 

 Τα έσοδα από τη λειτουργία και εκμετάλλευση του δημοτικού πρατηρίου 
καυσίμων. 

 Τα έσοδα από τη εκμίσθωση, εκμετάλλευση και γενικά τη διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων που αναλαμβάνει. 

 Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

 Έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της. 

 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων. 
 
Διοίκηση της επιχείρησης: 
 
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 
τρεις (3) αιρετούς με τους αναπληρωτές τους και έξι (6) ιδιώτες με γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της εταιρείας, δημότες Κάσου. 
 
Κεφάλαιο της επιχείρησης: 
 
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στις 60.000,00 ευρώ. 
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6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 
6.1. Οικονομική Διαχείριση & Νέα Δημόσια Διοίκηση (ΝΔΔ) 
 
Η Νέα Δημόσια Διοίκηση, έχει κατά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπισθεί ως η 
απάντηση σε εγγενή προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας σε διεθνές 
επίπεδο18. Σε γενικές γραμμές, η Νέα Δημόσια Διοίκηση επιχειρεί να μεταβάλλει τη 
φιλοσοφία της διοίκησης στο δημόσιο τομέα προς την κατεύθυνση να υιοθετηθούν 
πρακτικές που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι βασικοί 
στόχοι της προσέγγισης της ΝΔΔ θα μπορούσαν να συνοψισθούν στους 
ακόλουθους: 
 

i. Εξοικονόμηση των δημοσίων δαπανών. 
ii. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών. 

iii. Επίτευξη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των πόρων. 
iv. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής πολιτικών διευκόλυνσης 

των δημόσιων λειτουργών στην άσκηση διοίκησης μέσω της μείωσης της 
γραφειοκρατίας. 

v. Αύξηση της λογοδοσίας (accountability) του δημοσίου στους πολίτες, σε 
σχέση με τα ακολουθούμενα προγράμματα και τις πολιτικές. 

vi. Αύξηση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. 
 
Γενικά, η αναμόρφωση των λογιστικών συστημάτων στο δημόσιο τομέα αποσκοπεί 
στη βελτίωση των τριών 3Ε, δηλαδή της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας 
και της οικονομίας. 

6.1.1. Αποδοτικότητα 
 
Η αποδοτικότητα είναι η πιο σημαντική από τις τρεις παραμέτρους και ουσιαστικά τις 
ενσωματώνει. Εκφράζεται ως ο λόγος εκροών προς εισροές. Συνήθως οι εισροές 
υπολογίζονται σε νομισματικές μονάδες ενώ οι εκροές μπορούν να υπολογιστούν είτε 
σε νομισματικές μονάδες είτε σε φυσικές μονάδες. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του 
δείκτη τόσο πιο αποδοτικός είναι ένας οργανισμός. Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η 
απόλυτη τιμή του δείκτη αλλά η σχετική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
διενέργεια συγκρίσεων. Εφόσον η αποδοτικότητα υπολογίζεται ως δείκτης μπορεί να 
βελτιωθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 
 

i. Αυξάνοντας τις εκροές διατηρώντας τις εισροές αμετάβλητες. 
ii. Αυξάνοντας τις εκροές αναλογικά περισσότερο από την αύξηση των εισροών. 

iii. Μειώνοντας τις εισροές διατηρώντας τις εκροές αμετάβλητες. 
iv. Μειώνοντας τις εισροές αναλογικά περισσότερο από τη μείωση των εκροών. 

 
Σημειώνεται ότι ορισμένες φορές ο δείκτης αποδοτικότητας εκφράζεται ως εισροές 
προς εκροές. Υπό αυτή τη μορφή μπορεί να ερμηνευτεί ως κόστος ανά μονάδα 
εκροής.  

6.1.2. Αποτελεσματικότητα 
 
Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης των στόχων. Επομένως 
εστιάζεται μόνο στις εκροές. Όπως και η αποδοτικότητα έτσι και αποτελεσματικότητα 
είναι περισσότερο ένα σχετικό μέγεθος και λιγότερο ένα απόλυτο. Αξίζει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα δεν μετρά τους πόρους που αναλώθηκαν για 

                                                           
18

 Συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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την επίτευξη του στόχου. Εφόσον, η αποτελεσματικότητα αναφέρεται αποκλειστικά 
στις εκροές δεν προσφέρει πληροφόρηση για τις εισροές. 

6.1.3. Οικονομία 
 
Ενώ η αποτελεσματικότητα εστιάζεται αποκλειστικά στις εκροές, η οικονομία δίνει 
έμφαση μόνο στις εισροές.  

 
6.2. Οικονομική Διαχείριση & Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των 
οικονομικών μονάδων κάθε μορφής (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικές - 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου κ.α.) έχουν αναπτυχθεί από 
την Χρηματοοικονομική Επιστήμη διάφορα μέσα και τεχνικές με αντικείμενο την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών τους. 
 
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν μία κατηγορία 
οικονομικών μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
 

i. Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως 
Τοπικά Δημόσια Αγαθά 

ii. Δεν έχουν Κερδοσκοπικό Χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις 
iii. Αποτελούν φορείς άσκησης Δημόσιας Εξουσίας σε τοπικό επίπεδο 

 
Οι Οικονομικοί Στόχοι τους επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις: 
 

i. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων 
αγαθών) με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα 
ποιότητας 

ii. Στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την υιοθέτηση 
διαδικασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού 

iii. Στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση 
μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων 

 
6.3. Ο Προϋπολογισμός των ΟΤΑ 
 
Η λειτουργία των οργανισμών του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων φυσικά 
και των ΟΤΑ, βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην πραγματοποίηση των στόχων 
τους μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τα έσοδά τους τα οποία προέρχονται 
κατά κύριο λόγο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η στενότητα αυτή των 
οικονομικών πόρων με την ταυτόχρονη ανάγκη της παροχής υπηρεσιών των οποίων 
η ποσότητα είναι δεδομένη, έχει καταστήσει τον προϋπολογισμό των οργανισμών 
του δημοσίου τομέα σε εργαλείο κεφαλαιώδους σημασίας για την ομαλή εκτέλεση 
των εργασιών τους. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού της 
πορείας των οργανισμών του δημοσίου τομέα στηρίζεται στην ορθή κατάρτιση και 
τήρηση του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο από τη μία πλευρά βοηθά στην 
υιοθέτηση εφαρμόσιμων στόχων οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις 
οποίες ο οργανισμός οφείλει να καλύψει, ενώ από την άλλη πλευρά η ορθή τήρηση 
του προϋπολογισμού εξασφαλίζει τη διαφύλαξη των πόρων του οργανισμού από 
κακοδιαχείριση και σπατάλη. 
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Η λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα ξεκινά από τον 
καθορισμό των θεμελιωδών στόχων τους οποίους καλούνται να καλύψουν βάσει των 
πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν την έκφραση της 
μακροχρόνιας στρατηγικής του οργανισμού και ως εκ τούτου δεν χαρακτηρίζονται 
από την ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοτικών ή ποιοτικών κριτηρίων τα οποία να 
προσδιορίζουν την επιτυχία ή μη της διοίκησης του οργανισμού. Στο επόμενο βήμα η 
διοίκηση του οργανισμού προσδιορίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής περιόδου μέσω 
των οποίων θα επιτευχθεί το σύνολο των θεμελιωδών στόχων που έχουν τεθεί. Με 
άλλα λόγια, στο στάδιο αυτό του λειτουργικού προγραμματισμού μεταφράζονται οι 
γενικού χαρακτήρα θεμελιώδεις στόχοι σε συγκεκριμένες βραχυχρόνιες επιδιώξεις. 
Πιο συγκεκριμένα, θα προσδιορισθούν ο αναμενόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε 
τμήματος, το ύψος των αναλώσιμων υλικών, οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού 
κλπ. 
 
Η σύνταξη του προϋπολογισμού αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις 
επιδιώξεις της διοίκησης του οργανισμού και την πραγματοποίησή τους. Πιο 
συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός ποσοτικοποιεί τους στόχους σε χρηματικούς 
όρους και αποκαλύπτει την εφαρμοσιμότητά τους ή μη βάσει των δεδομένων 
οικονομικών πόρων.  
 
Ο προϋπολογισμός είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό καθώς δίνει τη 
δυνατότητα του ελέγχου της τήρησης του αρχικού σχεδιασμού και της μέτρησης της 
αποδοτικότητας του οργανισμού βάσει των πεπραγμένων του. Σε περίπτωση που 
στην ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστωθεί απόκλιση από τους επιθυμητούς 
στόχους, η διοίκηση του οργανισμού μπορεί να τροποποιήσει το λειτουργικό της 
πρόγραμμα, ή να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό προκειμένου να ανταποκριθεί 
στους αρχικά καθορισμένους στόχους της. Επίσης έχει τη δυνατότητα να 
επαναπροσδιορίσει τους στόχους που είχε θέσει εξ’ αρχής προκειμένου να θέσει πιο 
ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες στρατηγικές.  Παράλληλα, αν τα περιστατικά τα οποία 
αντιμετωπίζει ο οργανισμός είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνα τα οποία είχαν 
αρχικά προβλεφθεί μπορεί να αναπροσαρμόσει ριζικά τον αρχικό λειτουργικό 
προγραμματισμό ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες πλέον συνθήκες. Ο ρόλος 
του προϋπολογισμού δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διαδικασία του στρατηγικού 
σχεδιασμού αλλά συμβάλλει επίσης στην ορθή πραγματοποίηση των εργασιών του 
οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας 
των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού το οποίο συνακόλουθα χρησιμεύει στην 
υποκίνηση του προσωπικού με τρόπο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις 
του οργανισμού. Παράλληλα, η ορθή τήρηση του προϋπολογισμού εξασφαλίζει την 
αποφυγή περιπτώσεων ανάληψης δαπανών οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στα 
όρια τα οποία είχαν εξαρχής τεθεί.  
 

6.4. Αποτύπωση Οικονομικών Δεδομένων 
 
Ο νέος τύπος Προϋπολογισμού / Απολογισμού των ΟΤΑ, διαιρείται σε δύο μέρη. Το 
Μέρος I περιλαμβάνει τα Έσοδα και το Μέρος II τις Δαπάνες, μαζί με το 
Αποθεματικό. Σε όρους Δημόσιου Λογιστικού, η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με 
βάση την πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου για κάθε οικονομικό έτος, 
δηλαδή τα εισπραχθέντα έσοδα και τα πληρωθέντα έξοδα. 
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Έσοδα: Τα Έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή 
τους, που υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το 
δεκαδικό σύστημα. Η ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών εσόδων παρουσιάζεται 
στον πιο κάτω πίνακα 1: 
 
 
 

Πίνακας 21: Κατηγορίες Εσόδων OTA 
 

Πίνακας Εσόδων 

0:  
Τακτικά 

1:  
Έκτακτα 

2:  
ΠΟΕ 

3:  
Δάνεια και 
Απαιτήσεις 
ΠΟΕ 

4:  
Υπέρ 
Δημοσίου και 
Τρίτων 

5: Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

01:  

Πρόσοδοι από 
ακίνητη 
περιουσία 

11: 

Από εκποίηση 
κινητής και 
ακίνητης 
περιουσίας 

21: 

ΠΟΕ τακτικά 

31: 

Εισπράξεις 
από δάνεια 

41: 

Εισπράξεις 
υπέρ 
δημοσίου και 
τρίτων 

51: 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 

02: 

Πρόσοδοι από 
κινητή 
περιουσία 

12: 

Έκτακτες 
επιχορηγήσεις 
για λειτουργικές 
δαπάνες 

22: 

ΠΟΕ έκτακτα 

32: 

Εισπράξεις 
απαιτήσεων 
ΠΟΕ 

42: 

Επιστροφές 
χρημάτων 

 

03: 

Ανταποδοτικά 
τέλη και 
δικαιώματα 

13: 

Επιχορηγήσεις 
για επενδύσεις 

    

04: 

Λοιπά τέλη και 
δικαιώματα 

14: 

Δωρεές – 
κληρονομιές και 
κληροδοσίες 

    

05: 

Φόροι και 
εισφορές 

15: 

Προσαυξήσεις 
– πρόστιμα και 
παράβολα 

    

06: 

Έσοδα από 
επιχορηγήσεις 
για λειτουργικές 
δαπάνες 

16: 

Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

    

07: 

Λοιπά τακτικά 
έσοδα 
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Δαπάνες: Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (κεφάλαια) και 
ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και 
είδος εξόδου (οριζόντια ταξινόμηση ή παρακολούθηση κατά είδος δαπάνης): 
 
 
 
 
Κωδικός  6: Λειτουργικές Δαπάνες Χρήσης 
Κωδικός  7: Επενδύσεις 
Κωδικός  8: Πληρωμές από υποχρεώσεις ΠOE, λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις  
Κωδικός  9: Αποθεματικό 
 
Οι απολογισμοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις Οικονομικές Δραστηριότητες και 
Συναλλαγές του Δήμου, αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές 
αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει 
σύγχρονη λογιστική μεθοδολογία. 
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6.5. Απολογισμοί Εσόδων & Δαπανών 2017 
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7. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 
7.1. SWOT Ανάλυση 
 

7.1.1. SWOT Ανάλυση της Περιοχής του Δήμου 

Ισχυρά Σημεία Αδύνατα Σημεία 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2018 – 2019                                                                                                       

 
 

68                                                                                                                                                                               Δήμος Κάσου 

 

 Η μετονομασία του Επαρχείου σε «Καρπάθου - 
Κάσου». 
 
 Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του 
Δήμου. 
 
 Οι παραλίες στην ακτογραμμή της Κάσου, καθώς 
επίσης στο κοντινό νησάκι «Αρμάθια».  
 
 Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του Δήμου 
μπορούν να στηρίξουν (υπό προϋποθέσεις), 
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. 
 
 Η ύπαρξη ισχυρής «ταυτότητας» του νησιού. 
 
 Το πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της περιοχής 
του Δήμου – «Πολιτιστικό Πλεόνασμα». 
 
 Η πραγματοποίηση / καθιέρωση σημαντικού 
αριθμού πολιτιστικών δραστηριοτήτων / εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας σε ετήσια βάση (πχ. η καθιερωμένη 
συναυλία στο λιμανάκι της Μπούκας). 
 
 Η λειτουργία της βιβλιοθήκης και λοιπών 
πολιτιστικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο. 
 
 Η ανάπτυξη του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο. 
 
 Η ύπαρξη εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων. 
 
 Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ 
 
 Η λειτουργία γεωτρήσεων, η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων και η κάλυψη αναγκών του νησιού 
σε υδάτινους πόρους. 
 
 Η ύπαρξη και η λειτουργία του αεροδρομίου. 
 
 Η ύπαρξη και η λειτουργία του λιμένα και η 
προγραμματιζόμενη βελτίωση της προβλήτας του 
λιμένα. 
 
 Η ύπαρξη δραστηριότητας, τόσο στον πρωτογενή 
(γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία), όσο και στον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας (τουρισμό). 
 
 «Υγιής» οικονομική κατάσταση του Δήμου. 
 
 Η ολοκλήρωση κρίσιμων μελετών / ωρίμαση έργων 
κατά τη τρέχουσα περίοδο και ο προγραμματισμός 
της υλοποίησης των σχετικών έργων. 
 
 Οι συνεργασίες του Δήμου σε πολλαπλά επίπεδα 
(Ίδρυμα Νιάρχος, Πανεπιστήμιο Ν.Υ., Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, κλπ.). 

 
 Η ανάγκη αναβάθμισης / βελτίωσης του οδικού 
δικτύου 
 
 Το δημογραφικό «προφίλ» του Δήμου και ειδικότερα 
το υψηλό ποσοστό (%) γήρανσης του πληθυσμού. 
 
 Υψηλό ποσοστό (%) οικονομικά μη ενεργού 
πληθυσμού. 
 
 Υψηλό ποσοστό (%) ανεργίας. 
 
 Η σχετικά περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη σε 
τοπικό επίπεδο (περιορισμένος αριθμός τουριστικών 
καταλυμάτων). 
 
 Το επίπεδο ποιότητας των υποδομών φιλοξενίας, 
περιορίζει τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. 
 
 Ο περιορισμένος βαθμός ανάπτυξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού (σε όρους επισκεψιμότητας). 
 
 Περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 
 
 Το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των 
δραστηριοποιούμενων στον πρωτογενή τομέα της 
οικονομίας (σε θέματα νέων τεχνολογιών, συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίησης προϊόντων, 
κλπ.). 
 
 Το σύστημα διαχείρισης και εμπορίας των 
κτηνοτροφικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. 
 
 Η γεωγραφική θέση του νησιού της Κάσου (στο 
νοτιότερο σημείου του Αιγαίου). 
 
 Οι περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο νησί 
από δυνητικούς επισκέπτες - ειδικότερα σε σχέση με 
άλλα νησιά του ν. Αιγαίου που αποτελούν σημαντικούς 
τουριστικούς προορισμούς – περιορίζουν τις 
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. 
 
 Η απουσίας ενός ισχυρού τουριστικού “brand name”.  
 
 Η μη ολοκλήρωση δράσεων τρίτων, στο τομέα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, που επηρεάζουν τη διαχείριση σε 
τοπικό επίπεδο (πχ. ΧΥΤΥ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευκαιρίες Απειλές 
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 Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
 
 Διαθέσιμοι πόροι από Ευρωπαϊκά Προγράμματα τη 
νέα Προγραμματική Περίοδο (LIFE, HORIZON, κλπ.) 
 
 Η προγραμματική περίοδος (ΕΣΠΑ 2014-2020)  
 
 Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την «Κοινωνική 
Οικονομία» και η αξιοποίησή του από το Δήμο σε 
συγκεκριμένου τομείς. 
 
 Το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση ενεργειακών 
έργων. 
 
 Η δυνατότητα μείωσης του κόστους διαχείρισης 
των απορριμμάτων. 
 
 Η τουριστική ανάπτυξη. 
 
 Μεγάλος αριθμός Κασιωτών της ομογένειας. 
 
 Η δυνατότητα του νησιού να υποστηρίξει τόσο τον 
κλασικό τουρισμό, όσο και εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού (εκκλησιαστικός τουρισμός, γαστρονομικός 
τουρισμό, περιηγητικός τουρισμός, κλπ.). 
 
 Η γειτνίαση με σημαντικούς τουριστικούς 
προορισμούς (πχ. Κρήτη, Ρόδος). 
 
 Η ένταξη του νησιού στη ζώνη NATURA 2000, ως 
εργαλείο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής. 

 
 Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και της 
οικονομική ύφεσης θα δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα, ειδικά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
 
 Η δυσχερής οικονομική συγκυρία λόγω της ύφεσης 
στην οποία έχει βρεθεί η Ελληνική Οικονομία στα 
πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης χρέους 
παρεμποδίζει την επιχειρηματικότητα 
 
 Η δυσχερής οικονομική συγκυρία λόγω της ύφεσης 
στην οποία έχει βρεθεί η Ελληνική Οικονομία μειώνει το 
διαθέσιμο εισόδημα 
 
 Κίνδυνος περαιτέρω μείωσης του εισοδήματος των 
δημοτών 
 
 Κίνδυνος απαξίωσης των Κοινωνικών Δομών, λόγω 
της συνεχώς αύξανόμενης πίεσης που δέχονται λόγω 
των αυξανόμενων αναγκών  των αναγκών των πολιτών 
στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας. 
 
 Η αύξηση του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες, 
ασκεί πιέσεις σε συγκεκριμένες λειτουργίες (πχ. 
αποκομιδή απορριμμάτων). 
 
 Κίνδυνος περαιτέρω Αύξηση της Ανεργίας 
 
 Επιδείνωση των Κοινωνικών Προβλημάτων 
 
 Η υπεραλίευση. 
 
 Φυσικές Καταστροφές 
 
 Η ένταξη του νησιού στη ζώνη NATURA 2000, 
δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να καθυστερήσει 
την υλοποίηση έργων / δράσεων σε τοπικό επίπεδο. 
 
 Η γειτνίαση με σημαντικούς τουριστικούς 
προορισμούς (πχ. Κρήτη, Ρόδος). 
 
 Κίνδυνος μη ολοκλήρωσης / καθυστέρησης 
ολοκλήρωσης έργων διαχείρισης ΑΣΑ, που σχετίζονται 
άμεσα με την υλοποίηση του ΤΣΔΑ Κάσου (πχ. ΧΥΤΥ). 
 
 Κίνδυνος απομόνωσης του νησιού,, στο πλαίσιο του 
θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία της 
αυτοδιοίκησης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2. SWOT Ανάλυση του Δήμου ως Οργανισμού 
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 Ισχυρά 
Σημεία  

1. Άμεση επαφή με τον πολίτη (ορισμένες δραστηριότητες) 
2. Η βιωσιμότητα των οικονομικών του Δήμου. 
3. Η δυνατότητα του Δήμου να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις από ίδιους 
πόρους. 
4. Η διασφάλιση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
5. Η διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Καρπάθου για τη λειτουργία της 
Ταμειακής Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Αδύνατα 
Σημεία 

1. Έλλειψη προσωπικού (ο Δήμος Κάσου, βρίσκεται σήμερα σε μια εξαιρετικά 
δυσμενή θέση, καθώς είναι στελεχωμένος με μόλις ένα (1) μόνιμο υπάλληλο). 
2. Η απουσία Τεχνικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Δήμου Κάσου, με αποτέλεσμα ο 
Δήμος να μην μπορεί να υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης και να υλοποιήσει 
έργα / δράσης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, χωρίς την υποστήριξη από άλλο Φορέα, 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 
3. Ο Δήμος δεν διαθέτει (λόγω έλλειψης προσωπικού), την απαιτούμενη τεχνική 
επάρκεια του άρθ. 44 του ν.4412/2016. Ως αποτέλεσμα, αδυνατεί να υλοποιήσει 
ο ίδιος έργα ή να εκπονήσει μελέτες χωρίς την υποστήριξη από άλλο Φορέα, 
σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 
4. Υψηλός βαθμός εξάρτισης του Δήμου από τη Περιφέρεια. 

 
Ευκαιρίες 

1. ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
2. Το θεσμικό πλαίσιο για την «Κοινωνική Οικονομία». 

 Απειλές 
1. Η απουσία / καθυστέρηση υλοποίησης κρίσιμων επενδύσεων, χωρίς 
διαχειριστική υπαιτιότητα του Δήμου, λόγω στρεβλώσεων στο θεσμικό πλαίσιο 
(πχ. ν.4412/2016). 
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7.3. Διαμόρφωση Στρατηγικής 
 
7.3.1. Αναπτυξιακό Όραμα - Αποστολή & Κατευθυντήριες Αρχές 

 
Η διατύπωση της αποστολής και του οράματος, είναι ένα στοιχείο κρίσιμης σημασία 
για τον Δήμο, όπως και για κάθε οργανισμό.  Σκοπός της διατύπωσης της 
αποστολής και του οράματος είναι να εξασφαλίσει πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 
εσωτερικά και εξωτερικά του Δήμου, έχουν την ίδια αντίληψη για το που βρίσκεται 
σήμερα ο Δήμος και πολύ περισσότερο για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει και 
που σκοπεύει να φθάσει στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, τόσο η αποστολή, όσο 
και το όραμα, βοηθούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του, στοιχείο κρίσιμης 
σημασίας για την πορεία του Δήμου. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 
υπογραμμιστούν τα παρακάτω, ώστε να είναι πιο κατανοητή η διαδικασία 
διαμόρφωσης στρατηγικής, και διατύπωσης της αποστολής, του οράματος και των 
κατευθυντήριων αρχών του Δήμου. 
 

» Σε κάθε περίπτωση, η Αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει τη λειτουργία του. Η αποστολή του Δήμου περιλαμβάνει την 
διαχείριση τοπικών ζητημάτων που σχετίζονται με την προώθηση της τοπικής 
Ανάπτυξης, την ενίσχυση της προστασίας και τη διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, την απασχόλησης, την κοινωνικής 
προστασία, την αλληλεγγύη, την παιδείας, τον αθλητισμού και τον 
πολιτισμού, την πολιτικής Προστασία και την τήρηση των αρμοδιοτήτων τους 
ως Φορέα κρατικού χαρακτήρα. 
 

Όμως, ο κάθε Δήμος διαφοροποιείται μέσα από την διατύπωση του δικού του 
Οράματος και των δικών του Κατευθυντήριων Αρχών, καθώς: 
 

» Μέσα από τη διατύπωση του Οράματος, ο Δήμος και η Διοίκηση του Δήμου, 
μπορούν να καθορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες και να 
προσδιορίσουν ποια συγκεκριμένη κατεύθυνση θα ακολουθήσει ο 
Δήμος την επόμενη περίοδο, πάντα εντός του θεσμικού πλαισίου που 
περιγράφεται στην αποστολή του. 
 

» Επίσης, μέσα από τη διατύπωση των Κατευθυντήριων Αρχών, ο Δήμος και η 
Διοίκηση κυρίως του Δήμου, θέτουν το ιδιαίτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 
υποχρεωτικά θα κινηθούν και εντός του οποίου θα επιδιώξουν την 
εκπλήρωση του Οράματος. 

 
7.3.1.1. Αποστολή 

 
H Αποστολή του Δήμου διατυπώνεται ως εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών 
υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 
ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με 
απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 
του Δήμου» 
 
Η εκπλήρωση της Αποστολής του Δήμου επιτυγχάνεται μέσα από την στελέχωσή 
του, όπως αυτή περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του και μέσα 
από την αποτελεσματική κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Βασική προϋπόθεση 
για να μπορέσει να επιτύχει ο Δήμος τους μελλοντικούς του σκοπούς και τις 
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επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι 
σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από την 
αποκρυστάλλωση και την διατύπωση του Οράματος.  
7.3.1.2. Όραμα 

 
Το Όραμα είναι η ιδεατή κατάσταση για το μέλλον. Αναλυτικότερα, το Όραμα 
αποτυπώνει την εικόνα του Δήμου όπως αυτή θα προκύψει στο μέλλον, εάν όλες οι 
ενδιάμεσες επιδιώξεις επιτευχθούν με απόλυτη επιτυχία. Ένα κρίσιμο στοιχείο για τη 
διατύπωση του οράματος του Δήμου είναι να είναι σύντομο, συνοπτικό, κατανοητό 
και συγκεκριμένο, ήτοι να προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους την αίσθηση 
για το ποια ακριβώς κατεύθυνση σκοπεύει να ακολουθήσει ο Δήμος. Με βάση τα 
παραπάνω το όραμα του Δήμου, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
 

«Η διατήρηση και κατοχύρωση της αυτοδυναμίας του 
νησιού, η έξοδος από την αφάνεια και τον 

αποκλεισμό και η διατήρηση της νέας γενιάς στο 
νησί. Να κρατήσουμε το νησί ζωντανό, 

δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για το 
μέλλον». 

 

Στο πλαίσιο αυτό του «οράματος» όπως αυτό αποτυπώνεται παραπάνω, 
υπογραμμίζεται ως ιδιαίτερης σπουδαιότητας το πρόσφατο επίτευγμα της 
μετονομασίας του Επαρχείου σε «Καρπάθου – Κάσου», στην κατεύθυνση της 
αυτονομίας του Δήμου που κινδύνεψε να αποτελέσει κοινότητα ενός μεγαλύτερου 
Δήμου. 

7.3.1.3. Κατευθυντήριες Αρχές 
 
Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, εκτός από τη διατύπωση του Οράματος και της Αποστολής είναι η 
διατύπωση των κατευθυντήριων αρχών. Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου είναι αυτές οι οποίες τον 
καθοδηγούν διαρκώς κατά την εκπλήρωση της αποστολής του καθώς επίσης και στο ταξίδι της 
επίτευξης του Οράματος. Αναλυτικότερα, οι κατευθυντήριες αρχές είναι συγκεκριμένες και 
αδιαπραγμάτευτες νοοτροπίες, αντιλήψεις διακυβέρνησης ή πολιτικές κατευθύνσεις που 
πρόκειται να ακολουθήσει ο Δήμος, και όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις που θα διατυπωθούν και θα 
αναλυθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα είναι σύμφωνες με τις 
αδιαπραγμάτευτες αυτές αρχές του Δήμου. Αποτελούν τη φιλοσοφία για τον τρόπο προσέγγισης της 
αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο 
διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του Δήμου και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων. 
 
Οι Κατευθυντήριες Αρχές του Δήμου είναι: 
 

 Κατοχύρωση της αυτοδυναμίας της Κάσου – Έξοδος από την 
«αφάνεια» και τον επικοινωνιακό αποκλεισμό. 

 
 Διατήρηση της νέας γενιάς στο νησί. 

 
 Ανάδειξη του «πολιτιστικού πλεονάσματος» της Κάσου σε όλα 

τα επίπεδα. 
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7.3.2. Άξονες & Μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 

Πιο κάτω  και με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, αποτυπώνεται η διάρθρωση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019, του Δήμου. Στον πίνακα που 
ακολουθεί αποτυπώνονται οι θεματικοί Άξονες και τα Μέτρα, που αποτελούν και τη 
διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Υπογραμμίζεται πως 
θεματικές ενότητες των Αξόνων είναι προσδιορισμένες από το θεσμικό πλαίσιο για 
την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση των Αξόνων σε 
χαμηλότερο επίπεδο, ξεκινώντας από το επίπεδο του Μέτρου, αποτυπώνει τις 
προτεραιότητες του Δήμου και την κατεύθυνση που επιδιώκει να ακολουθήσει. 
 
Στην ενότητα Β (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), λαμβάνοντας υπόψη και τα 
συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η διάρθρωση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ολοκληρώνεται, περιλαμβάνοντας τα Σχέδια Δράσης αλλά και τις 
συγκεκριμένες Δράσεις για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του 
Προγράμματος.  
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Πίνακας 22: Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Επίπεδο Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
 
 

Άξονες Επιχειρησιακού Σχεδίου Μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Α1 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Μ.1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Μ.1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Μ.1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
– ΥΓΕΙΑ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Μ.2.1 ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Μ.2.2 ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μ.2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Α3 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μ.3.1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μ.3.2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ 

Α4 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

Μ.4.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Μ.4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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Διάγραμμα 4: Πορεία Διαμόρφωσης των Αξόνων Ανάπτυξης στα Πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Κάσου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποστολή:  

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών 

φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής του Δήμου» 

 

Κατοχύρωση της 

αυτοδυναμίας της 

Κάσου – Έξοδος από 

την «αφάνεια» και τον 

επικοινωνιακό 

αποκλεισμό. 

 

Διατήρηση της νέας 

γενιάς στο νησί. 

 

Ανάδειξη του 

«πολιτιστικού 

πλεονάσματος» της 

Κάσου σε όλα τα 

επίπεδα. 

Α Ξ Ι Ε Σ 

Όραμα: 

Η διατήρηση και κατοχύρωση της αυτοδυναμίας του νησιού, η 

έξοδος από την αφάνεια και τον αποκλεισμό και η διατήρηση 

της νέας γενιάς στο νησί. Να κρατήσουμε το νησί ζωντανό, 

δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. 

Α Ξ Ο Ν Ε Σ    Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ – 

ΥΓΕΙΑ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
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8. Εργαλεία Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος19

 
20 

 

8.1. Εισαγωγή 
 
Μία από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης και κατ΄επέκταση και 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, είναι οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόροι αυτοί διαχέονται μέσα από την υλοποίηση τόσο των 
Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, όσο και απευθείας μέσα από Προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι το παρών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, 
ταυτίζεται χρονικά με τη 5

η
 προγραμματική περίοδο, είναι απαραίτητο να εξεταστεί - και στο 

βαθμό που είναι εφικτό να διασφαλιστεί - η συσχέτιση της στρατηγικής του δήμου με τη 
στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως αυτές αποτυπώνονται 
στα αντίστοιχα κείμενα του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2014 – 2020. Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζεται: (α) Η αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από το Δήμο και (β) Η 
αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων του δήμου συνολικά. 
 
Στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη η 
παρουσίαση της στρατηγικής για την περίοδο 2014 – 2020 σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και 
Περιφερειακό επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στα εγκεκριμένα πλέον κείμενα των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
 
Πάνω από το 76% του προϋπολογισμού της ΕΕ εκτελείται σε συνεργασία με τις εθνικές 
και περιφερειακές αρχές μέσω ενός συστήματος «κοινής διαχείρισης», κατά κύριο λόγο 
μέσω 5 μεγάλων ταμείων, των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, πάντα με γνώμονα 
την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η 
προαγωγή: «Έξυπνης» ανάπτυξης: Ανάπτυξης με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, Ανάπτυξης με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, 
Βιώσιμης ανάπτυξης (μέσω της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 
χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση 
της φτώχειας). Συνεπώς, οι στρατηγικοί στόχοι επικεντρώνονται στους τομείς της 
απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του 
κλίματος / της ενέργειας.  
 
Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που στοχεύουν σε δράσεις για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την 
τόνωση της απασχόλησης, και οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στα στρατηγικά 
προγράμματα Δήμων. Τα πέντε αυτά μεγάλα ταμεία από τα οποία η αυτοδιοίκηση θα μπορεί 
να διεκδικήσει πόρους την περίοδο 2014 – 2020: 
 

» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – περιφερειακή και αστική 
ανάπτυξη 

» Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση 
» Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) – οικονομική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγμένων 

περιφερειών  
» Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
» Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

                                                           
19 Στη παρούσα ενότητα πραγματοποιείται μια αναλυτική παράθεση όλων των διαθέσιμων (κατά την περίοδο 2014 -2020) 
εργαλείων χρηματοδότησης του Δήμου (πέραν των τακτικών επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους Ιδίους 
Πόρους). Παρά το γεγονός ότι ορισμένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αναφέρονται στη παρούσα ενότητα 
χρηματοδοτούν δράσεις που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Δήμου, επιλέχθηκε η συνοπτική παρουσίαση και αυτών 
των προγραμμάτων, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή του ευρύτερου χρηματοδοτικού πλαισίου μέσα στο 
οποίο ο Δήμος θα διεκδικήσει οικονομικούς πόρους κατά την περίοδο 2014 – 2020. 
 
20 GUE/NGL, Οδηγός χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία για Περιφέρειες, 
Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις, Ιούνιος 2015 
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8.2. Πολιτική Συνοχής 
 
8.2.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

21
 

 
Ο κύριος στόχος του ΕΤΠΑ είναι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η γεφύρωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών. Οι 
θεματικοί στόχοι του ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων είναι οι εξής:   
 

i. Έρευνα & Καινοτομία (π.χ. ερευνητική υποδομή, προώθηση έρευνας & καινοτομίας 
στις επιχειρηματικές επενδύσεις, κοινωνική και οικολογική καινοτομία, ανάπτυξη 
συνεργατικών σχηματισμών). 

ii. Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας (π.χ. επέκταση ευρυζωνικής 
υποδομής, ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικός πολιτισμός, ηλεκτρονική υγεία). 

iii. Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ (π.χ. προώθηση επιχειρηματικότητας και οικονομικής 
αξιοποίησης νέων ιδεών). 

iv. Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (π.χ. προώθηση ενεργειακής απόδοσης 
και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις, δημόσιες υποδομές και 
στον τομέα της στέγασης, έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προώθηση στρατηγικών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα για όλα τα είδη εδαφών, βιώσιμη αστική κινητικότητα). 

v. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνου (π.χ. επενδύσεις για 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων με 
βάση το οικοσύστημα, επενδύσεις για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές). 

vi. Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων (π.χ. επενδύσεις στον 
τομέα των αποβλήτων και των υδάτων, προστασία φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, βιοποικιλότητα (Natura 2000), πράσινες υποδομές και αστικό 
περιβάλλον, προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήματος, οικολογική καινοτομία και 
αποδοτική οικονομία από πλευράς πόρων). 

vii. Βιώσιμη Μεταφορά (π.χ. ΔΕΔ-Μ, περιφερειακή κινητικότητα, ανάπτυξη και 
βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (και χαμηλού 
θορύβου) και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σιδηροδρομικά συστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων μείωσης του θορύβου, έξυπνα δίκτυα).  

viii. Απασχόληση, κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή. 
ix. Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων (π.χ. στήριξη για τη 

φυσική, οικονομική και κοινωνική αναγέννηση μειονεκτούντων κοινοτήτων σε αστικές 
και αγροτικές περιοχές, στήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις, επενδύσεις στο πλαίσιο 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων). 

x. Θεσμική ικανότητα δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων. 
 
8.2.2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

22
 

 
Το ΕΚΤ έχει τέσσερεις βασικούς στόχους: 
 

i. Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
ii. Τη στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

iii. Τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης 
iv. Τη δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας 

 

                                                           
21 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/ 

22 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el 
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Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ αφορούν την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την ένταξη στην αγορά εργασίας, αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, την 
ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας, την ενεργό γήρανση, την ενεργό ένταξη στην 
αγορά εργασίας, την βοήθεια περιθωριοποιημένων ομάδων, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και δραστηριότητες που 
προωθούν την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση. 
 
Επίσης υπάρχουν χρηματοδοτούμενα μέτρα βελτίωσης υπηρεσιών για δημόσιες αρχές και 
φορείς που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές - διά βίου μάθησης δραστηριότητες, σε δράσεις 
καταπολέμησης της φτώχειας και στη καταπολέμηση των διακρίσεων γενικότερα. 
 
8.2.3. Ταμείο Συνοχής

23
 

 
Το Ταμείο Συνοχής δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή 
της Κοινότητας, μέσω της χρηματοδότησης του τομέα του Περιβάλλοντος, των Διευρωπαϊκών 
Δικτύων Μεταφορών, της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της μείωσης των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 
 

8.3. Κοινή Αγροτική Πολιτική - Αλιεία 
 
8.3.1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

24
 

 
Το ΕΓΤΑΑ είναι, μαζί με το ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων), ένα από τα δύο 
μέσα χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Παρέχει χρηματοδότηση στις 
αγροτικές περιοχές για ένα ευρύ φάσμα δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας και της 
τόνωσης της δράσης για το κλίμα. 
 
8.3.2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

25
 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το ΕΤΘΑ ως το νέο ταμείο για την αλιευτική πολιτική 
της Ένωσης, για την περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ θα συμβάλει στη μεταρρύθμισης Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει τους αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, 
καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους.  
 

8.4. Αστική Ανάπτυξη & Εδαφική Συνεργασία 
 
8.4.1. Αστική Ανάπτυξη

26
 

 
Ένα νέο στοιχείο της κοινοτικής χρηματοδότησης στο πεδίο της αστικής ανάπτυξης είναι οι 
καινοτόμες δράσεις για τις οποίες θα διατεθούν 330 εκατομμύρια EUR. Αυτές οι καινοτόμες 
αστικές δράσεις θα περιλαμβάνουν μελέτες και πιλοτικά προγράμματα για τη δοκιμή νέων 
λύσεων για τις αστικές προκλήσεις που πιθανόν να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Τη 
διαχείριση αυτών των έργων θα αναλάβει απευθείας η Επιτροπή και θα επιλέγονται μέσω 
διαγωνισμού. 

                                                           
23 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/ 

24 http://enrd.ec.europa.eu/en 

25 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_el.htm 

26 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/urban-development/ 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_el.htm
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8.4.2. URBACT III

27
 

 
Η αποστολή του URBACT είναι η δημιουργία δικτύων για τη συνεργασία των πόλεων με 
σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων σε κοινά αστικές προκλήσεις. Το Πρόγραμμα 
URBACT III, θα οργανωθεί γύρω από τέσσερις βασικούς στόχους: 
 

i. Τη βελτίωση της ικανότητας των πόλεων για τη διαχείριση βιώσιμων αστικών 
πολιτικών και πρακτικών με έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο. 

ii. Τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών στις 
πόλεις. 

iii. Τη βελτίωση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών 
και δράσεων στις πόλεις. 

iv. Την ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε φορείς λήψης αποφάσεων να έχουν πρόσβαση 
στη γνώση και την τεχνογνωσία για όλες τις πτυχές της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, 
προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές αστικής ανάπτυξης. 

8.5. Ειδικά Χρηματοδοτικά Μέσα 
 
8.5.1. JASPERS

28
 

 
Το JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) είναι ένας 
μηχανισμός τεχνικής βοήθειας που παρέχει συμβουλές και υποστήριξη κατά την 
προπαρασκευαστική φάση έργων και έργων υποδομών. 
 
8.5.2. JESSICA

29
 

 
Το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas ή Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) 
αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν 
συνιστά μια νέα πηγή χρηματοδότησης αλλά έναν νέο τρόπο αξιοποίησης των πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, σχεδιασμένο να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην αξιοποίηση 
μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής για την υποστήριξη επενδύσεων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 σε έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  Τα Κράτη 
Μέλη έχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιλογή να χρησιμοποιήσουν μέρος της Κοινοτικής 
επιχορήγησης για επενδύσεις επιστρεπτέας χρηματοδότησης σε έργα που αποτελούν μέρος 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να 
έχουν τη μορφή συμμετοχών ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων. Σκοπός της 
πρωτοβουλίας είναι η προώθηση βιώσιμων επενδύσεων, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης σε ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η υποστήριξη στη δημιουργία Ταμείων 
Αστικής Ανάπτυξης τα οποία θα επιλέξουν και θα ενισχύσουν αστικά έργα με τις παραπάνω 
επιστρεπτέες μορφές χρηματοδότησης. 
 
Οι στόχοι του JESSICA στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων είναι: 
 

» Υψηλότερη παραγωγικότητα των δημόσιων πόρων και πόρων των ΔΤ: με τη 
αύξηση της αποδοτικότητας των ΔΤ μέσω της χρησιμοποίησης καινοτόμων και 
ανακυκλούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στον αστικό τομέα, συμπληρωματικά ως 
προς τις κλασσικές επιχορηγήσεις 

» Επίδραση μόχλευσης: με την κινητοποίηση επιπρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών 
πόρων προς όφελος των βιώσιμων και ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης 

                                                           
27 http://urbact.eu/ 

28 http://www.jaspers-europa-info.org/ 
29 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/special-support-instruments/jessica/ 
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» Τεχνογνωσία, νέες συμπράξεις και συνέργιες: με την αξιοποίηση της εμπειρίας 
του ιδιωτικού τομέα ή/και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως της ΕΤΕπ, 
στη χρηματοοικονομική, τη διαχείριση και υλοποίηση έργων.  

 
 
 
 
Η χρησιμότητα του JESSICA προκύπτει από τις καινοτομίες που εισάγει στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων στο αστικό περιβάλλον οι οποίες ενδεχομένως δε θα υλοποιούνταν λόγω 
αποτυχιών της αγοράς, αυξημένου ιδιωτικού ρίσκου, αδυναμίας ή απροθυμίας δημόσιας 
επιχορήγησης ή/και έλλειψης ικανοτήτων από το δημόσιο τομέα.  
 
Οι μεν κλασικές επιχορηγούμενες επενδύσεις: 
 

 Έχουν υψηλό ρίσκο, χαμηλή ζήτηση και μηδενική ή χαμηλή οικονομική βιωσιμότητα 

 Αποφέρουν «εξωτερικές» ωφέλειες παρά εσωτερικά (χρηματοοικονομικά) κέρδη 

 Τα έργα τους κινητοποιούν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

 Δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για επενδυτές / φορείς της αγοράς. 
 
Οι δε εμπορικές επενδύσεις παρουσιάζουν: 
 

 Σαφές και κατανοητό ρίσκο 

 Προφανή λογική για εμπορική χρηματοδότηση μέσω φορέων της αγοράς 

 Έσοδα από τα έργα που αντιστοιχούν στο ρίσκο και τα αναμενόμενα κέρδη των 
εμπορικών επενδυτών. 

 
Οι επενδύσεις JESSICA τοποθετούνται ακριβώς στην περιοχή των έργων που 
παρουσιάζουν υψηλή εξωτερική απόδοση (π.χ. συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη) και παράλληλα αποδεκτή χρηματοοικονομική απόδοση για 
μακροπρόθεσμους επενδυτές. Γεφυρώνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο το χάσμα μεταξύ των 
επιχορηγούμενων και των εμπορικών έργων, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα των δημόσιων 
έργων στην αγορά 
 
Το πλαίσιο εφαρμογής JESSICA διέπεται από γενικούς και ειδικούς κανονισμούς, που 
επιτρέπουν στα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιήσουν ορισμένους από τους Διαρθρωτικούς 
Πόρους που τους αναλογούν για να αξιοποιήσουν μηχανισμούς χρηματοοικονομικής τεχνικής 
έτσι ώστε να υποστηρίξουν βιώσιμες επενδύσεις σε σχέδια ολοκληρωμένης αστικής 
αναγέννησης.  
 
 
 

 
Εικόνα 6: Σχήμα 
Υλοποίησης JESSICA 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.3. ELENA

30
 

 
Το Πρόγραμμα ELENA 
καλύπτει έως και το 

                                                           
30 http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm 
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90% του κόστους τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται για την προετοιμασία, την υλοποίηση 
και τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού προγράμματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να 
περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, ενεργειακούς ελέγχους και τη διαδικασία 
προετοιμασίας υποβολής προσφορών. Έτσι, είτε πρόκειται για την αναπαλαίωση δημόσιων 
και ιδιωτικών κτιρίων, την δημιουργία αειφόρων κτιρίων, την ενεργειακά αποδοτική θέρμανση, 
τις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, κλπ, το Πρόγραμμα ELENA αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τις τοπικές αρχές για: 
 

i. Ενεργειακή απόδοση σε δημόσια κτίρια 
ii. Ανάπτυξη της χρήσης ηλιακής ενέργειας σε δημόσια κτήρια 

iii. Καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές αστικές μεταφορές 
 
8.5.4. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
 
Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν ένα νέο χρηματοοικονομικό 
εργαλείο για υλοποίηση επενδυτικών έργων χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει το κόστος 
κατασκευής τους η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, όχι μόνο λόγω 
του ευνοϊκού δημοσιονομικού χειρισμού τους, συνοψίζονται ως εξής:  
 

i. Κόστος συντήρησης / ποιότητα κατασκευής : λόγω του ισχυρού κινήτρου του 
ιδιωτικού τομέα να ελαχιστοποιήσει το κόστος συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του 
έργου, εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα κατασκευής. 

ii. Εισαγωγή καινοτομίας / μεταφορά τεχνογνωσίας : ο ιδιωτικός τομέας έχει μεγαλύτερη 
δυνατότητα από το Δημόσιο στην εισαγωγή καινοτομιών, τόσο στο κατασκευαστικό 
μέρος ενός έργου, όσο και στη μετέπειτα παροχή υπηρεσιών, την οποία μεταφέρει 
ως τεχνογνωσία στο δημόσιο τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε 
αντίστοιχα έργα στη συνέχεια 

iii. Χρόνος παράδοσης έργου : η εμπειρία έχει δείξει ότι τα έργα που υλοποιούνται με τη 
μέθοδο των ΣΔΙΤ, συνήθως ολοκληρώνονται πριν από τον καθορισμένο χρόνο 
παράδοσης, διότι ο ιδιωτικός τομέας αποκτά ισχυρότερο κίνητρο εμπρόθεσμης 
παράδοσης του έργου με τη σύνδεση λήξης έργου και χρηματικών εισροών 

iv. Υπέρβαση προϋπολογισμού : αν και δεν είναι απόλυτο ότι τα έργα ΣΔΙΤ δεν 
ξεπερνούν τον αρχικό προϋπολογισμό (ιδίως στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν 
αρχαιολογικά ευρήματα και επιπλέον έξοδα υλοποίησης), οι τυχόν υπερβάσεις σε 
συμβάσεις μπορούν να αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα 

v. Μεταφορά κινδύνου : το κάθε εμπλεκόμενο μέρος σε μια ΣΔΙΤ, αναλαμβάνει τον 
κίνδυνο εκείνο που είναι σε θέση να διαχειριστεί και έτσι επιτυγχάνεται από άποψη 
τελικού κόστους, το βέλτιστο αποτέλεσμα 

vi. Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάπτυξης επιπρόσθετων έργων : η απεμπλοκή δημόσιου 
χρήματος από έργα που μπορούν να υλοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια, διευκολύνει 
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση άλλων εξίσου σημαντικών έργων.   

 

8.6. Απασχόληση & Κοινωνική Πολιτική 
 
8.6.1. Πρόγραμμα για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη (PROGRESS)

31
 

 
Το PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν 
στους πέντε κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση, κοινωνική προστασία και 
ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς 
και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 
 

i. Βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της κοινωνικής κατάστασης που 
επικρατεί στα κράτη μέλη μέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και της στενής 
παρακολούθησης των πολιτικών 

                                                           
31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el 
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ii. Υποστήριξη της εκπόνησης στατιστικών εργαλείων και μεθόδων και κοινών δεικτών 
iii. Υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και των πολιτικών 

στόχων 
iv. Προώθηση της δικτύωσης, της αμοιβαίας μάθησης και του εντοπισμού και της 

διάδοσης ορθών πρακτικών στο επίπεδο της Ένωσης 
v. Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που επιδιώκονται στους τομείς της απασχόλησης, της 
κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης, των όρων εργασίας, της καταπολέμησης 
των διακρίσεων και της ποικιλομορφίας, της ισότητας ανδρών και γυναικών 

vi. Ενίσχυση της ικανότητας των κύριων δικτύων της ΕΕ να προωθούν και να ενισχύουν 
τις πολιτικές της Ένωσης. 

 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 
 

i. Δραστηριότητες ανάλυσης (Συλλογή στοιχείων, διασφάλιση ορθής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη). 

ii. Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης (αξιολογήσεις 
από ομότιμους ειδικούς σχετικά με τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας και 
κοινωνικής ένταξης στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
εμπειριών, συγκριτική αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ). 

iii. Υποστήριξη των βασικών ΜΚΟ και Δικτύων. 
 
8.6.2. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίες Απασχόλησης (EURES)

32
 

 
Στόχος του δικτύου EURES είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων μέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Το Δίκτυο EURES παρέχει 
πληροφορίες σχετικές με νέες θέσεις εργασίας και δίνει πρόσβαση σε ένα δίκτυο συμβούλων 
σε κάθε χώρα της ΕΕ και της ΕΟΧ. Το δίκτυο EURES είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για ιδιώτες 
(φοιτητές, ανέργους) που ψάχνουν εργασία άλλα και για φορείς που ενδιαφέρονται να μάθουν 
περισσότερα για τις ευκαιρίες που προέρχονται από την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων μέσα στον ΕΟΧ. 
 
8.6.3. Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
(MF/SE)

33
 

 
Το MF/SE είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε άτομα τα οποία 
αντιμετωπίζουν προβλήματα να λάβουν δάνεια στην παραδοσιακή τραπεζική αγορά 
προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, να αποκτήσουν καλύτερη 
πρόσβαση σε μικροχρηματοδοτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το MF/SE υποστηρίζει τη σύσταση 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων με ανάπτυξη ικανοτήτων και προωθεί την ανάπτυξη μιας αγοράς 
κοινωνικών επενδύσεων. 
 

8.7. Αλληλεγγύη 
 
8.7.1. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)

34
 

 
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των 
χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η παροχή υλικής βοήθειας 
πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να 
μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια. 
 

                                                           
32 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el 

33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el 
34 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el 
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8.7.2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
35

 
 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που 
χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο 
παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης.  
 
8.7.3. Ταμείο Ασύλου & Μετανάστευσης

36
 

 
Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής 
στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας καθώς και την 
κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τα 
δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δυνητικοί Φορείς είναι και οι Φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
8.7.4. Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ)

37
 

 
Το ΤΑΕΕ παρέχει οικονομική ενίσχυση στις δημόσιες επενδύσεις των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση καταστροφών, όπως, άμεση αποκατάσταση υποδομών, ενίσχυση εξοπλισμού, 
αποκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και δικτύων ενέργειας. Όλα τα κράτη μέλη καθώς και 
οι υπό ένταξη χώρες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΤΑΕΕ σε περίπτωση 
μεγάλης φυσικής καταστροφής και υπό ορισμένες συνθήκες σε περίπτωση περιφερειακής 
καταστροφής. 
8.7.5. Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

38
 

 
Οι χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό συνενώνουν τους πόρους που καθεμιά από 
αυτές μπορεί να διαθέσει για χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές ανά τον κόσμο. Ο 
Μηχανισμός αυτός καλύπτει δράσεις στο τομέα της πρόληψης, ασκήσεις ετοιμότητας, 
σχεδιασμό επιχειρήσεων, υποστηρικτικές δράσεις στο τόπο καταστροφής.  
 

8.8. Πολιτισμός39 
 
8.8.1. Δημιουργική Ευρώπη 
 
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και την 
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. 
 
8.8.2. Πρόγραμμα «MEDIA» 
 
Το υποπρόγραμμα MEDIA καλύπτει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την προώθηση και 
τη διανομή των έργων και την πρόσβαση τους στις αγορές. Καλύπτει μεταξύ άλλων, 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη σχεδίων και δραστηριότητες που προωθούν το ενδιαφέρον 
σε ταινίες, όπως ο κινηματογράφος δίκτυα ή τα κινηματογραφικά φεστιβάλ 
 
8.8.3. Πρόγραμμα «Πολιτισμός» 
 
Οι προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και 
δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε 
διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα. 

                                                           
35 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el 

36 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/index_en.htm 

37 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/ 
38 http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism 

39 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 
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Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό, το 
υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για: 
 

i. Έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες. 

ii. Δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών 
από διαφορετικές χώρες. 

iii. Δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής 
κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία 
των έργων. 

iv. Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων 
έργων λογοτεχνίας. Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. 

 
8.8.4. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

40
 

 
Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» έχει δυο κεντρικούς στόχους: (α) Την ευρωπαϊκή 
μνήμη μέσα από το διάλογο και την ανάπτυξης δικτύων σχετικά με την ιστορία, την ταυτότητα 
και τους στόχους της Ένωσης και (β) τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα 
κοινά μέσω της προώθησης της καλύτερης κατανόησης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής 
της ΕΕ. 
 
Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πρέπει να 
έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση. Το σκέλος της ευρωπαϊκής μνήμης υποστηρίζει 
δραστηριότητες που προωθούν τον προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία και τις 
κοινές Ευρωπαϊκές αξίες. Το σκέλος της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες 
χρηματοδοτεί τους ακόλουθους τύπους δράσεων: 
 
 

i. Έργα αδελφοποίησης πόλεων που φέρνουν σε επαφή τους πολίτες 
ii. Δίκτυα πόλεων που συνεργάζονται μακροπρόθεσμα σε ένα κοινό θέμα 

iii.  Έργα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών που συγκεντρώνουν πολίτες για 
δραστηριότητες σε άμεση σύνδεση με τις πολιτικές της ΕΕ. 

 
Οι επιδοτήσεις λειτουργίας παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη για τις συνήθεις 
δραστηριότητες μιας οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Στο σκέλος της ευρωπαϊκής 
μνήμης, επιλέξιμες για λειτουργικές επιδοτήσεις είναι οργανώσεις που αντικατοπτρίζουν τα 
αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, καθώς και άλλες 
καθοριστικές στιγμές και σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Στο σκέλος 
συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, επιλέξιμες για λειτουργικές 
επιδοτήσεις είναι οργανώσεις που ασχολούνται με τη συμμετοχή των πολιτών στη 
δημοκρατική ζωή της ΕΕ, ξεκινώντας από την τοπική δημοκρατία μέχρι την αύξηση των 
δυνατοτήτων των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική της ΕΕ. 

 
8.9. Εκπαίδευση & Νεολαία 
 
8.9.1. ERASMUS+

41
 

 
Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, 

                                                           
40 http://efc.ypes.gr/?page_id=307 

41 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_el.htm 
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Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, 
δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ.).  
 
8.9.2. ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες

42
 

 
Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες απευθύνεται σε επιχειρηματίες με 
δραστηριότητα έως 3 χρόνια ή επίδοξους επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούν να μεταβούν για 
1 έως 6 μήνες σε μια ευρωπαϊκή χώρα, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε μία εν λειτουργία 
επιχείρηση με σκοπό να αποκτήσουν εμπειρία και τεχνογνωσία. Όλοι οι νέοι επιχειρηματίες 
που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και διαθέτουν ένα βιώσιμο 
επιχειρηματικό σχέδιο, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
 

8.10. Πολιτικά Δικαιώματα 
 
8.10.1. Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα & την Ιθαγένεια

43
 

 
To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις για την: 
 

i. Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών 
μισαλλοδοξίας 

ii. Την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ύπαρξη ρατσιστικών / 
ξενοφοβικών / ομοφοβικών ιστοσελίδων 

iii. Την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 
iv. Την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών υποβολής καταγγελιών από τα θύματα 

των εγκλημάτων μίσους (και / ή δημιουργία δικτύων αναφοράς). 
v. Την ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, 

μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κ.λπ. 
vi. Τις δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 

σεμινάρια κ.λπ 
vii. Τις δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές 

προσεγγίσεις κ.τ.λ. 
viii. Την υποστήριξη σε κύριους εταίρους 
 
 

8.11. Περιβάλλον 
 
8.11.1. LIFE 2014-2020

44
 

 
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στηρίζει την εφαρμογή άλλων στρατηγικών και 
σχεδίων της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE 
χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. Στο 
πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο 
υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση. 
 
Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει 
τρεις τομείς προτεραιότητας: 
 

 Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων 

 Φύση και βιοποικιλότητα 

                                                           
42 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5#.Ut5-D6VZAy4 

43 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm 

44 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/ngos/documents/ngos2014.pdf 
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 Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. 
 
Το σκέλος «Δράση για το κλίμα» (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει: 
 

 Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση 
 
Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), 
επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης 
περιλαμβάνει επίσης μια νέα  κατηγορία έργων , τα ολοκληρωμένα έργα , τις στρατηγικές και 
έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα 
και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική 
πηγή. Επίσης περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και 
προπαρασκευαστικά έργα. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE είναι 
ανοιχτή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 

8.12. Μεταφορές 
 
8.12.1. «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Δίκτυα Ενέργειας – Μεταφορών & Ευρυζωνικά 
Δίκτυα

45
 

 
Είναι το νέο γενικό πρόγραμμα για επενδύσεις της ΕΕ σε έργα ενέργειας, μεταφορών και 
ευρυζωνικής υποδομής κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Εστιάζοντας σε ευφυή, βιώσιμα 
και πλήρως συνδεόμενα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, η 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς.  
 

8.13. Διαπεριφερειακή Συνεργασία 
 
8.13.1. Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 
 
Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) είναι τμήμα του ΕΤΠΑ και συμπεριλαμβάνει μορφές 
διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διεθνικής συνεργασίας. Για την Ελλάδα έχουν εγκριθεί 
τα προγράμματα «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα- Αλβανία», «Ελλάδα-
ΠΓΔΜ». Επιπλέον, υπάρχει το πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος, στο οποίο συμμετέχουν η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο - Γιβραλτάρ, η 
Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.  Η Ελλάδα επίσης 
συμμετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα INTERREG IV C, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ - πλην της Γερμανίας - καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία. Θεματικοί 
στόχοι αυτών των προγραμμάτων μπορούν να αποτελέσουν: η έρευνα & καινοτομία, η 
ανταγωνιστικότητα, τα ΜΜΕ, η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων, η προστασία του περιβάλλοντος και επάρκεια 
πόρων, οι μεταφορές, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων, 
η εκπαίδευση και κατάρτιση, η θεσμική ικανότητα δημόσιων αρχών. Οι ΕΕΣ υλοποιούνται στη 
βάση προγραμμάτων συνεργασίας, τα οποία καταρτίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. 
Οι συμμετέχοντες ορίζουν μια ενιαία διαχειριστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
υλοποίηση του προγράμματος και τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιλέξουν έναν Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας 
ως διαχειριστική αρχή. Ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι ένα 
μέσο συνεργασίας για τη σύσταση νομικής προσωπικότητας που επιτρέπει στις δημόσιες 
αρχές να παρέχουν υπηρεσίες από κοινού. Τα μέλη ενός ΕΟΕΣ μπορεί να είναι κράτη μέλη, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ενώσεις και οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας. Παρόλο 
που η κύρια λειτουργία των εν λόγω οντοτήτων είναι η διαχείριση και η υλοποίηση 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, οι εν λόγω 

                                                           
45 http://www.espa.gr/el/Pages/cef.aspx 
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οντότητες μπορούν να πραγματοποιούν δράσεις στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης κοινοτικής 
χρηματοδότησης ή χωρίς κοινοτική χρηματοδότηση. 
 
8.13.2. Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές

46
 

 
Η ΕΕ έχει καταρτίσει 3 στρατηγικές, οι οποίες καλύπτουν διάφορες πολιτικές και 
επικεντρώνονται σε μια «μακροπεριφέρεια». 

 Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 

 Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη 

 Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου 
 

8.14. Έρευνα 
 
8.14.1. HORIZON 2020

47
 

 
Το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για τις επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα 
και την καινοτομία και τη βιομηχανική υπεροχή. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων. Η χρηματοδότηση αυτή συνήθως λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων για τη μερική 
χρηματοδότηση ενός μεγάλου φάσματος ερευνητικών έργων. Το νέο πρόγραμμα 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία ενσωματώνει τη 
στενότερη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών του 
δημοσίου τομέα. Οι πιο σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης για ΜΚΟ διατίθενται στα 
σκέλη του προγράμματος «Κοινωνικές προκλήσεις» και «Επιστήμη στην κοινωνία». Δυνητικοί 
Φορείς είναι και οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

8.15. Υγεία 
 
Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία, έχει 4 βασικούς στόχους : 
 

i. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών για την 
υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής, με βάση την αρχή «η υγεία σε όλες τις πολιτικές». 

ii. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας 

iii. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγεία 
iv.  Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και 

ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη. 
 
Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε ευρύ φάσμα οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 

8.16. Δικαιοσύνη 
 
Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, προωθεί τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις, υποστηρίζει την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων 
επαγγελματιών του τομέα και χρηματοδοτεί δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών. Δυνητικοί Φορείς είναι και οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

8.17. Θεματικοί Στόχοι 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 
 
Οι θεματικοί στόχοι της 5

ης
 Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, όπως αυτοί 

διατυπώνονται στα κείμενα προγραμματισμού σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, έχουν ως εξής: 
 

                                                           
46 http://www.adriatic-ionian.eu/ 

47 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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Θεματικός Στόχος 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας. 
  
Θεματικός Στόχος 2:  Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους.  
 
Θεματικός Στόχος 3:  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα και του τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  

 
Θεματικός Στόχος 4:  Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.  
 
Θεματικός Στόχος 5:  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης των κινδύνων  
 
Θεματικός Στόχος 6:  Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων.  
 
Θεματικός Στόχος 7:  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε 

βασικές υποδομές δικτύων.  
 
Θεματικός Στόχος 8:  Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 

της κινητικότητας των εργαζομένων  
 
Θεματικός Στόχος 9:  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης  
 
Θεματικός Στόχος 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση  
 
Θεματικός Στόχος 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των 

φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.  
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Πίνακας 23: Στρατηγική της ΕΕ κατά την 5
η
 Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020

48
 

i. Αύξηση του % απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών, σε τουλάχιστον 75% 
ii. Αύξηση του επιπέδου επενδύσεων σε 3% στον τομέα Ε&Α, με βελτίωση ιδίως των όρων 

επένδυσης σε Ε&Α, από τον ιδιωτικό τομέα και δημιουργία νέου δείκτη για την παρακολούθηση 
της καινοτομίας 

iii. Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον, σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990, ή κατά 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, αύξηση σε 20% του % των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αύξηση σε 20% της ενεργειακής απόδοσης 

iv. Μείωση του % των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση, από το 
τρέχων 15% σε 10% και αύξηση του % πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχει 
ολοκληρώσει 3βάθμια εκπαίδευση, από 31% σε τουλάχιστον 40% 

v. Μείωση κατά 25% του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια της 
φτώχειας για τον απεγκλωβισμό 20 εκ. Ανθρώπων από τη φτώχεια 

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

Καινοτομία 
Κλίμα, Ενέργεια & 

Κινητικότητα 
Απασχόληση και Δεξιότητες 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Ένωση Καινοτομίας», για 

να βελτιωθούν οι συνθήκες 
πλαίσιο και η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση για έρευνα και 
καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η 

αλυσίδα καινοτομίας και να 
αυξηθούν τα επίπεδα 

επενδύσεων σε ολόκληρη την 
ένωση 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Μια Ευρώπη που 

Χρησιμοποιεί Αποτελεσματικά 
του Πόρους», για να 

αποσυνδεθεί η οικονομική 
ανάπτυξη από την χρήση των 
πόρων, με τον περιορισμό της 

έκλυσης CO2 από την οικονομία 
μας, με την αύξηση της χρήσης 
των ΑΠΕ, με τον εκσυγχρονισμό 

του τομέα των μεταφορών και 
την προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες 

& Θέσεις Εργασίας», για να 
εκσυγχρονιστούν οι αγορές 

εργασίας με τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας στην αγορά 
εργασίας και τη δια βίου 

ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό 
την αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας και την 
καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στην 

αγορά εργασίας 

Εκπαίδευση Ανταγωνιστικότητα Καταπολέμηση της Φτώχειας 

Εμβληματική Πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Νεολαία σε Κίνηση» για να 

ενισχυθούν οι επιδόσεις των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και 
να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε 
διεθνές επίπεδο της 3βάθμιας 

εκπαίδευσης της Ευρώπης 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Μια Βιομηχανική Πολιτική 

για την Εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης», για να 
βελτιωθεί το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ 
και να στηριχθεί η ανάπτυξης 

ισχυρής και βιώσιμης 
βιομηχανικής βάσης, ικανής να 

ασκεί ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

Εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για 

την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας», για να διασφαλιστεί 
η εδαφική και κοινωνική συνοχή, 
ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα 

οφέλη της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης και τα άτομα που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού να 
αποκτήσουν τα μέσα 

αξιοπρεπούς διαβίωσης και να 
συμμετάσχουν ενεργά στην 

κοινωνία 

Ψηφιακή Κοινωνία   

Εμβληματική Πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Ψηφιακό Θεματολόγιο για 

την Ευρώπη», για να επισπεφτεί 
η ανάπτυξη των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας και να 
αντληθούν οφέλη από μια 

ψηφιακή ενιαία αγορά για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 

  

                                                           
48 Ευρώπη 2020, Στρατηγική για Έξυπνη, Διατηρήσημη & Χωρίς Περιορισμούς Ανάπτυξης, Βρυξέλες 03.03.2010, Τελικό 
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8.18. ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
 
Στο εγκεκριμένο έγγραφο προγραμματισμού του ΕΣΠΑ 2014 2020, αναγνωρίζεται η ανάγκη 
αναχαίτισης της παρατεταμένης ύφεσης και στη συνέχεια η επίτευξη σταθερής, ποιοτικής και 
διατηρήσιμης ανάκαμψης. Στη κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα υιοθετεί – με διαφορετική 
προφανώς ένταση – το σύνολο των πιο πάνω Θεματικών Στόχων που προβλέπονται 
από τους κανονισμούς της ΕΕ για τα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου. Η επιλογή αυτή είναι απόλυτα συμβατή με τις ανειλημμένες θεσμικές και 
οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και τη στρατηγική επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας 
σε επιλεγμένους στόχους και αντίστοιχους τομείς και δράσεις, δεδομένου ότι είναι ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, υποδομών, ποιότητας 
ζωής, κλπ. Για το σύνολο των προτεραιοτήτων λαμβάνεται μέριμνα - στο πλαίσιο μιας 
αρχιτεκτονικής των προγραμμάτων που αναδεικνύει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
των παρεμβάσεων να συνεργούν μεταξύ τους και να συμπληρώνονται για την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικών και, κυρίως, ορατών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.  
 
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας επιλέγονται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες: 
 

i. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας: Πρόκειται για τη 
βασική στρατηγική προτεραιότητα και την εμβληματικότερη αυτών, καθώς 
σηματοδοτεί με το περιεχόμενό της και τον ολοκληρωμένο της χαρακτήρα, την κύρια 
στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.  

ii. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός 
κοινωνική Ενσωμάτωση: Εμβληματική χρηματοδοτική προτεραιότητα, καθώς 
καλείται να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης - 
την ανεργία και την φτώχεια θέτοντας τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη που 
δημιουργεί απασχόληση. Λόγω της έντασης των προβλημάτων θα αναζητηθούν οι 
μέγιστες συνέργειες των πολιτικών απασχόλησης για τη δημιουργία 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων μέσω συνδυασμού μέτρων και παρεμβάσεων 
που επιδιώκουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα αντικυκλικά και στα 
διαρθρωτικά μέτρα στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. 

iii. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον: Βασική επιδίωξη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η 
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων 
και χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα με την 
προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμηση 
ενέργειας – ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτελούν βασικές  προτεραιότητες, από τις 
οποίες αναμένεται να προκύψει και νέα «πράσινη» επιχειρηματικότητα. Η προστασία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί δυνητικά για τη χώρα 
σημαντικό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι δράσεις στο πεδίο 
αυτό θα έχουν ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής των 
πολιτών. Οι δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού 
αποτυπώματος της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και την ενίσχυση 
της δασοπροστασίας, όπως επίσης και τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, αποτελούν προϋποθέσεις για την προώθηση υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος ως 
«πόρου» για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο οικοτουρισμός. 

iv. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη : Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του τομέα μεταφορών για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020 παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφορών και η προώθηση των συνδυασμένων Μεταφορών 
για την άμεση αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης και την ανάδειξη της Ελλάδας σε 
κύρια Ευρωπαϊκή πύλη και κόμβο μεταφορών των Βαλκανίων και της Μεσογείου, 
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επαρκώς συνδεδεμένη με τα άλλα κράτη μέλη και κυρίως με τον κεντρικό 
αναπτυξιακό πυρήνα της Ε.Ε. 

 
 

v. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και γενικότερα του 
συστήματος διακυβέρνησης της χώρας, αποτελεί προϋπόθεση, αλλά και καθοριστικό 
παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων της εμβληματικής 
προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητά της και την αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 
 
8.18.1. Αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 
 
8.18.1.1. Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Σηματοδοτεί την κύρια στροφή 
στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, 
αλλά και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ώστε να 
αυξηθούν η κλίμακα/μέγεθος των μονάδων παραγωγής, να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και τις 
επιμέρους περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση, παράγοντας προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη»: Οι στόχοι του Ε.Π. συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης βασικών 
μεταφορικών υποδομών (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, αεροδρομίων), την προώθηση 
των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Μεταφορών, τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών 
μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και 
αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε 
μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της 
προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση». περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά 
εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση της 
σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας, με 
βασικό στόχο τον περιορισμό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, ή/και 
την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» που περιλαμβάνει δράσεις 
που αποσκοπούν στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων μέσω και νέων τεχνολογιών και 
πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. Το Ε.Π. θα συμβάλει στην εθνική προσπάθεια 
προκειμένου στα επόμενα χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστεί συνεκτική, καλά 
συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας 
τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας 
πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους 
βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια». Το πρόγραμμα  στοχεύει στην υποστήριξη 
της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των Ε.Π. που χρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Πίνακας 24: Κατανομή Πόρων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
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