
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 13/2021. 
Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αμοργού περιόδου 2020 – 2023 (Α΄ ΦΑΣΗ). 
Στην Αμοργό, σήμερα την 27η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική με Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας 

ΖΟΟΜ που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των 

φορέων, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 334 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 

22-01-2021, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 

Προέδρους/Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρ.10 παρ.1 της από 11/3/2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.χ. Α΄), αλλά και με όσα 

αναφέρονται στις με αριθ.18318/13-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10 μέλη, παρόντων – συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. 
Καραϊσκου Ελευθερίου και της Γραμματέως του Δήμου κας  Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρίσπος Κων/νος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του δωδέκατου θέματος της Η.Δ. 
Κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                                   Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Γρίσπος Σταμάτιος                                                                                  Γαβαλά Άννα         
Βασσάλος Εμμανουήλ                                                                           Συνοδινός Ελευθέριος       
Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                              Γρίσπος Κων/νος                                                                                                                                                                                                                                       
Νομικού – Ψακή Δήμητρα                                                                      Σίμος Σταμάτιος 
Ψυχογυιού  Ελευθερία 
Λουδάρος Γεώργιος      
Γιαννακοπούλου Ειρήνη         
Παναγάκης Γεώργιος   
Σπανός Θεόδωρος 
 
Παρόντες Πρόεδροι  Τοπικών Κοινοτήτων                             Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων   
Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης)                                                               Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                          Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων                       Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
   --------------------------------------                                                           Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 
                                                                                                            Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                                           Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                                                                            
 

 
 
 

 
Οι παραπάνω απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τ.Κ. δεν προσήλθαν στη 
συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, εκτός από τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Αρκεσίνης,  ο οποίος προσήλθε στη 
συνεδρίαση αλλά αποχώρησε απ΄ αυτήν με τα τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. Επίσης ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Γρίσπος Κων/νος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του δωδέκατου θέματος 
της Η.Δ. 
Μετά τη συζήτηση του 11ου της Ημερησίας Διάταξης θέματος, το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 12ου της 
Ημερησίας Διάταξης θέματος, όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 
Το εν λόγω θέμα (12ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο, ο 
οποίος έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής: 
Θέτω υπόψη σας προς έλεγχο και έγκριση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αμοργού περιόδου 2020-2023 
(Α΄ Φάση), όπως αυτό συντάχθηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και το τμήμα ανάπτυξης και 
εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας στην 1η/08-01-2021 συνεδρίασή της 
(αρ.απόφ.:1/2021), στο οποίο – σχέδιο – αναφέρονται τα εξής: 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), για πρώτη φορά γίνεται 

υποχρεωτική η κατάρτιση Επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 

κατοίκων και προαιρετική για τους υπόλοιπους, με τον δε Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) άρθρο 266 ορίζεται ότι 

για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το  Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό.  

Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων 

εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχοι του επιχειρησιακού 

προγράμματος είναι η ανάπτυξη της περιοχής στους τομείς αρμοδιοτήτων της και η βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους 

τους τομείς των αρμοδιοτήτων του (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέριμνα κοκ). Επίσης, περιλαμβάνονται 

στόχοι και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής του οργάνωσης και λειτουργίας. Τέλος, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει ο Δήμος. 

Σκοπός της διαδικασίας που προβλέπεται είναι η εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και «κουλτούρας» 

προγραμματισμού στους ΟΤΑ καθώς και η υποχρεωτική καθιέρωση τακτικών διαδικασιών αυτo-αξιολόγησης 

και ολοκληρωμένου προγραμματισμού 

Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει 

τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις 

των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή και 

συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή (άρθρο 

2 παρ. 1 Π.Δ. 185/2007). 

Το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Αμοργού συγκέντρωσε πληροφορίες και δεδομένα από τις εξής 

πηγές: 

1. Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου (μέσω ερωτηματολογίων)  Αφορούν την εσωτερική κατάσταση του 

Δήμου ως Οργανισμού [As Is] 

2. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (μέσω επεξεργασίας πινάκων xls) Αφορούν την εξωτερική ως προς τον 

Δήμο ως Οργανισμό κατάσταση του Δήμου Αμοργού   [As Is] 

3. Ομάδες πληθυσμού του Δήμου και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (μέσω ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων)   Αφορούν την εξωτερική ως προς τον Δήμο ως Οργανισμό κατάσταση του Δήμου 

Αμοργού  [As Is] 

Το παρόν τεύχος είναι το κείμενο της Α΄ Φάσης («Στρατηγικός Σχεδιασμός») και είναι αποτέλεσμα της 

αξιοποίησης των συζητήσεων, των ανταλλαγών απόψεων μεταξύ όλων των ανωτέρω εμπλεκομένων, της 

επεξεργασίας των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη το Δήμου, καθώς και της 

συστηματοποίησης, αξιοποίησης και αξιολόγησης όλων των πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν 

από τις παραπάνω πηγές. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω), ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα εξής 

βήματα: 

1. Συνοπτική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του Δήμου. 

2. Αξιολόγηση της κατάστασης και εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων για την τοπική ανάπτυξη. 

3. Προτάσεις δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Με την ολοκλήρωση και έγκριση της Α΄ φάσης («Στρατηγικός Σχεδιασμός») από το Δημοτικό Συμβούλιο,  το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό θα προσκληθούν  οι 

εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι κάτοικοι της πόλης προκειμένου να υποβάλλουν τις δικές τους 

προτάσεις.   

Αυτός ο δημόσιος διάλογος  αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος αφού η κοινωνία των πολιτών καλείται να διατυπώσει τη γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον 

της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν. 

Το Πρόγραμμα του Δημόσιου Διαλόγου μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των παρακάτω 

προτάσεων: 

• Προβολή – επικοινωνία μέσω διαδικτύου  
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• Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 

της δημόσιας διαβούλευσης στη πόλη μας με τη συμμετοχή των πολιτών. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 

η οποία καθίσταται απαραίτητη για τη νομιμοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα γίνουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Αμοργού.    

Οι προτάσεις  και οι παρατηρήσεις των πολιτών θα  μας οδηγήσουν στην κατάρτιση του τελικού 

επιχειρησιακού προγράμματος, που από τη στιγμή που επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελεί 

την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για το έργο της έως το τέλος της θητείας της. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως 

στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολύ-τομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, 

αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, 

καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός ΟΤΑ α’ βαθμού και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΤΑ α’ 

βαθμού, όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά 

και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής 

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

κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, οι 

αρμόδιοι εθνικοί,  περιφερειακοί και τοπικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μια σειρά από 

ουσιαστικές πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο εθνικό και το κοινοτικό 

περιβάλλον. Οι κυριότερες εξελίξεις είναι η έξοδος της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της 

στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι δεσμεύσεις και οι μετα-μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας που 

αποτυπώνονται σε κείμενα συμφωνιών, οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι πολιτικής των Ταμείων και βέβαια, η εγκεκριμένη Εθνική 

Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό η εκπόνηση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα λάβει υπόψη τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης όσο και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

Στα πλαίσια του παρόντος έργου κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη 

εφαρμογή των δράσεων στο Δήμο Αμοργού, με πεδίο εφαρμογής μια σειρά από τομείς που επηρεάζουν την 

λειτουργία του Δήμου Αμοργού  και όσων ζουν, εργάζονται και κινούνται μέσα σε αυτόν.  Η προσαρμογή του 

Δήμου Αμοργού στις νέες απαιτήσεις της ολοκληρωμένης παρέμβασης στο πλαίσιο μιας βιώσιμης 

κινητικότητας, μιας έξυπνης ανάπτυξης και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής επενδύσεων αποτελεί  μια 

διαρκή διαδικασία που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό. Οι ανάγκες της σύγχρονης πόλης και οι 

νέες προκλήσεις που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κάτοικων και στη διαμόρφωση ενός 

ελκυστικού περιβάλλοντος για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς, απαιτεί τη διαμόρφωση αξόνων και μέτρων 

προτεραιότητας με κοινό παρανομαστή τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. 

1. Διακυβέρνηση: Η διακυβέρνηση της πόλης, συμπεριλαμβανόμενων των υπηρεσιών και των 

αλληλεπιδράσεων που συνδέουν και, κατά περίπτωση, ενσωματώνουν δημόσιους, ιδιωτικούς, αστικούς και 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς έτσι ώστε η πόλη να μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά ως ένας 

οργανισμός. Το κύριο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι οι ΤΠΕ (υποδομές, εξοπλισμό και 

λογισμικό), ενεργοποιημένες από έξυπνες διεργασίες, διαλειτουργικότητα και τροφοδοτούμενες από δεδομένα. 

2. Οικονομία: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο, την αυξημένη παραγωγικότητα, 

ΤΠΕ – προηγμένη κατασκευή και παροχή υπηρεσιών, ΤΠΕ – καινοτομία, καθώς και, νέα προϊόντα, νέες 

υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. 

3. Κινητικότητα: Τα ολοκληρωμένα, βιώσιμα, ασφαλή και διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφορών 

υποστηριζόμενα από ΤΠΕ. 

4. Περιβάλλον: Η Έξυπνη ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των 

ενεργειακών δικτύων βάσει των ΤΠΕ, της μέτρησης, του ελέγχου και παρακολούθησης  της ρύπανσης, της 

ανακαίνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, των πράσινων κτιρίων, του πράσινου αστικού σχεδιασμού, καθώς 

επίσης και την αποδοτική χρήση των πόρων, την επαναχρησιμοποίηση και την αντικατάσταση των πόρων που 

εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους 
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5. Πολίτες: Πολίτες με ηλεκτρονικές δεξιότητες, οι οποίοι εργάζονται χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ, που 

έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και οι οποίοι ζουν μέσα σε μια κοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς που βελτιώνει τη δημιουργικότητα και προωθεί την καινοτομία. 

6. Διαβίωση: Ο τρόπος ζωής, συμπεριφοράς και κατανάλωσης με τη χρήση ΤΠΕ. Ως έξυπνη διαβίωση 

εννοείται επιπλέον η υγιής και ασφαλής διαβίωση σε μια πολιτιστικά ζωντανή πόλη ποικίλες πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις και ταυτόχρονη πολύ καλή ποιότητα στέγασης. Η έξυπνη διαβίωση συνδέεται επίσης με υψηλά 

επίπεδα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικού κεφαλαίου. 

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται οι προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Αμοργού  κατά 

την επόμενη Προγραμματική Περίοδο:  

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

2020-2024 
ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ   

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝ

ΗΣΗ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ

Α 

 

ΚΙΝΗΤΙ

ΚΟ-

ΤΗΤΑ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ 

 

ΠΟΛΙΤΕ

Σ 

 

ΔΙΑΒΙΩΣ

Η 

1. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

& 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ 

1.1. Ενεργειακή 

διαχείριση και 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής – 

Οικιστικό Περιβάλλον. 

  

 

    

1.2. Βιώσιμη 

Κινητικότητα       

1.3. Ύδρευση – 

Άρδευση- Αποχέτευση 

και Διαχείριση στερεών 

και υγρών αποβλήτων 

  

    

1.4. Διαχείριση και 

εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων 
 

  
 

 O 

1.5. Ασφάλεια και 

Πολιτική προστασία       

2. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜ

ΟΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σ 

2.1. Κοινωνική 

Συνοχή, Μέριμνα 

και Φροντίδα 
 

     

2.2. Τουρισμός–

Πολιτισμός-

Αθλητισμός–

Εθελοντισμός 

    

  

2.3. Εκπαίδευση και δια 

βίου Μάθηση 
      

3. 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

& 

ΑΠΑΣΧΟΛΗ

ΣΗ 

3.1. Ενίσχυση Τοπικής 

Ανάπτυξης       
3.2. Απασχόληση και 

Ανθρώπινοι Πόροι 
      

3.3. Τοπική 

επιχειρηματικότητα       

4. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Σ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ & 

ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.1. Οργάνωση και 

λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου 

και των Νομικών του 

Προσώπων 

     

 

4.2. Ανθρώπινο 

Δυναμικό και 

Υλικοτεχνική Υποδομή 
 

   
 

 

4.3 Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 
 

   
  

4.4. Οικονομική 

Λειτουργία και 

Διαχείριση 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

2020-2024 
ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ   

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ 

 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝ

ΗΣΗ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ

Α 

 

ΚΙΝΗΤΙ

ΚΟ-

ΤΗΤΑ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ 

 

ΠΟΛΙΤΕ

Σ 

 

ΔΙΑΒΙΩΣ

Η 

4.5. Ενίσχυση 

Εξωστρέφειας       

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ  
Οι πολιτικές του Δήμου Αμοργού  θα αντιστοιχίζονται με τις υφιστάμενες ανάγκες του σε συνάρτηση με τις 

υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες των δράσεων του και των έργων του σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

λήψης αποφάσεων μετά από δημόσια διαβούλευση.  

Εν συνόψει η νυν Δημοτική Αρχή έχει ευκρινώς θέσει έως σήμερα τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές και 

προτάσεις, οι οποίες απορρέουν από το Όραμα του Δήμου Αμοργού: 

Βασικές Αρχές  

Έλεγχος  στην άσκηση της δημοτικής εξουσίας  από τους πολίτες 

-Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 

-Ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα διευκολύνουν τον πολίτη 

-Ενίσχυση της αυτονομίας του δήμου 

-Προώθηση ενός οικονομικού μοντέλου που θα βασίζεται σε μια βιώσιμη αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και 

ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα 

-Προστασία των παραδοσιακών οικισμών και του φυσικού τοπίου 

-Ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς 

-Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής  και της καθημερινότητας των κατοίκων με την επίλυση θεμάτων που 

αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την μετακίνηση,  την ύδρευση και την διαχείριση αποβλήτων 

 

Οργάνωση και Διοίκηση 

- Οι επιτροπές του Δήμου πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά και συμμετοχικά χωρίς την υποχρεωτική 

παρουσία της Δημοτικής αρχής στις συνεδριάσεις τους. 

- Αναμετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων διαδικτυακά από την σελίδα του Δήμου έτσι ώστε οι κάτοικοι της 

Αμοργού να γνωρίζουν τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και  το σκεπτικό των αποφάσεων και 

ευκολότερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. 

- Άμεση, έγκυρη και αποτελεσματική  εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από την αξιοποίηση της ψηφιακής 

διακυβέρνησης (ηλεκτρονικές πληρωμές, ψηφιοποίηση αρχείων, e-learning κα), την μείωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, την λειτουργία αποκεντρωμένων τοπικών γραφείων, την επαρκή και συνεχή 

ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και την ορθολογικότερη  οργάνωση του προσωπικού. 

- Ολοκλήρωση της επέκτασης του Δημοτικού καταστήματος με παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση του και 

επένδυση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμών διαβούλευσης. 

- Η Αμοργός μπορεί και πρέπει να είναι  ένα Διοικητικά Αυτόνομο Νησί: στελέχωση και οργάνωση του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, σύσταση  Γραφείου Δόμησης, διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου 

και λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου 

- Στελέχωση των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου με τις απαραίτητες 

ειδικότητες.  Απαιτείται άμεσα η ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό - συνεργάτες 

απαραίτητους για την επίβλεψη και ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων. 

- Διεκδίκηση περισσότερων κρατικών πόρων προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στην συνεχιζόμενη μεταφορά 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών στον Δήμο. 

- Ίση μεταχείριση και δίκαιη φορολόγηση των δημοτών με παράλληλη μέριμνα για  τους οικονομικά 

ασθενέστερους. 
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- Εξοικονόμηση  πόρων με παρεμβάσεις όπως: χρήση ΑΠΕ για την τροφοδοσία ενεργοβόρων υποδομών του 

δήμου, αναβάθμιση  του δημοτικού φωτισμού με φωτοβολταϊκά χωρίς να αλλοιώνεται η αισθητική του 

παραδοσιακού τοπίου, στεγανοποίηση του δικτύου αποχέτευσης για τον περιορισμό της άσκοπης λειτουργίας 

των αντλιοστασίων μεταφοράς  λυμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες, εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της 

μείωσης των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και την εφαρμογή της τηλεμετρίας. 

- Χρηστή οικονομική διαχείριση με λογοδοσία της δημοτικής αρχής, δημόσιο ετήσιο οικονομικό απολογισμό 

και άμεση ενημέρωση των πολιτών για την διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

-Καταγραφή και κτηματογράφιση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με παράλληλη αξιοποίηση της. 

- Καταγραφή, επισκευή, συντήρηση και φύλαξη της κινητής περιουσίας του Δήμου σε κατάλληλες υποδομές. 

Δημιουργία Δημοτικού Αμαξοστάσιου. 

- Ορθολογική διαχείριση έργων, μελετών, πόρων, ανθρώπινου δυναμικού  και προγραμματισμός με πρόβλεψη 

μελλοντικών αναγκών έτσι ώστε να μην κατασπαταλούνται χρηματικά ποσά. 

-  Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο και τον προσδιορισμό του φερόμενου 

χρεωστικού ανοίγματος του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με παράλληλη ανακοπή της 

προσφάτως εκτελεσθέντας πράξης κατάσχεσης του Ταμείου σε βάρος του Δήμου μας. 

 

Οικονομία και Ανάπτυξη  

 

- Συνεργαζόμαστε χωρίς κομματικές αγκυλώσεις με την Κεντρική Εξουσία, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

και άλλους Δήμους με τις δικές μας προτεραιότητες, ανάγκες και αρχές, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις για 

έργα και υπηρεσίες, βάση μελετών και εμπεριστατωμένων στοιχείων σκοπιμότητας. 

- Διεκδικούμε την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά μας και την διεύρυνση της εφαρμογής του 

μεταφορικού ισοδύναμου και στον τουρισμό. 

- Στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψιν την φέρουσα ικανότητα του νησιού μας όπου αυτή έχει 

προσδιοριστεί από σχετικές μελέτες και εκπονούμε αντίστοιχες μελέτες και σε άλλους τομείς (τελική φάση 

ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π., μελέτη για το ενεργειακό μας δυναμικό, κα). 

 

Τουρισμός  

- Σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού, εξειδικευμένο σύμβουλο προβολής και σε διαβούλευση με τους 

επαγγελματίες του νησιού εκπονούμε το επιχειρησιακό σχέδιο για τον τουρισμό και την προβολή της Αμοργού 

με στόχους μετρήσιμους και εφικτούς. 

- Εξειδικεύουμε τους στόχους σε ετήσια βάση και συντονίζουμε τις δράσεις προβολής για καλύτερο 

αποτέλεσμα και εξοικονόμηση πόρων. Χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα προβολής και αναβαθμίζουμε την 

ιστοσελίδα του δήμου. 

- Στηρίζουμε την συλλογική οργάνωση των επαγγελματιών της Αμοργού και συμβάλουμε την συνεχή 

ενημέρωση τους στα θέματα τουρισμού, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης. 

- Προτεραιότητα μας η αξιοποίηση των παραλιών του νησιού μας μέσα από την βελτίωση της 

προσβασιμότητας, την έγκυρη και συνεχή καθαριότητα, την δημιουργία υποδομών για τους λουόμενους, όπου 

αυτό είναι εφικτό  χωρίς την υποβάθμιση του φυσικού χώρου και του δημόσιου χαρακτήρα των ακτών 

- Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργία του δημοτικού Κάμπινγκ και σε συνεργασία 

με τα ιδιωτικά Κάμπινγκ προβάλουμε τον οργανωμένο κατασκηνωτικό τουρισμό στην Αμοργό. 

- Προωθούμε και επενδύουμε στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως: γαστρονομικός, περιπατητικός, 

θρησκευτικός, φυσιολατρικός – βοτανικός, θαλάσσιος- φιλοξενείας σκαφών, καταδυτικός, αλιευτικός, γάμων, 

αθλητικός, συνεδριακός, κ.α. που συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση 

επισκεπτών με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήδη οι καταδυτικοί αγώνες, οι αγώνες ορεινού  τρεξίματος καθώς 

και η περιήγηση στα μονοπάτια έχουν αναδείξει τα οφέλη του τουρισμού εμπειρίας. 

-  Αναδεικνύουμε το Δίκτυο Μονοπατιών της Αμοργού στοχεύοντας στην απόκτηση εθνικής και ευρωπαϊκής 

πιστοποίησης, υλοποιώντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις. 

- Προωθούμε την συστηματική προβολή των αρχαιολογικών χώρων και άλλων μοναδικών φυσικών και  

αρχιτεκτονικών μνημείων του νησιού μας με την δημιουργία δικτύων πολιτιστικών διαδρομών στην Αμοργό 
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- Μέσα από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου  αναλαμβάνουμε τον συντονισμό δράσεων, εθελοντισμού και χορηγιών (crowd funding) για την 

συνεχή συντήρηση και  αποκατάσταση των μονοπατιών. 

- Σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες της εστίασης, τους ντόπιους παραγωγούς, την Λέσχη Γαστρονομίας, 

την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού και την συμμετοχή μας στο δίκτυο Γαστρονομικών 

Κοινοτήτων, καταγράφουμε, προβάλουμε και συνδέουμε τον γαστρονομικό πλούτο του νησιού μας με τον 

τουρισμό εμπειρίας.  

- Συστηματική προβολή του θρησκευτικού πλούτου του νησιού μας μέσα από ψηφιακό και οπτικοακουστικό 

υλικό. Συντήρηση και ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων και εκκλησιαστικών μουσείων. Ένταξη της Ιεράς 

Μονής Χοζοβιωτίσσης στην UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Συγκοινωνίες- Υποδομές Μεταφορών και Δικτύων  

- Διατήρηση της αξιόπιστης σύνδεσης με τον Πειραιά, την Πάρο και την Νάξο με παράλληλη βελτίωση της 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Σαντορίνη και την Μύκονο με πύκνωση των δρομολογίων ακόμα και τους μήνες 

χαμηλής περιόδου για να επωφεληθούμε από την υψηλή επισκεψιμότητα των νησιών αυτών και τα διεθνή 

αεροδρόμια που διαθέτουν 

- Ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 

- Διατήρηση και στήριξη της γραμμής σύνδεσης με Νάξο και Μικρές Κυκλάδες με τον “Σκοπελίτη” 

- Δημιουργία φακέλου μελετών έργων για την βελτίωση και επέκταση των Λιμένων Αιγιάλης και Καταπόλων 

και την αξιοποίηση με λιμενικές υποδομές για τον τουρισμό σκαφών και την αλιεία εκτός των δύο λιμένων και 

της Καλοταρίτισσας, του Κάτω Κάμπου και του Αγίου Παύλου 

- Δημιουργία υδατοδρομίου (χρηματοδότηση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και διερεύνηση της δυνατότητας 

κατασκευής διαδρόμου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών 

- Συνεργασία με την Εταιρεία Λεωφορείων Αμοργού για την πύκνωση των δρομολογίων τους μήνες χαμηλής 

κίνησης. Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης και δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας με προμήθεια και χρήση 

μικρών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μέσα από την συμμετοχή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αμοργού στο κεφάλαιο της Εταιρείας Λεωφορείων Αμοργού είτε ως αυτόνομης υπηρεσίας. 

- Άμεση συντήρηση και βελτίωση του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου. Κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης σε επικίνδυνα σημεία (Παραδείσια, Προβάλισμα, Αγία Άννα, Μοναστήρι, κα) και τοποθέτηση 

μπαρών όπου απαιτείται. 

- Μελέτες για επέκταση του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου όπως παρουσιάζεται αναλυτικά ανά 

τοπικό διαμέρισμα 

- Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών για την εύρυθμη λειτουργία των Λιμένων και των Οικισμών του νησιού 

- Επεκτείνουμε το δίκτυο παροχής δωρεάν WIFI και σε συνεργασία με την COSMOTE αναβαθμίζουμε τις 

προσφερόμενες ταχύτητες διασύνδεσης σε ολόκληρο το νησί.  

 

Πρωτογενής Τομέας 

- Άμεση κάλυψη της θέσης κτηνιάτρου από μόνιμο προσωπικό 

- Βελτίωση εγκαταστάσεων σφαγείου, προμήθεια κατάλληλου ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή 

αποθήκευση των υποπροϊόντων, λειτουργία του ΒΙΟΚΑ, κα.. και επάνδρωση του με εξειδικευμένο προσωπικό 

- Αδειοδότηση σφαγείου βοοειδών στην Αιγιάλη 

- Κάλυψη της θέσης γεωπόνου από μόνιμο προσωπικό 

- Ελεγχόμενη και αδειοδοτούμενη διάνοιξη αγροτικών δρόμων 

- Μελέτη και κατασκευή μικρών φραγμάτων - λιμνοδεξαμενών για άρδευση (Καμάρι, Κολοφάνα) 

- Στεγανοποίηση του φράγματος των Καταπόλων και δημιουργία αρδευτικού δικτύου (ΕΣΠΑ) 

- Δημιουργία υποδομών και δικτύων για την επαναχρησιμοποίηση για άρδευση των εκροών των βιολογικών 

καθαρισμών Καταπόλων και Αιγιάλης 

- Αποκατάσταση και συντήρηση των διάσπαρτων δημοτικών δεξαμενών για την κτηνοτροφία και την γεωργία 

(χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Συνεργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του νησιού και κρατικούς φορείς για την προώθηση της 

πιστοποίηση ονομασίας προέλευσης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, την συνεχή ενημέρωση για 
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χρηματοδοτικά προγράμματα και νέες ευκαιρίες και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 

αποζημιώσεων, αγροτικής ασφάλισης, πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες κ.ά. 

- Εκμετάλλευση του μητρώου οικοτεχνίας π.χ. μέσα από την παραγωγή και τυποποίηση των ντόπιων 

γαλακτοκομικών προϊόντων από τα ήδη υπάρχοντα παραδοσιακά τυροκομεία, για την νομιμοποίηση της 

διακίνησης τους και την διάθεση τους στην εστίαση και στο εμπόριο. 

- Αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων παραγωγικών ζώων που αποτελεί μάστιγα για την χλωρίδα 

του νησιού και την γεωργική παραγωγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Υδάτινοι Πόροι – Αλιεία - Περιβάλλον 

- Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Καταπόλων και μελέτη - αδειοδότηση και κατασκευή  βοηθητικών 

χώρων και στεγάστρου. 

- Ολοκλήρωση φακέλου μελετών και κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην Αιγιάλη 

- Ολοκλήρωση φακέλου μελετών και κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Καλοταρίτισσας 

- Επισκευή και συντήρηση στις γλίστρες σκαφών σε Κατάπολα, Άγιο Παύλο, Καλοταρίτισσα και Όρμο 

Αιγιάλης 

- Συντήρηση γερανού και προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών. 

- Συνεργασία με τον σύλλογο αλιέων για εξεύρεση χώρων, για την δημιουργία πάρκινγκ σκαφών. 

- Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού για την επέκταση και οριοθέτηση των οικισμών και καθορισμός 

των χρήσεων γης (Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης) (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο) 

- Εγκατάσταση αφαλατώσεων στα Κατάπολα,  στην Αιγιάλη και στην Αρκεσίνη 

- Κατασκευή δεξαμενών πόσιμου νερού σε Άγιο Παύλο, Χώρα, Αρκεσίνη, Κολοφάνα και Λεύκες 

- Στεγανοποίηση φράγματος Σακκά Καταπόλων και εγκατάσταση  ταχυδιυλιστηρίου 

- Ψηφιακή αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και ψηφιακών 

υδρομετρητών για μείωση διαρροών, αυτοματοποίηση του ελέγχου του δικτύου και ορθολογικότερη χρήση 

των υδάτινων πόρων 

- Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύων ύδρευσης  (Αιγιάλη, Άγιος Παύλος, Κάτω Κάμπος - Κολοφάνα) και 

αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Καταπόλων 

 

Διαχείριση Αποβλήτων  

Εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων  με στόχο την ενίσχυση των δράσεων 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή. 

- Συντήρηση και επέκταση του ΧΥΤΑ: καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου από πλαστικά, συντήρηση της 

περίφραξης και τοποθέτηση ψηλότερου πλέγματος, ενεργοποίηση του δεύτερου κυττάρου ταφής 

- Δημιουργία υποδομών διαλογής και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών και εγκατάσταση μονάδας 

κομποστοποίησης 

- Λειτουργία δύο πράσινων σημείων και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης αδρανών υλικών στο παλιό 

νταμάρι στο βουνό 

- Προμήθεια κάδων για μπάζα και αδρανή υλικά και χρησιμοποίηση του οχήματος που διαθέτει ο δήμος  για 

την μεταφορά τους σε συνεργασία με την ανακύκλωση αδρανών υλικών 

- Διαρκής ενημέρωση των κατοίκων για το σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων καθώς και την 

σημαντικότητα της ανακύκλωσης για τον Δήμο και τους δημότες. Ενεργοποίηση της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου για τον σκοπό αυτό. Διάθεση περιοδικών στοιχείων για την ανακύκλωση που 

επιτελείται στο νησί μας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. 

- Ανταποδοτικά  προγράμματα  ανακύκλωσης, (όπως τοποθέτηση τυποποιημένων οικίσκων ανακύκλωσης που 

κάθε ανακυκλώσιμο αντικείμενο έχει χρηματικό αντίκρισμα) 

- Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάληψη 

πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τον αλιευτικό σύλλογο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 

συμμετοχή των αλιέων σε πρόγραμμα περιβαλλοντολογικής προστασίας. 

- Συνεχή συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και 

εθελοντικής συνείδησης όλων των κατοίκων 

 

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



- Επιβράβευση μαθητικών κοινοτήτων, συλλόγων ή ακόμη και μεμονωμένων κατοικιών ή επαγγελματιών  οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα  προς όφελος του περιβάλλοντος σε διαρκή βάση με παροχή 

κινήτρων. 

- Απομάκρυνση των διάσπαρτων κατεστραμμένων μεταλλικών δεξαμενών 

- Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Αιγιάλης 

-  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Αιγιάλης και Αρκεσίνης 

- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στα Κατάπολα (Βροντάδο, Σκαρπαθιά,..), βελτίωση και αναβάθμιση 

υφιστάμενου δικτύου, μεταφορά αντλιοστασίου πλατείας των Καταπόλων. 

 

Διάβρωση Εδαφών  

- Ολοκληρωμένη προσέγγιση προστασίας της αγροτικής γης και συστηματική αναδάσωση με ενδημικά φυτά. 

Προστατευόμενοι από την υπερβόσκηση χώροι και διαμόρφωση τους, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμοι και να  

αναδεικνύουν την σπάνια χλωρίδα του τόπου. Αξιοποίηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων της μελέτης 

της βοσκοικανότητας. 

- Επιτακτική είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των τεχνιτών στην τέχνη της ξερολιθιάς. Ειδικά τώρα που η 

ξερολιθιά έχει μπει στον κατάλογο αύλης κληρονομιάς της Unescο.  Δημιουργία  εργαστηρίων  ώστε να 

μάθουν οι νεότεροι την τέχνη από τους παλαιότερους. Είναι ζήτημα μείζονος σημασίας, όπως έχουν δείξει οι 

ζημιές μετά τις φετινές βροχοπτώσεις. 

 

Ενέργεια 

- Εκπόνηση μελέτης για την δυνατότητα μερικής ή και ολικής ενεργειακής αυτονομίας του νησιού από 

ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες θα καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες. 

- Προώθηση της υπογείωσης των καλωδίων σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς 

- Εξέταση της δυνατότητας τροφοδοσίας με ΑΠΕ των αφαλατώσεων και ενεργειακή αναβάθμιση όλων των 

δημοτικών κτιρίων 

- Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τοποθέτηση φορτιστών και προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων για τον 

εξοπλισμό της δημοτικής συγκοινωνίας και ηλεκτρόκινητων οχημάτων του Δήμου 

 

Πολιτική Προστασία 

- Επάνδρωση, εκπαίδευση εθελοντών και ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων 

- Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

- Εκπόνηση σχεδίου για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών, 

πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας και διαχέιρισης, αξιοποίηση του εξοπλισμού που διαθέτει το Λιμενικό 

Ταμείο και προμήθεια πρόσθετου απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων 

-Δημιουργία υποδομών αποφυγής ζημιών από φυσικές καταστροφές. Προμήθεια και τοποθέτηση 

αλεξικέραυνων σε Βρούτση, Κατάπολα, Χώρα και Λαγκάδα με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Καθαρισμός ρεμάτων, καθαρισμός χαντακιών, δημιουργία δρόμων πυροπροστασίας. 

- Συνεχίζουμε την συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιατρους για την πραγματοποίηση 

στειρώσεων, εμβολιασμών και την συντονισμένη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο νησί μας 

- Εκπόνηση Μελέτης και Κατασκευή Δημοτικού Καταφυγείου για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς 

 

Υγεία και Πρόνοια  

- Αξιοπρεπείς και ασφαλείς διακομιδές εκτάκτων ιατρικών περιστατικών. Αντικατάσταση των ακατάλληλων 

πλωτών διακομιδών, με την επέκταση των αεροδιακομιδών σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας, την Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου και άλλους Δήμους του Αιγαίου. 

- Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επάνδρωσης όλων των Περιφερειακών Ιατρείων και του Κέντρου Υγείας. 

- Μελέτη επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΥ Αμοργού έτσι ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επί παραδείγματι, η  εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού απαιτεί 

συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες δεν υπάρχουν, ενώ το ίδιο το κτίσμα επανειλημμένως έχει κριθεί από 

τους γιατρούς ότι αδυνατεί να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες. 

- Απόσυρση των παροπλισμένων ασθενοφόρων και αντικατάσταση τους με νέα (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 
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 - Επέκταση  της τηλεματικής ιατρικής και αξιοποίηση του προσφάτως αποκτηθέντος εξοπλισμού 

- Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ΔΥΠΕ Πειραιώς για τις ανάγκες σε αναλώσιμα, αλλά κι απαιτούμενο 

προσωπικό. 

- Σχεδιασμός για την απορρόφηση όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν τις υποδομές υγείας. 

- Εκπόνηση μελέτης και δημιουργία ξενώνων διαμονής για τους δημόσιους υπαλλήλους (ιατρούς, νοσηλευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, κα) όπου με ένα χαμηλό μίσθωμα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 

στοιχειώδους αξιοπρεπούς διαμονής. 

- Συνέχιση του ποιοτικού ελέγχου του νερού και δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Περιοδικός έλεγχος της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων με αποστολή δειγμάτων και σε τρίτα εργαστήρια . 

- Υλοποίηση προγραμμάτων για πρώτες βοήθειες σε συνεργασία με την ΕΔΟΚ Αμοργού κι άλλες 

εξειδικευμένες ομάδες και φορείς, προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής μέριμνας,  διαμόρφωσης συνθηκών 

ασφαλείας και παροχή ιατρικής φροντίδας και πρόληψης για παιδιά και μεγάλους. 

 

Κοινωνική Πολιτική 

 

- Στήριξη και αναβάθμιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

- Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των εργαζόμενων 

γονέων 

- Σε συνεργασία με την εκκλησία δημιουργία γηροκομείου ή Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ) 

- Δημιουργία υποδομών έτσι ώστε όλο και περισσότεροι δημόσιοι χώροι να είναι προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ. 

- Τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης ΑΜΕΑ  και σε άλλες παραλίες του νησιού 

- Δημιουργία τουριστικών διαδρομών ΑΜΕΑ (καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, επισκέψιμοι χώροι, μέσα 

μετακίνησης) 

- Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλες τις σχολικές μονάδες (χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ) 

- Υλοποίηση της αναβάθμισης των παιδικών χαρών από το πρόγραμμα Φιλόδημος ιι, συνεχή συντήρηση τους 

και δημιουργία νέων όπου απαιτούνται (Κολοφάνα) 

- Επίλυση του θέματος της αστικής συγκοινωνίας κατά την χειμερινή περίοδο σύμφωνα με τις παραπάνω 

προτάσεις μας 

- Απαλλαγή των απόρων οικονομικά εξαθλιωμένων συμπολιτών μας από τα δημοτικά τέλη 

- Διαδικτυακή πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. 

- Διεκδίκηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και σε συνεργασία και με άλλους Δήμους της εφαρμογής του 

Επιδόματος Απόκτησης Τέκνων όπως αποφασίστηκε από Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με παράλληλη 

εφαρμογή και των απαλλαγών. 

- Το πρόγραμμα μας στοχεύει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς 

εργασίας σε όλους τους τομείς. 

 

Παιδεία 

- Συνεχίζουμε την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, την κατασκευή νέων 

εγκαταστάσεων, την δημιουργία σύγχρονων αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και την προμήθεια και λειτουργία 

σύγχρονου εξοπλισμού. 

- Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

- Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων 

(χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και αναβάθμιση των αύλειων χώρων του Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης 

(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

- Επισκευή βοηθητικών χώρων στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας, αντικατάσταση κουφωμάτων ΕΠΑΛ, 

συντήρηση ξενώνα στο Δημοτικό Σχολείο Αρκεσίνης, εργασίες διαμόρφωσης των αύλειων χώρων των 

Δημοτικών Σχολείων  Αρκεσίνης και Χώρας (χρηματοδότηση ΠΝΑ) 

- Μελέτη για κατασκευή νέου κτηριακού συγκροτήματος για το ΕΠΑΛ 

- Μελέτη και εφαρμογή αναβάθμισης ηχητικού εξοπλισμού Πολυχώρου Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



- Σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (χρηματοδότηση 

Φιλόδημος ΙΙ) 

- Επανίδρυση τομέα Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας στο ΕΠΑΛ 

- Λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  

- Προώθηση δομών αλληλεγγύης, για ενισχυτική διδασκαλία όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Μέσα από την 

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού θα δωθεί η δυνατότητα της συστηματικής  εκμάθησης μιας 

δεύτερης ξένης γλώσσας δωρεάν για όλους τους μαθητές του νησιού. 

- Προγραμματισμός ενημερωτικών δράσεων ή ημερίδων με θέμα την οδική ασφάλεια, την ανακύκλωση, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση εκδηλώσεων βίας και εκφοβισμού 

- Στήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαιδευτικών προγράμματων 

σεμιναριακής κατάρτισης  και λειτουργία δημόσιου ΙΕΚ, που να αφορούν τον πρωτογενή τομέα π.χ. 

μελισσοκομία, βιολογική καλλιέργεια, καλλιέργεια αρωματικών φυτών ή τον τομέα του τουρισμού, της 

παροχής υπηρεσιών και του πολιτισμού π.χ. συνοδοί μονοπατιών 

- Ανάδειξη των παραδοσιακών τεχνών και σεμινάρια κατάρτισης, που αφορούν την διαφύλαξη και την 

προώθηση τους ως μορφή παραγωγικής δραστηριότητας (εκμάθηση κεραμικής τέχνης, παραδοσιακής 

υφαντικής, κα) 

- Διεκδίκηση και ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα. 

- Δημιουργία Ένωσης γονέων Δήμου Αμοργού. 

- Δραστηριοποίηση για την άρση της κατάργησης επιπλέον μοριοδότησης. 

- Εξασφάλιση εκπαιδευτικού προσωπικού έγκαιρα σε όλες τις βαθμίδες 

- Δημιουργία ξενώνων διαμονής για τους δημόσιους υπαλλήλους (ιατρούς, νοσηλευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό, εκπαιδευτικούς, κα) όπου με ένα χαμηλό μίσθωμα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα στοιχειώδους 

αξιοπρεπούς διαμονής. 

-Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σχολείων όλων των βαθμίδων με άλλα περιοχές της Ελλάδας ή ακόμη και 

του εξωτερικού. 

- Αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με ευρύτερη συμμετοχή της τοπικής 

κοινωνίας και με την ενχωριση επιτελικού ρόλου στον σχεδιασμό και την αναβάθμιση της παιδείας στον τόπο 

μας 

 

Πολιτισμός 

- Ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων της Αμοργού σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέσα από την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων θα καταστούν 

πλήρως επισκέψιμοι χώροι η αρχαία Μινώα και ο Πύργος στο Χωριό και μέσα από την διάνοιξη αγροτικού 

δρόμου από το Βρούτση στον Άγιο Ιωάννη στο  Καστρί θα προχωρήσει το έργο της ανασκαφής του 

απαλλοτριωμένου αρχαιολογικού χώρου. 

- Επάνδρωση των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με προσωπικό. 

- Επανέκδοση σύντομου δίγλωσσου οδηγού με την αρχαιολογική συλλογή Αμοργού (μαρμάρινα γλυπτά) 

- Έκδοση ελληνικού οδηγού με το αρχαιολογικό επιγραφικό υλικό της συλλογής Ιωαννίδη και του 

αρχαιολογικού μουσείου 

- Ολοκλήρωση και λειτουργία του λαογραφικού μουσείου στην Χώρα Αμοργού 

- Ολοκλήρωση μελέτης εγκατάστασης και δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο παλαιό Γυμνάσιο 

- Ανάδειξη, αξιοποίηση της Τοπικής Αρχειακής Συλλογής και συντήρηση του αρχείου του  Ληξιαρχείου 

- Αποκατάσταση του κτιρίου της Ένωσης Αιγιαλιτών και μελέτη - εγκατάσταση Λαογραφικού Μουσείο 

(έμφαση στην υφαντική τέχνη, την σηροτροφία, την κεντητiκή) 

- Μελέτη εγκατάστασης Λαογραφικού Μουσείου στο παλιό σχολείο της Κολοφάνας (έμφαση στην αγροτική 

ζωή) 

- Συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χώρας Αμοργού για την αξιοποίηση της παλιάς μηχανής στην 

Χώρα 

- Δημιουργία δικτύου θεματικών  μουσείων (λαογραφικό, ναυτικής τέχνης, αγροτικής ζωής, ελιάς κ.α.) και 

προβολή του 
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- Αποκατάσταση και συντήρηση κτιρίων που σχετίζονται με την παράδοση ή την νεότερη ιστορία μας, όπως ο 

Φάρος των Καταπόλων, ο Θόλος στην Χώρα (χρηματοδότηση ΠΔΕ), ο Κάτω Λάκκος στην Χώρα,  οι 

διάσπαρτοι Ανεμόμυλοι (φωτισμος Μύλων στην Χώρα με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ) 

- Αγορά, αποκατάσταση και αξιοποίηση  του Μύλου στην δυτική είσοδο της Χώρας 

- Μελέτη κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αμοργού 

- Μελέτη αποκατάστασης , ανάδειξης και ανάπλαση του παλιού Δημοτικού Σχολείου στο Βρούτσι καθώς του 

περιβάλλοντα χώρου όπου στεγάζεται η  κινηματογραφική λέσχη Αμοργού. Ενίσχυση και προβολή της 

λειτουργίας της μέσα από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού 

- Μελέτη αναστήλωσης των παραδοσιακών κτισμάτων στο Μετόχι της Χώρας Αμοργού, σε συνεργασία με την 

Ιερά Μονή Χοζοβιωτίσσης προκειμένου να αξιοποιηθούν ως χώροι παραδοσιακής φιλοξενίας, εκπαίδευσης, 

πολιτισμού και κοινωφελών σκοπών. 

- Συντήρηση της εκκλησίας του  Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στα Κάψαλα,  αναστήλωσης των 

ερειπωμένων κτισμάτων και διάνοιξης του αγροτικού δρόμου από το Ξενοδοχείο. 

- Καταγραφή του έργου αμοργιανών ζωγράφων και λειτουργία μόνιμης πινακοθήκης 

- Δημιουργία μόνιμων δομών ενασχόλησης με την τέχνη κατά την διάρκεια όλου του χρόνου (χορό, θέατρο, 

μουσική, φωτογραφία , κεραμική ,ζωγραφική , κ.α.) μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  σε 

συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους.   

- Ανταλλαγή δημιουργικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό  με άλλα νησιά των 

Κυκλάδων. 

- Συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων και γονέων έτσι ώστε οι μαθητές του νησιού,  να αναπτύξουν 

δημιουργικές δραστηριότητες προκειμένου να γίνουν κοινωνοί της ιστορίας και του πολιτισμού της Αμοργού  

και να μεταλαμπαδεύσουν την γνώση τους σε άλλες σχολικές κοινότητες ανταλάσοντας ανάλογες εμπειρίες ή 

γνωστικές πληροφορίες. 

- Συμμετοχή μέσα από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού στην διοργάνωση του 

κινηματογραφικού φεστιβάλ και συνδιοργάνωση με φορείς και συλλόγους άλλων θεματικών εκδηλώσεων 

- Καταγραφή και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας μέσα από την παραγωγή 

οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικου όπως το αρχείο  παραδοσιακής μουσικής της Αμοργού και των 

Μικρών Κυκλάδων του καθ. Λιαρόπουλου (χρηματοδότηση ίδιοι πόροι, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) 

- Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού εμπειρίας 

στην Αμοργό. Δυνατότητα ακουστικής ξενάγησης μέσω κινητού, εικονικής περιήγησης μέσω φορητής 

συσκευή για σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος με χρήση μονοπατιών ιστορίας και πολιτισμού. 

(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)   

 

Αθλητισμός  

- Αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και δημιουργία νέων. 

- Δημιουργία αθλητικού κέντρου στα Κατάπολα με ένα γήπεδο 5*5, ένα γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ-βόλει 

και όργανα εξωτερικής εκγύμνασης (χρηματοδοτηση Φιλόδημος ΙΙ) 

- Ολοκλήρωση μελέτης για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο οικόπεδο δυτικά από το  Αγροκήπιο 

Καταπόλων 

- Δημιουργία γυμναστηρίου στην Αιγιάλη σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου 

- Δημιουργία γυμναστηρίου στην Αρκεσίνη σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου 

- Κατασκευή αποδητηρίων και τουαλετών στα γήπεδα της Αιγιάλης (χρηματοδοτηση ΕΣΠΑ) 

- Κατασκευή γηπέδου 5*5 στην Αρκεσίνη (Γ.Γ.Αθλητισμού) 

- Διαβούλευση για την αξιοποίηση του χώρου του Αγροκήπιου και την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών 

- Σε συνεργασία με την Μητρόπολη Θήρας, Αμοργού και Νήσων λειτουργία θερινού αθλητικού κάμπινγκ στην 

περιοχή της Αγίας Παρασκευής για την νεολαία του νησιού μας και των γύρω νησιών στο πρότυπο των 

Αθλητικών Μονοπατιών 

- Σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους γονέων και την κοινωφελή εταιρεία απαιτείται η 

δημιουργία μόνιμης αθλητικής και προπονητικής  δραστηριότητας 

- Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων στην Αμοργό αλλά και συμμετοχή μας σε ανάλογα γεγονότα στις 

Κυκλάδες και αλλού. Στήριξη και προβολή των αγώνων ορεινού τρεξίματος (Amorgos Trail Challenge)  και 

του τουρνουά ελεύθερης κατάδυσης (Authentic Big Blue) 
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- Διοργάνωση μαθητικών αγώνων 5*5 και συμμετοχή στα τοπικά πρωταθλήματα της περιφέρειας 

- Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας του τόπου, με την προβολή και αναβίωση των Ιτωνίων  (αθλητικών 

εκδηλώσεων που γινόντουσαν  στην αρχαιότητα προς τιμήν της Ιτωνίας Αθηνάς στη περιοχή της κάτω Μεριάς) 

- Διατήρηση και προβολή των παραδοσιακών μοναδικών αμοργιανών παιχνιδιών. 

- Στήριξη της προσπάθειας μέσω συλλόγων και ιδιωτών της εκμάθησης και της προβολής των παραδοσιακών 

μας χορών.   

 

Τοπική Κοινότητα Αιγιάλης 

- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Λαγκάδας και Όρμου (ενταγμένο, χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού περιοχής Αιγιάλης (ενταγμένο, χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αιγιάλης (ενταγμένο, χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Κατασκευή αφαλάτωσης 600m3  (ενταγμένο, χρηματοδότηση ΠΔΕ). 

- Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης (ενταγμένο, χρηματοδότηση ΔΛΤ Αμοργού, ΠΝΑ, 

ΙΠ) 

- Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης 1000μ3 στον Άγιο Παύλο (Α. Τρίτσης) 

- Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και τοποθέτηση στεγάστρων σκίασης στα νεόδμητα Σχολεία Αιγιάλης  

(ΕΣΠΑ) 

- Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιγιάλης και κατασκευή αποδυτηρίων και τουαλετών 

(χρηματοδότηση ΠΝΑ και ΕΣΠΑ) 

- Κατασκευή δημοτικών αποχωρητηρίων στην Λαγκάδα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Κατασκευή στάσης στον Άνω Ποταμό (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Εργασίες επιδιόρθωσης περίφραξης κοιμητηρίου Λαγκάδας (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ηλεκτροδότηση περιοχών Στρούμπου και Ασφοντυλίτη με υπόγειο καλώδιο (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Πλακόστρωση στον παραδοσιακό οικισμό Στρούμπου (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση φακέλου μελετών αγροτικής οδοποιίας Λαγκάδα-Επανοχωριανή-Άγιος Ιωάννης 

Θεολόγος (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση φακέλου μελετών αγροτικής οδοποιίας Ασφοντιλίτη- Χάλαρα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση μελέτης οριοθέτησης ρέματος Χονδρολιάς και εκπόνηση μελέτης διευθέτησης 

(χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Εξεύρεση και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Λαγκάδα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Συντήρηση και αξιοποίηση παλαιών Δημοτικών Σχολείων Λαγκάδας και Ποταμού (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση φακέλου Μελετών για αναβάθμιση λιμενικών υποδομών Αιγιάλης (χρηματοδότηση 

Φιλόδημος ΙΙ) 

- Νομιμοποίηση Λιμενικών Έργων Λιμένα Αιγιάλης (σε εξέλιξη) 

- Συντήρηση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών Όρμου Αιγιάλης (χρηματοδότηση ΔΛΤ Αμοργού) 

- Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων, φωτισμού στον Όρμο (χρηματοδότηση Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Αμοργού) 

- Μελέτη για την διαμόρφωση του Λαογραφικού Μουσείου στον Όρμο Αιγιάλης (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (χρηματόδοτηση ΕΣΠΑ) 

- Κατασκευή αγροτικού δρόμου Αγίου Παύλου (χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων Λαγκάδας (χρηματοδότηση Υπ Εσωτ) 

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας στον Άγιο Παύλο, για την εξυπηρέτηση τουριστικών 

σκαφών (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Επιδιόρθωση οδοστρώματος από Ιατρείο Όρμου εως Χοντρολιά (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση δημιουργίας δρόμου πρόσβασης στο Ρυακάκι Ποταμού (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης στο νεκροταφείο του Ποταμού (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Συντήρηση και διευθέτηση περιβάλλοντος χώρων Σφαγείων Αιγιάλης (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Μετατόπιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον Όρμο Αιγιάλης και ολοκλήρωση αναβάθμισης δικτύου 

τηλεφωνίας με οπτικές ίνες 

- Τοποθέτηση αναμεταδότη DIGEA και κρατικών καναλιών 

- Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης στην περιοχή πλησίων της Λίμνης (χρηματοδότηση ΙΠ) 
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- Κατασκευή Στεγάστρων και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων της Αφαλάτωσης Αιγιάλης (χρηματοδότηση 

ΓΓΑιγαίου) 

 

Τοπική Κοινότητα Θολαρίων 

 

- Ολοκλήρωση κατασκευής δρόμου Θολάρια Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος (ενταγμένο, χρηματοδότηση 

ΠΔΕ) 

- Διάνοιξη δρόμου Ψιλή Άμμος - Λεβρωσό (χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και αντλιοστασίου στο Σελάδι (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση φακέλου μελετών και βελτίωση δρόμου Όρμου Θολαρίων (χρηματοδότηση ΠΝΑΙ) 

- Αποκατάσταση μονοπατιού προς Μικρή Βλυχάδα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Εργασίες πλακόστρωσης από το Πνευματικό Κέντρο ως το παλαιό Φαναρτζιδικο (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Μελέτη αναβάθμισης δρόμου προς Άγιο Δημήτριο (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Συντήρηση αγροτικού δρόμου προς Κουρουκλιές (χρηματοδότηση ΙΠ) 

 

Τοπική Κοινότητα Αμοργού ( Χώρας)  

 

- Ανάπλαση περιοχής πηγαδιών και αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου του Θόλου (ενταγμένο, 

χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων, και κατασκευή φωτισμού και μερικής αποκατάστασης μύλων 

(ενταγμένο, χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος (χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Αποπεράτωση και λειτουργία λαογραφικού μουσείου (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ και αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού (χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Αποκατάσταση και συντήρηση μύλων 

-  Μελέτη διαμόρφωσης διαδρομής από Πηγάδια – Μύλοι - Νεκροταφείο 

- Συντήρηση και ανάδειξη Κάτω Λάκκου (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Αγορά, αποκατάσταση και αξιοποίηση  του Μύλου στην δυτική είσοδο της Χώρας (χρηματοδότηση ΙΠ, 

ΠΔΕ) 

- Βελτίωση περιφερειακού Δρόμου Χώρας  (χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Ασφαλτόστρωση και φωτισμός χώρων στάθμευσης  δυτικού πάρκινγκ της Χώρας (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Μελέτη διαμόρφωσης χώρου Καλογερικού και άμεση αποκατάστασή του (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή του έργου Ανάπλαση της δυτικής εισόδου και πλατείας Αντωνίου 

Φωστιέρη (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο) 

- Βελτίωση - κατασκευή δρόμων στο Αγ. Βαρβάρα- Τερλάκι- Λέλης (Α.Τρίτσης) 

- Φάκελος μελετών για την διάνοιξη δρόμου Αγ. Βαρβάρας - Περιστεριά (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Βελτίωση δρόμου Ιεράς Μονής και Αγ. Άννας και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (Α.Τρίτσης) 

- Ηλεκτροδότηση Αγίας Άννας και διευθέτηση πρόσβαση στο Σύρμα και στο Καμπί (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Φάκελος μελετών για την κατασκευή νέας δεξαμενής 1000μ3 (χρηματοδότηση ΤΠΔ) 

- Μελέτη βελτίωσης δρόμου Αγ. Γεώργιου Βαλσαμίτη (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Φάκελος μελετών για την συντήρηση και ανάδειξη του Κάστρου (χρηματοδότηση Α. Τρίτσης) 

- Διευθέτηση πρόσβασης από το Προσκύνημα στο Νεκροταφείο (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Αποκατάσταση του βουνού στην Χώρα κοντά στο παλιό νταμάρι και δενδροφύτευση (χρηματοδότηση 

ΙΠ) 

Τοπική Κοινότητα Αρκεσίνης 

 

- Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Αρκεσίνης (ενταγμένο, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

- Κατασκευή δρόμου προς Αμμούδι (ενταγμένο, Α. Τρίτσης) 

- Ολοκλήρωση Μελέτης και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (χρηματοδότηση Α.Τρίστης) 

- Μελέτη και κατασκευή δικτύων ύδρευσης Κολοφάνας- Καλοταρίτισσας- Μαύρης Μύτης 

(χρηματοδότηση ΙΠ και ΠΔΕ) 
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- Ολοκλήρωση φακέλου μελετών και κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Καλοταρίτισσας 

(χρηματοδότηση ΙΠ, ΕΠΑΛ) 

- Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή νέας γλίστρας στην Καλοταρίτισσα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων Καλοταρίτισσας (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Φάκελος μελετών για κατασκευή λιμενικών υποδομών φιλοξενίας σκαφών στον Κάτω Κάμπο 

(χρηματοδότηση ΙΠ, ΕΣΠΑ) 

- Ολοκλήρωση μελέτης διάνοιξης και κατασκευή δρόμου Κάτω Κάμπου (χρηματοδότηση ΙΠ, ΠΔΕ) 

- Φάκελος μελετών για προμήθεια και εγκατάσταση αφαλάτωσης στην Αρκεσίνη (χρηματοδότηση Α. 

Τρίτσης) 

- Φάκελος μελετών για βελτίωση δρόμων Ραχούλας, Γωνιάς, Πύργου Αγίας Τριάδας (χρηματοδότηση 

ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση μελέτων και κατασκευή δεξαμενών ύδατος Αρκεσίνης και Κολοφάνας (χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ) 

- Μελέτη και Αποκατάσταση και συντήρηση παλαιών δεξαμενών (χρηματοδότηση ΙΠ, Υπ Εσωτ) 

- Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης στην δεξαμενή της Κολοφάνας (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Μελέτη εγκατάστασης Λαογραφικού Μουσείου στο παλιό σχολείο της Κολοφάνας (χρηματοδότηση 

ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή γηπέδου 5*5 στην Αρκεσίνη (χρηματοδότηση ΙΠ, 

ΓΓΑθλητισμού) 

- Αποκατάσταση δρόμου στα Παραδείσια (χρηματοδότηση Υπουργείο Υποδομών) 

- Συντήρηση και ανάδειξη μονοπατιού Πυργί-Φυλάκιο- Βουδοσπηλιά (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Προμήθεια και τοποθέτηση διαδρόμου πρόσβασης ΑΜΕΑ στην Καλοταρίτισσα (χρηματοδότηση ΙΠ, 

ΕΣΠΑ) 

- Φάκελος μελετών για αξιοποίηση της ακτής στα Παραδείσια (χρηματοδότηση ΙΠ) 

 

Τοπική Κοινότητα Βρούτση 

- Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης στην παραλία του Μούρου (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Καθαίρεση αλεξικέραυνου, προμήθεια και τοποθέτηση τριών νέων (χρηματοδότηση Υπ. Εσωτ) 

- Μελέτη και εργασίες βελτίωσης πρόσβασης στα Σύβρισσα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Συντήρηση και αποκατάσταση τοίχων στο μονοπάτι Μανιάτη - Ραχούλα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Συντήρηση και αποκατάσταση μύλων (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Αγορά οικοπέδου και εργασίες διαμόρφωσης για επέκταση του χώρου στάθμευσης στον Άγιο 

Σπυρίδωνα (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενής πλησίον της Βρύσης στο Καμάρι (χρηματοδότηση ΙΠ, ΠΔΕ) 

- Φάκελος μελετών κατασκευής δρόμου προς Λεύκες και σύνδεση με Άγιο Ιωάννη Καστρί (ΙΠ) 

- Ολοκλήρωση πλακόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού στο Καμάρι (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Εργασίες συντήρησης του κοινοτικού γραφείου και τακτοποίηση του αρχείου (χρηματοδότηση ΙΠ) 

- Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη εκπόνηση φάκελου μελετών για την αποκατάσταση και 

ανάδειξη του παλιού Δημοτικού Σχολείου (χρηματοδότηση ΙΠ και ΠΔΕ) 

- Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου (χρηματοδότηση Α. Τρίτσης)  

 

Τοπική Κοινότητα Καταπόλων 

- Ολοκλήρωση κατασκευής δύο μονάδων αφαλάτωσης συνολικής παραγωγής 600μ3/μέρα (ενταγμένο, 

χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Αποπεράτωση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης αγροτικού δρόμου Μινώα-Λεύκες-Αγία Θέκλα 

(ενταγμένο, χρηματοδότηση ΠΔΕ) 

- Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Αμοργού (ενταγμένο, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

(θα γίνει χρήση των κυβόλιθων που βρίσκονται στην παραλία Καταπόλων) 

- Νομιμοποίηση Λιμενικών Έργων Λιμένα Καταπόλων (ολοκληρώθηκε) 

- Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

- Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού νηπιαγωγείου Καταπόλων (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 
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- Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων (χρηματοδότηση 

Α.Τρίτσης) 

- Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (χρηματοδότηση ΙΠ και ΠΔΕ) 

- Δημιουργία αθλητικού κέντρου στα Κατάπολα με ένα γήπεδο 5*5, ένα γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ-

βόλει και όργανα εξωτερικής εκγύμνασης (χρηματοδοτηση Φιλόδημος ΙΙ) 

- Επικαιροποίηση μελέτης και αποκατάσταση φάρου Καταπόλων ( χρηματοδότηση ΙΠ, ΕΣΠΑ) 

- Δημιουργία φακέλου μελετών έργων για την βελτίωση και επέκταση του Λιμένα Καταπόλων 

(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

- Φάκελος μελετών για την δημιουργία νέας οδικής σύνδεσης του Λιμένα Καταπόλων με το Επαρχιακό 

δίκτυο από τη νότια πλευρά του οικισμού, ώστε να ελαφρυνθεί ο οικισμός από την κίνηση οχημάτων και να 

καταστεί δυνατή η μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου στην περιοχή του λιμανιού, τουλάχιστον κατά την 

περίοδο τουριστικής αιχμής” σύμφωνα με την πρόταση των μελετητών του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (χρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ) 

- Δημιουργία υδατοδρομίου (χρηματοδότηση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)  

- Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης στο Πάρκινγκ Καταπόλων (ολοκληρώθηκε) 

- Επέκταση και αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού στα Πάρκινγκ των Καταπόλων (ΙΠ) 

- Εκπόνηση Μελέτης και στεγανοποίηση του φράγματος των Καταπόλων και δημιουργία αρδευτικού 

δικτύου (Α. Τρίτσης, ΥΠΑΑΝ) 

- Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων και φωτισμού στα Κατάπολα Αμοργού (χρηματοδότηση 

ΝΕΑΡΧΟΣ) 

- Μελέτη αναβάθμισης δικτύου αποχετεύσης Καταπόλων και υποδομών Βιολογικού Καθαρισμού και 

κατασκευή του έργου (χρηματοδότηση ΤΠΔ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

- Μελέτη αναβάθμισης Δημοτικού Κάμπινγκ (ΙΠ) 

- Κατασκευή οδικής ασφάλειας στο Μπροβάλισμα (Υπουργείο Υποδομών) 

- Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης νεκροταφείου (ΙΠ) 

- Εκπόνηση μελέτης και πραγματοποίηση εργασιών βελτίωσης τμηματικής οδοποιίας Καταπόλων 

(Ξυλοκερατίδι, Φράγμα, Σκαρπαθιές, Αγία Ειρήνη, Λεύκες οδική ασφάλεια) (ΙΠ, ΠΝΑΙ) 

- Πλακώστρωση δρόμου απο Πόρτο Κατάπολα μέχρι την Βρύση την Καταπολιανή στα πλαίσια των 

αποκατάσεων του έργου μεταφοράς αντλιοστασίου Πλατέιας Καταπόλων (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

- Μελέτη αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Καταπόλων (ΙΠ) 

- Συντήρηση περιπατητικής διαδρομής από Νερά προς Φανάρι 

- Εκπόνηση μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για κατασκευή ξενώνων στο Ραχίδι για παροχή 

στέγης σε ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό (ΙΠ, ολοκληρώθηκε η μελέτη) 

- Φάκελος μελετών ανανέωσης περιβαντολογικών Όρων ΒΙΟΚΑ Καταπόλων 

- Μελέτη και κατασκευή κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο Αγροκήπιο (ΙΠ, ολοκληρώνεται η μελέτη και η 

αδειοδότηση) 

Μεθοδολογία του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμοργού  
 Η μεθοδολογία του επιχειρησιακού σχεδίου βασίζεται στην ανάγκη ενός συνεκτικού, ρεαλιστικού 

επιχειρησιακού σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις τοπικές ανάγκες και προοπτικές και  παράλληλα  στην 

ανάγκη αποδοχής του σχεδιασμού  και στην παραγωγή και αξιοποίηση ιδεών και απόψεων από το σύνολο των 

πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων, μέσω της εφαρμογής διαδικασιών της «εκ των κάτω προς τα πάνω 

προσέγγισης» (bottom-up). Για αυτό τον σκοπό καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του παρόντος έργου  θα 

υπάρξει  εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης και επαφών με τους πολίτες τους επιχειρηματίες και τους 

τοπικούς φορείς. Μέσω της συμμετοχής τους, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την για την πλήρη εφαρμογή 

των δράσεων  στην πόλη αποκτά ένα σημαντικό επίπεδο «δημόσιας νομιμότητας». Η διαδικασία αυτή θα 

τροφοδοτεί τα επιμέρους παραδοτέα, τόσο με στοιχεία όσο και με γενικότερο προβληματισμό και προτάσεις. Η 

Μεθοδολογία έρευνας της φάσης αυτής εκτός από τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων από τους 

υπαλλήλους του Δήμου Αμοργού  αφορά επίσης την επιλογή δείγματος (δημότες, επιχειρήσεις, επισκέπτες), τη 

διαμόρφωση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς με σκοπό την καταγραφή των αναγκών και 

των επιθυμιών, συλλογή και αποκωδικοποίηση στοιχείων. 
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Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία των επιχειρησιακών προγραμμάτων των δήμων καθορίζονται εκτεταμένα 

και λεπτομερώς από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3463/2006,άρθρα 203-207 και  Ν.3852/2010 άρθρο 266). 

Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από αλλαγές ή εξελίξεις.  

• Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που 

μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην οργάνωση και λειτουργία του, που πρέπει να 

ξεπεραστούν προκειμένου ο  Ο.Τ.Α. να ασκήσει το ρόλο του. 

• Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια  

• Εξειδικεύονται σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, κ.λπ.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομοθέτης επιμένει ιδιαίτερα στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για το 

Ε.Π. και ορίζει εμφατικά ότι η Περιφέρεια προβαίνει σε «έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας 

κατάρτισής του».  

Τα ζητήματα που αφορούν τα όργανα και τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

Ε.Π. διέπονται από το ΦΕΚ Β’ 2970/2014 σύμφωνα με τα οποία η κατάρτιση του Ε.Π. εγκρίνεται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής επιτροπής. Το εν λόγω  Σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού εισηγείται ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Το εγκεκριμένο, 

πλέον,  από το Δημοτικό Συμβούλιο Κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού, δημοσιοποιείται για διαβούλευση, 

τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε άλλο 

πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης και διαβούλευσης υποβάλλονται προτάσεις, 

εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς. Με ειδική απόφαση του Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια 

συζήτηση και όποια άλλη πρόσθετη ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία. 

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 

επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγησή τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και 

τα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις 

δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. Επίσης, 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. 

Το τμήμα Προγραμματισμού  του Δήμου Αμοργού επεξεργάζεται και συνθέτει τις προτάσεις των υπηρεσιών, 

τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις που 

προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το 

οποίο υποβάλει στο Δήμαρχο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών 

συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αμοργού. Το εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο,  

επιχειρησιακό πρόγραμμα, κατατίθεται για έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Ορολογία 
Αναπτυξιακό Όραμα 

Συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου ως γεωγραφικής – χωρικής 

ενότητας και ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη 

περίοδο (πενταετία), την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα 

επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Περιλαμβάνει το όραμα τοπικής ανάπτυξης και το 

όραμα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού. 
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Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Διαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της περιοχής και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών 

παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει 

τουλάχιστον: α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον Ο.Τ.Α., 

κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. 

β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες 

των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών. 

γ. Tις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων 

του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση. δ. Τις 

ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές και χρηματοδοτήσεις). 

 

Άξονας 

Γενική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων. 

 

Δράσεις 

Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του Δήμου και αποσκοπούν στην 

επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός Σχεδίου Δράσης. 

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου 

Έγγραφο που αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει: α) σχέδια δράσης για την 

εφαρμογή της στρατηγικής κατά την επόμενη πενταετία β) εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν από 

τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, γ) Οικονομικό 

Προγραμματισμό εσόδων και δαπανών και δ) Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Προγράμματος. 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες 

διαρθρώνεται το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της μακρο-

περιφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων 

οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, β. κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι 

δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των 

οργάνων διοίκησης, προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών 

συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. γ. Υπεύθυνοι υλοποίησης των 

δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και 

σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις 

συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς. δ. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου, ε. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, στ. συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται 

σχετικό έντυπο-πίνακας προγραμματισμού, ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή 

χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του 

επιχειρησιακού σχεδίου, η. εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή 

χρηματοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας, θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές 

δαπάνες των δράσεων του προγράμματος για κάθε έτος της πενταετίας, ι. καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί 

πίνακες του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης. 
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Έργα 

Ως Έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική 

έναρξη και πέρας υλοποίησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:  σχεδιασμό, μελέτη, 

κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, 

ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 

Μέτρα 

Είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων. 

Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς στόχους. 

 

Στόχοι 

Επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

Δήμου, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. 

Αντιστοιχούν στα κρίσιμα ζητήματα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι θα αντιμετωπιστούν από το 

Δήμο κατά την επόμενη πενταετία και εξειδικεύονται προκειμένου να προσδιοριστούν οι ειδικότεροι στόχοι 

ενός σχεδίου δράσης. Για την επίτευξη ενός στόχου ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία, η οποία καταρτίζει το 

σχετικό σχέδιο δράσης. Ανάλογα με το σκοπό τους, οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους τοπικής ανάπτυξης και 

στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Ανάλογα με το πόσες κάθετες υπηρεσίες εμπλέκονται στην επίτευξή τους οι 

στόχοι τοπικής ανάπτυξης διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια- υπηρεσιακούς. Οι συναφείς Στόχοι 

ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε γενικότερες 

προτεραιότητες – Άξονες. Οι Στόχοι, τα Μέτρα και οι Άξονες συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα, στο οποίο 

γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. 

 

Στρατηγική 

Συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην 

επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου σημαίνει: α) τον προσδιορισμό 

των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και β) 

τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση 

των ως άνω στόχων τοπικής ανάπτυξης (στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). Η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για 

την κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης και πρέπει να είναι συμβατή με την αποστολή, το όραμα και τις αρχές 

λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου. 

 

Στρατηγικοί Στόχοι 

Η διατύπωση της στρατηγικής του Ο.Τ.Α. γίνεται μέσω του καθορισμού γενικών στρατηγικών στόχων. 

Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν: 

α. Στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. β. Στην ικανοποίηση 

των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του. γ. Στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

(με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του). 

δ. Στη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. 

 

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου 

Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, 

αποτυπώνει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού και αποτελεί μέρος του Πενταετούς Επιχειρησιακού 

προγράμματος. Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη 

δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση με καταχώρηση στην 

ιστοσελίδα του δήμου. 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Συστηματική διαδικασία καθορισμού της στρατηγικής μέσω της οποίας ο Δήμος συμφωνεί στις 

προτεραιότητες που είναι αναγκαίες για την αποστολή του και ανταποκρίνονται στο περιβάλλον του. Ο ρόλος 

του είναι να προγραμματίσει, να εφαρμόσει και να κάνει πιο λειτουργική τη στρατηγική. 

 

Σχέδιο Δράσης 

Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός στόχου. Ένα σχέδιο δράσης 

περιλαμβάνει στόχους, οι οποίοι αφορούν στους στόχους τοπικής ανάπτυξης, στην ικανοποίηση αναγκών των 

αποδεκτών και στην εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας για το στόχο υπηρεσίας. Ένα σχέδιο δράσης 

περιλαμβάνει ειδικότερους στόχους και δράσεις οι οποίοι προκύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών 

στρατηγικών επιλογών. 

Θεσμικό Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού θεσπίστηκε αρχικά με τα 

άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) στα πλαίσια της διαδικασίας οργάνωσης 

και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τη δημιουργία μόνιμων δομών 

προγραμματισμού. Στην Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών με αρ. 45/58939/25-10-2006 περιγράφονται ο 

σκοπός, η διάρθρωση και οι στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με την υπ’ αρ. 18183 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 534/Β/13.04.2007) καθορίζονται η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των ΟΤΑ, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011, καθορίζονται η διαδικασία 

κατάρτισης, η δομή και το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων Προγραμμάτων 

Δράσης που το εξειδικεύουν. 

Ακόμη, κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α’ 

βαθμού, δόθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την Εγκύκλιο με αρ. 66/50837/14-9-2007. Η μετεξέλιξη του θεσμού 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ επιχειρείται στο Ν.3852/2010(άρθρο 266) και στον οποίο 

αναφέρεται ρητά η υποχρέωση των Δήμων στην εκπόνηση πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

αντίστοιχων Ετήσιων Σχεδίων Δράσης αυτού. Στην υπ’ αρ. 41179/04.11.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2970/Β/04.11.2014) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019»1 

περιγράφεται η νέα διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι παραπάνω θεσμικές 

ρυθμίσεις έχουν σκοπό την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού 

στους ΟΤΑ, ώστε η διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων των 

δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία το ανθρώπινο δυναμικό 

τους θα συμμετέχει, με συγκεκριμένο ρόλο, σε όλες τις φάσεις. 

 

Δομή και Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τρία στάδια και γίνεται σε επιμέρους βήματα 

έχοντας ως σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι 

συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου. Παρακάτω 

γίνεται περιγραφή και ανάλυση των βημάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο. 

Στάδιο 1: Αποτύπωση και αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. 

  

Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση Σε αυτό το βήμα γίνεται η οργάνωση και η προετοιμασία της όλης 

διαδικασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες:  

Οργάνωση του έργου από το Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής o Διατύπωση 

των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής  

Προγραμματισμό του έργου.  

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 

Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

 Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Αυτό το 

βήμα έχει σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση: o Της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του 

Δήμου ως οργανισμού o Της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στους θεματικούς τομείς 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», 

«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Για το σκοπό αυτό γίνεται συνοπτική περιγραφή της γενικής, 

μακροσκοπικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, 

οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των 

σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Έπειτα, αξιολογείται η κατάσταση της 

περιοχής και γίνεται εντοπισμός των κρίσιμων θεμάτων ανάπτυξης σε κάθε τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση»). Επίσης, γίνεται χρήση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και βιβλιογραφικών πηγών καθώς 

και πρωτογενών στοιχείων από την αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων στελεχών του Δήμου που αφορούν σε 

συγκεκριμένα θεματικά πεδία σχετικά με την ειδικότητα και τις αρμοδιότητές τους.  

 

Βήμα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αυτό 

το βήμα έχει σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση: o του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των 

οριζόντιων υπηρεσιών o των Νομικών Προσώπων του Δήμου Για το σκοπό αυτό γίνεται περιγραφή και 

αξιολόγηση των κύριων λειτουργικών οργανωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων από τους προϊσταμένους μέσω ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις στα 

ερωτηματολόγια αξιοποιούνται ώστε να γίνει καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε υπηρεσίας 

και να γίνει εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε πεδίο αναφοράς: 

δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση, συνεργασίες, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική 

υποδομή ή/και οικονομικά. 

 Βήμα 4: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου Σκοπός του 

βήματος είναι η :  

 η διατύπωση του οράματος  

η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο. 

Η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος o ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές 

Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. (Οι ενέργειες 

αυτές εκτελούνται από το Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής και την ομάδα 

έργου σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή). 

 Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης Είναι το τελευταίο βήμα για την 

ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:  Το σχέδιο Στρατηγικού  

 

Σχεδιασμού υποβάλλεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης και Πληροφορικής  στην 

εκτελεστική επιτροπή, η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση  

 Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο  

 Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται προς συζήτηση στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010)  

 Γίνεται δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για διαβούλευση για χρονικό διάστημα δύο 

εβδομάδων και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα διαρθρώνονται σε τέσσερις (4) άξονες:  

1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
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2. Κοινωνική Πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

3. Τοπική οικονομία και απασχόληση 

4. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου  

Ο άξονας «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου», αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. και των 

Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, την 

πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά: 

α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης. β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του 

Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του. γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των 

υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και 

για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. 

Ως προς την γενική διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος, διευκρινίζεται, σε συνδυασμό με  

θεμελιώδεις στόχους,  ότι περιλαμβάνονται δράσεις, στους εξής τομείς:  

 Για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης:  

 Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (τεχνικές υποδομές και δίκτυα 

εξυπηρέτησης, προστασία και αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,  χωροταξία και 

πολεοδομία).  

 Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του (παιδεία, 

πολιτισμός, αθλητισμός,  κοινωνική πολιτική, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση).  

 Συνεργασίες με λοιπούς φορείς  του διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, 

Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γειτονικοί Ο.Τ.Α.) και τοπικούς κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις).  

 Για την οργανωτική - λειτουργική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α.: 

 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.). 

 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης (μεσοπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός, 

παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση). 

 Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός προσλήψεων, 

ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού, μηχανοργάνωση, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, 

εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων). 

 Συνεργασίες με άλλους δημόσιους φορείς  

 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ  
Ο Δήμος Αμοργού αντιλαμβάνεται ως αποστολή του: 

 

«Την άσκηση τοπικής εξουσίας με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την 

αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την αειφόρο τοπική ανάπτυξη» 

Στο πλαίσιο αυτό το όραμα του Δήμου διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

«Η λειτουργία του Δήμου, ως πολιτικού και διοικητικού φορέα, με βασικές αρχές τη διαφάνεια, τη 

διαβούλευση και την αποτελεσματικότητα, λειτουργώντας σε πλαίσιο στοχευμένων πολιτικών και 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα» 

Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αμοργού, στις οποίες θα βασιστεί, για την επίτευξη του οράματός του 

είναι οι ακόλουθες: 
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 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

 Αποτελεσματικότητα στις ενέργειες - παρεμβάσεις και αποδοτικότητα των πόρων 

 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

 

 Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ενοτήτων 

 

 Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις 

 

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών 

 

 Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων στην επίτευξη της αποστολής και του 

οράματος του Δήμου 

 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων, μέσω προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και κατάρτισης, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

 

 Ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων και αξιολόγησή τους με διαφάνεια και αξιοκρατία 

 

 Ενίσχυση και επιβράβευση ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους 

 

 Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα δρώμενα του Δήμου 

 

 Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της πολιτιστικής έκφρασης των κατοίκων 

 

 Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου 

 

 Προώθηση δράσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της περιοχής 

 

 Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων 

 

 Διαμόρφωση στοχευόμενων πολιτικών και υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

 

 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση σχέσεων συνεργασίας με όμορους ΟΤΑ α΄ βαθμού, ΟΤΑ β΄ βαθμού και 

τοπικούς φορείς 

 

 Αξιοποίηση αναπτυξιακών και λοιπών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκπλήρωση της 

αποστολής και του οράματος του Δήμου 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2023 

Για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, η ελληνική Κυβέρνηση στοχεύει στην αξιοποίηση 

όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιλογών και στην ενεργοποίηση επιπρόσθετων πόρων, 

μέσω της επέκτασης του φάσματος των διαθέσιμων εργαλείων. 

Το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο απαρτίζεται κυρίως από τα Εθνικά Δημόσια Κεφάλαια 

και τους πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνεςγια τη 

χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Σχεδίου της Κυβέρνησης. Τα διαρθρωτικά ταμεία εξυπηρετούν τους 

στόχους της Έξυπνης Ανάπτυξης (Smart Growth), της Δίκαιης (χωρίς αποκλεισμούς) Ανάπτυξης (Inclusive 

Development) και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Growth) και συμπληρώνονται ταυτόχρονα από 

οριζόντιες πολιτικές. Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του ΠΔΕ και η θέσπιση του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο καθιερώνει ένα πολυετή μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό και 

αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, συνιστούν δύο κορυφαίες παρεμβάσεις για την 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επενδύσεων. 

Με την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και της γόνιμης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

Ελλάδα έχει επιτύχει τα τελευταία τρία χρόνια το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων των πόρων 

από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το συνολικό ποσό που διοχετεύθηκε στην 

ελληνική οικονομία να φθάνει στα 11 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τους πόρους του Σχεδίου Juncker (Juncker Plan-EFSI) και ενισχύει τη 

συνεργασία της με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ (EIB) και η ΕΤΑΑ (EBRD). Η Ελλάδα 

είναι πρώτη στην Ευρώπη με εγκεκριμένες και υπογεγραμμένες συμφωνίες δανειοδότησης από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Έχουν ήδη υπογραφεί δάνεια και συμφωνίες 2,1 δισ. ευρώ, γεγονός 

που θα προκαλέσει επενδύσεις άνω των 8 δισ. ευρώ. Η στρατηγική ανάπτυξης χρηματοδοτείται μέσω του ΠΔΕ, 

το οποίο αποτελείται από εθνικούς δημόσιους πόρους και πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του Σχεδίου Juncker (EFSI) και προσελκύεται πρόσθετη 

χρηματοδότηση ενισχύοντας τη συνεργασία της χώρας με Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όπως η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(ΕΤΑΑ). 

Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών μελών της ΕΕ όσον αφορά την 

απορρόφηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και πρώτη στην Ευρώπη στην αξιοποίηση του Σχεδίου 

Juncker, σύμφωνα με το δείκτη επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ (Μάρτιος 2018). Ταυτόχρονα, η χώρα είναι 

5ος παγκόσμιος προορισμός επενδύσεων, μεταξύ εκείνων των χωρών στις οποίες κατευθύνονται πόροι της 

ΕΤΑΑ (EBRD), έχοντας προσελκύσει συνολικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας (Μάρτιος 2018). Επιπλέον, η ΕΤΕπ συνεχίζει να αυξάνει τη χρηματοδότησή της, στην 

ελληνική οικονομία, με εκταμιεύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ μόνο για το 2017 καθώς και ποσού 7 δισ. ευρώ, το 

οποίο θα δεσμευθεί για επενδυτικά έργα τα επόμενα τρία χρόνια, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν 

περαιτέρω επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας. Το 2018 ο 

προϋπολογισμός του ΠΔΕ ήταν 6,75 δισ. ευρώ. Στα επόμενα χρόνια και στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης  
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δημοσιονομικής στρατηγικής, ο προϋπολογισμός του ΠΔΕ αυξάνεται σταθερά (φτάνει τα 7,3 δισ. ευρώ για 

κάθε ένα από τα έτη 2019-2022). 

Επιπλέον, 2 δισ. ευρώ ετησίως θα διατεθούν στην οικονομία τα επόμενα χρόνια από κεφάλαια της ΕΤΕπ, της 

ΕΤΑΑ και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα κεφάλαια αυτά αξιοποιούνται συνδυαστικά με 

τους πόρους του ΕΣΠΑ και του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρών 

και μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα, αλλά και στοχευμένων προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Αυτό το ποσό των 2 δισ. Ευρώ ετησίως αποτελεί μια μετριοπαθή πρόβλεψη που βασίζεται στα τρέχοντα 

στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017 το ποσό των εκταμιεύσεων στην οικονομία από την ΕΤΕπ και 

την ΕΤΑΑ ανερχόταν σε 2,57 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία αυτών των δύο τραπεζών. 

Επομένως, εκτιμάται ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα εισρεύσουν 45-50 δισ. ευρώ στην οικονομία από το ΠΔΕ και 

τη συνεργασία της Κυβέρνησης με τα προαναφερθέντα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. 

Επιπλέον, με βάση το μακροοικονομικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας που χρησιμοποιείται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να εφαρμοστεί πολλαπλασιαστής μεταξύ 1,5 και 2,0 στο παραπάνω ποσό, 

προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός αντίκτυπος των δημόσιων επενδύσεων στα επόμενα 5 έτη. Οι 

στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ για το 2014 -2020 -εκτός από τον ειδικό τομέα της Αγροτικής 

Ανάπτυξης- περιλαμβάνουν τρεις πυλώνες: «Έξυπνη Ανάπτυξη», «Δίκαιη Ανάπτυξη» και «Βιώσιμη 

Ανάπτυξη». 

Η «έξυπνη ανάπτυξη» επικεντρώνεται σε οκτώ τομείς (Ενέργειας, Γεωργικών προϊόντων, Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικών προϊόντων, Υγείας, Μεταφορών και 

Logistics, Πολιτισμού και Τουρισμού), στους οποίους η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Οι πόροι που διατίθενται στους εν λόγω τομείς αναμένεται να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 

φιλικό προς την  επιχειρηματικότητα και ελκυστικό για τους επενδυτές, να ενισχύσουν την εξαγωγική 

δραστηριότητα, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία, να προωθήσουν την απασχόληση, να βελτιώσουν τη 

συνεργασία και την επιχειρηματική κουλτούρα, να ενισχύσουν την καινοτομία και την Ε&Α. Ο δεύτερος 

πυλώνας «Δίκαιη Ανάπτυξη» επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους της κρίσης και στην 

επανασύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγράμματα 

για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων. 

Προάγει, επίσης, τη γενική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, την ανάπτυξη της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και αλληλεγγύης. 

Ο τρίτος πυλώνας «Βιώσιμη ανάπτυξη» αποσκοπεί στην κατανομή πόρων για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι τρεις πυλώνες 

συμπληρώνονται από οριζόντιες πολιτικές που στοχεύουν στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, καθώς 

και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών, δημόσιων υποδομών και δικτύων μεταφορών. 

Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΑ δομείται πάνω σε μια ισχυρή στρατηγική προσέγγιση με στόχο την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης χρήσης των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την Ελλάδα κατά την 

περίοδο 2014-2020. Το ΕΣΠΑ αποτελεί το κύριο μέσο για επενδύσεις μέσω του προϋπολογισμού του ΠΔΕ (τα  

έργα ΕΣΠΑ υπερβαίνουν το 80% του συνολικού ΠΔΕ) για την υποστήριξη και την προώθηση της  

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και ως εκ τούτου, θέτει τα θεμέλια για ένα νέο οικονομικό μοντέλο.  

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 

Αντιμετωπίζει και μετριάζει τις σοβαρές επιπτώσεις των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων που 

χαρακτηρίζονται από την υψηλή ανεργία και κατά συνέπεια, συμβάλλει στη βιώσιμη έξοδο της Ελλάδας από 

την κρίση. Ενεργοποιεί και επιδιώκει το σχεδιαζόμενο εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και προωθεί 

διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. 

Αυτή η σαφής και αυστηρή ιεράρχηση των αναπτυξιακών αναγκών παρέχει προστιθέμενη αξία στους 

καθορισμένους στόχους. Οι σημαντικότεροι κλάδοι που προσδιορίστηκαν είναι οι κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης 

και απασχόλησης. Αυτή η κατεύθυνση συνιστά μια έντονη και ορατή διαφορά σε σχέση με τις εμπειρίες του  

προηγούμενου προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων εκ μέρους των Ταμείων. Η ίδια ορατή διαφορά 

στην προσέγγιση, παρατηρείται επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης 

εξειδίκευσης που υιοθετήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων, καθώς και στη σημαντική 

αύξηση της χρηματοδότησης τεσσάρων βασικών θεματικών στόχων (Ε&Α, ΤΠΕ, Ενέργεια και ΜμΕ). Για 

παράδειγμα, υπάρχει σαφής διπλασιασμός του ποσοστού χρηματοδότησης της καινοτομίας, από 4% την 

περίοδο 2007-2013, στο 8% των πόρων του ΕΣΠΑ την περίοδο 2014-2020. Οι προσπάθειες εστιάζουν στην 

καλλιέργεια ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος που θα προσελκύει καινοτομία και επενδύσεις 

με την απλούστευση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη 

διευκόλυνση των εξαγωγών. 

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και της θεσμικής ικανότητας, έχει καταστεί 

επιτακτική ανάγκη και ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση της διοίκησης και η βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας αποτελεί κεντρική στόχευση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Υπάρχει σαφής στόχευση σε βασικούς τομείς, 

όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η υγεία, η δικαιοσύνη, το κτηματολόγιο, η φορολογία κ.λπ. που μπορούν 

να συμβάλλουν στην αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της οικονομίας, ενισχύοντας την ικανότητα 

του κράτους να εφαρμόσει τη νομοθεσία και συνεπώς, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι ΤΠΕ 

και η ψηφιακή σύγκλιση είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ο μετασχηματισμός της χώρας σε μια 

σύγχρονη και καινοτόμο οικονομία. Οι αποτιμώμενες ελλείψεις των προηγούμενων περιόδων σε αυτόν τον 

τομέα, όπως η έλλειψη  αποτελεσματικού μηχανισμού χάραξης πολιτικής και συντονισμού, κοστολόγησης, 

προμήθειας, υλοποίησης και επιχειρησιακής λειτουργίας έργων ΤΠΕ, αντιμετωπίζονται πλέον αποτελεσματικά 

με τη δημιουργία μιας Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και Ειδικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Έχουν 

περιγραφεί σαφώς τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ΤΠΕ και, ως εκ 

τούτου, δίδεται έμφαση σε στοχοθετημένα έργα που υποστηρίζουν τη διοικητική μεταρρύθμιση (e-

government). Παράλληλα, είναι πλέον διαθέσιμη η απαραίτητη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της 

συνεχιζόμενης μετάβασης προς τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την 

ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς. 

Η στρατηγική του ΕΣΠΑ εξυπηρετεί έως τώρα, και θα συνεχίσει στο μέλλον να το πράττει, τις μείζονες 

βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για την άμβλυνση των σοβαρών οικονομικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Για το σκοπό αυτό, δόθηκε προτεραιότητα στην καταπολέμηση της 

ανεργίας, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ και στο 

σχεδιασμό μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής βασισμένης στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

χώρας και των περιφερειών της. Η στρατηγική αυτή θέτει τα θεμέλια για μια σταθερή και ανταγωνιστική 

οικονομία. 
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Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για 

την προετοιμασία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της αγοράς. Σε αυτούς τους τομείς κατευθύνονται αντίστοιχα τα απαραίτητα κονδύλια, με στόχο 

ιδίως τη διευκόλυνση της προ γραμματισμένης επέκτασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

τις βασικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Η υλοποίηση του προγράμματος της Youth Guarantee «Εγγύηση 

Απασχόλησης για τους Νέους» είναι, επίσης, σημαντική, προκειμένου να εντάξει τους νέους στην οικονομία 

και, ως εκ τούτου, ενσωματώνεται στη βασική πολιτική για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στις ΜμΕ. 

Το εθνικό ΠΔΕ αποτελεί κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Αφενός, υποστηρίζει 

τομείς και προτεραιότητες της στρατηγικής οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 

ταμεία αφετέρου, οι πόροι της μπορούν να συνδυαστούν με πόρους των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

εργαλείων, κινητοποιώντας ιδιωτικές και τραπεζικές επενδύσεις, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μόχλευση των 

διαθέσιμων πόρων. 

Το εθνικό ΠΔΕ χρηματοδοτεί έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, με 

προτεραιότητα τις μεταφορές, την αλυσίδα εφοδιασμού, την ενέργεια, το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, 

τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Επιπλέον, χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία και υποστηρίζει το 

κράτος πρόνοιας μέσω προγραμμάτων για την υγεία, την εκπαίδευση, την ενσωμάτωση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην αγορά εργασίας και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού. 

Ο εθνικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και από το ιστορικό των 700 

εκατ. ευρώ το 2015, υπερδιπλασιάστηκε στα 1,55 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2019. Η εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εθνικών πόρων, αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο 

στοχοθετημένων παρεμβάσεων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα 

παρακολούθησης που θα διασφαλίζει τη μείωση της υποαπορρόφησης, των υπεραναλήψεων και άλλων 

δημοσιονομικών αποκλίσεων. 

Το «Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2020-2023» διαρθρώνεται στους 

ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας: 

ΑΠ-1: Προώθηση της Απασχόλησης των Ανέργων και των Αυτοαπασχολούμενων, καθώς και της 

Προσαρμοστικότητας των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης 

εκπαιδευτικών υποδομών. 

ΑΠ-2: Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Επιπτώσεων και Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής. 

ΑΠ-3: Προετοιμασία της Οικονομικής και Παραγωγικής Διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου του 

Πρωτογενή Τομέα. 

ΑΠ-4: Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και προσέλκυση / υποδοχή Επενδύσεων. 

ΑΠ-5: Αναδιάρθρωση της Ενεργειακής Ταυτότητας και Εξορθολογισμός της Αξιοποίησης και Χρήσης των 

Περιβαλλοντικών Πόρων. 

Α.Π-6: Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Πράσινης Οικονομίας και του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού. 

Α.Π-7: Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη, Ωρίμανση Δράσεων (γα την νέα Π.Π. 2021-2027). 
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Στο ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023 θα συμπεριληφθεί το ακόλουθο μίγμα δράσεων (ενδεικτικά): 

 ωφελουμένων και από 

όμορες περιοχές από τις οποίες προκύπτουν αντίστοιχες ροές απασχόλησης (commuters), 

ση της μικρο-επιχειρηματικότητας των μελών των επηρεαζόμενων οικογενειών (σε διάφορους 

τομείς), 

 συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, 

 αναπροσανατολισμού / διαφοροποίησης των 

δραστηριοτήτων υφιστάμενων επιχειρήσεων που συνδέονται έμμεσα με τον λιγνιτικό τομέα, 

 αλλά και 

των οικογενειών τους που επηρεάζονται άμεσα από τη μείωση των λιγνιτικών δραστηριοτήτων (υποστήριξη 

της βιώσιμης μετάβασης στην αγορά εργασίας, πρόσληψη και μείωση της «παγίδευσης» της οικογένειας σε 

καθεστώς φτώχειας και διακρίσεων που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό), 

 αστικής αναζωογόνησης και της έξυπνης διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας με 

ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάδειξης της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ., 

, το οποίο θα αφορά 

δικαιούχους που θα επιλέγονται με κριτήρια «ΔΑΜ¨(σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και Ειδικές 

Υπηρεσίες) και θα εφαρμοστεί με ελκυστικούς όρους και ταχύτατες διαδικασίες, 

ργειας και υποσταθμών σε συνεργασία με 

τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, 

 

 ανάπτυξη 

μικροδικτύων διανομής ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών μονάδων, παραγωγή βιομάζας κ.λπ.), 

της κυκλικής 

οικονομίας ή άλλων τομέων με συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

ης δημιουργίας νέων επιχειρηματικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και 

την επιχειρούμενη αλλαγή της νομοθεσίας στη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων, την ανάπτυξη υποδομών 

εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ο.κ., 

τουρισμού και ορεινού τουρισμού, σε συνδυασμό 

με την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, 

 εξορθολογισμό 

χρήσεων γης για άλλες δραστηριότητες, 

η μηχανισμών, συστημάτων και εργαλείων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και καινοτομία, 

για την εφαρμογή νεωτεριστικών (πιλοτικών) επιλογών λ.χ. αναβάθμισης δεξιοτήτων, ένταξης στην αγορά 

εργασίας, στήριξης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων κ.λπ., ανάπτυξη ικανοτήτων στα στελέχη των τοπικών 

Υπηρεσιών και Φορέων και δημιουργία διυπηρεσιακής ομάδας κρούσης για την μελλοντική υποστήριξη της 

διαδικασίας δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, 

-2027 που θα εγκρίνει η Κυβερνητική 

Επιτροπή, 

 ΔΕΗ) 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Προγράμματος, οι προτεινόμενες προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς την 

ωριμότητα και κρισιμότητά τους σε σχέση με την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από την  
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απολιγνιτοποίηση, θα ομαδοποιηθούν και θα ιεραρχηθούν συνδυαστικά με βάση τη διαθεσιμότητα πόρων από 

τις οικείες πηγές χρηματοδότησης, την αποτελεσματικότητα και την συμπληρωματικότητά τους αρχικά με το 

ΣΔΑΜ και στη συνέχεια με τους στόχους και τις επιλεξιμότητες των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 (π.χ. 

ολοκλήρωση των δράσεων έως 31/12/2023, δυνατότητα τμηματοποίησης (phasing) στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο έργων τηρουμένων των προϋποθέσεων τμηματοποίησης που θα καθοριστούν από την 

Ε.Ε. κ.λπ.), καθώς επίσης και με τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-2027, το υπό κατάρτιση ΣΔΑΜ 

(Master Plan) και, τελικά, θα συγκροτήσουν ένα ολοκληρωμένο, στοχευμένο και ευέλικτο βραχυπρόθεσμο 

πρόγραμμα που θα καλύπτει την περίοδο 2020-2023. 

Οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος ΔΑΜ 2020-2023 

κωδικοποιούνται κατ’αρχήν στις ακόλουθες: 

-2020 

ονομία και την 

Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα, ενώ μετά την πρόσφατη ψήφιση του άρθρου 54 του Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142, 

23.07.2020) αναμένεται η ενεργοποίηση των πρώτων - στοχευμένων στις λιγνιτικές περιοχές - δράσεων 

κρατικής ενίσχυσης). 

ό ΠΔΕ/ΕΠΑ, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», λιγνιτικός πόρος, ίδιοι πόροι φορέων 

κ.λπ.). 

Η πανδημία του κορονοϊού ήρθε να διακόψει αιφνίδια και βίαια την παρατηρούμενη ανάκαμψη της οικονομίας 

και την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη νέα οικονομική κρίση, σε αντίθεση με την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, υπήρξε 

ανάλογη της πρόκλησης. Η νέα δέσμη χρηματοδοτικών εργαλείων που συνθέτουν το New Generation EU, με  

κυριότερο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) είναι σε θέση όχι 

μόνο να συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας στην μετά-covid περίοδο, αλλά και να 

χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα καλύψουν σημαντικό μέρος του επενδυτικού μας 

κενού και θα συμβάλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. 

Αναζητώντας μία ιστορική αντιστοιχία θα λέγαμε ότι, οι πόροι που κατανέμονται στην Ελλάδα (περίπου 32 

δισ. ευρώ) σηματοδοτούν ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ, τόσο σε απόλυτους αριθμούς (οι πόροι του Σχεδίου 

Μάρσαλ αντιστοιχούν, σε τρέχουσες τιμές, σε λιγότερο από το μισό των σημερινών κοινοτικών κονδυλίων, αν 

προστεθούν σε αυτά οι πόροι του νέου ΠΔΠ 2021-2027) όσο και γιατί οι πόροι αυτοί συνοδεύονται με 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους εφαρμογής. 

Το «ξεκλείδωμα» των διαθέσιμων πόρων συνιστά ταυτόχρονα μία μεγάλη διαχειριστική και πολιτική 

πρόκληση. Σε διαχειριστικό επίπεδο καλούμαστε σε σύντομο χρόνο να υπερβούμε τις αργές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και το βαρύ κανονιστικό πλαίσιο που καταλήγει σε έλλειψη ώριμων προς χρηματοδότηση έργων. 

Και σε πολιτικό επίπεδο, η πρόκληση συνίσταται στην ιεράρχηση των αναγκών, στην προτεραιοποίηση των 

έργων με πραγματική προστιθέμενη αξία. Ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης αναγκών 

και πραγματικών δυνατοτήτων υλοποίησης της χώρας είναι τα έργα υποδομών μεταφορών, έργα με σημαντική 

επίδραση στο ΑΕΠ και την απασχόληση (με πολλαπλασιαστή 1,8) με κρίσιμη συμβολή στις διεθνείς αλυσίδες 

αξίας και με επενδυτικό κενό, ταυτόχρονα όμως με σημαντικούς αναξιοποίητους διαθέσιμους πόρους. Είναι 

λοιπόν εξαιρετικά σημαντική η προετοιμασία και χρηματοδότηση μίας νέας γενιάς μεγάλων δημόσιων έργων, 

φιλικών στο περιβάλλον. 

Η ελληνική κυβέρνηση απέδειξε στη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού ότι είναι σε θέση να φέρει 

αποτελέσματα. Με συνεκτικό σχέδιο, με αποτελεσματικό συντονισμό και με την κινητοποίηση όλων εκείνων 

των δυνάμεων που μπορούν να συμβάλουν. Ακριβώς αυτές τις ιδιότητες, αν και σε διαφορετικό πλαίσιο, 

πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στη νέα οικονομική πρόκληση. Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής 

Πισσαρίδη (Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία), που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, υποδεικνύει 

τις νέες επενδυτικές προτεραιότητες για την Ελλάδα της. Και το νέο ευέλικτο σχήμα υπό τον Πρωθυπουργό, το 

οποίο ήδη συστάθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες του, διασφαλίζει την ορθή αποτύπωση των αναγκών της 

οικονομίας και την αποτελεσματική παρακολούθηση του εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης που πρόκειται να 

καταθέσει στην  Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2020. Η «δεξαμενή» των προτεινόμενων έργων πρόκειται να  
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συμπληρωθεί με μηχανισμούς ωρίμανσης των έργων παράλληλα με την απλούστευση των διαδικασιών όπου 

αυτό είναι εφικτό, για την επιτάχυνση της υλοποίησής τους. 
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Χρηματοδοτικά Εργαλεία  

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) έχοντας μια δυναμική εξωστρεφή οικονομία χαρακτηρίζεται ως 

μια από τις «περισσότερο αναπτυγμένες» Περιφέρειες της χώρας, με κατά κεφαλή ΑΕΠ που αντιστοιχούσε το 

2011 στο 112% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και στο 89% του μέσου ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ των 28 (σε ΜΑΔ). Ο οικονομικός δυναμισμός της οφείλεται στον τουρισμό και εντοπίζεται σε 

περιορισμένο αριθμό επώνυμων νησιών που είναι τουριστικοί προορισμοί διεθνούς εμβέλειας. 

 Η κρίση χρέους και η δημοσιονομική προσαρμογή που ακολούθησε μετά το 2009, επηρέασε αρνητικά 

την περιφερειακή οικονομία, τα εισοδήματα και την απασχόληση. Ειδικότερα, η σχετική θέση της ΠΝΑ στην 

ΕΕ, υποχώρησε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες {από το 109% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της ΕΕ των 27 

το 2009 στο 89% το 2011} ενώ συνολικά το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10,4% σε τρέχουσες τιμές. Το 

χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας αποτελεί μεν έναν αντισταθμιστικό παράγοντα, αλλά οι θετικές επιπτώσεις 

της περιορίζονται στα νησιά που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι 

μεταξύ των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων, που συγκροτούν τη διοικητική Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου 

(Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενώ σημαντικές 

ανισότητες εμφανίζονται και μεταξύ των επιμέρους νησιών. Το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΝΑ οφείλεται 

κυρίως σε πέντε (5) νησιά, από τα σαράντα οκτώ (48) που διαθέτουν έστω και στοιχειώδη οικονομική 

δραστηριότητα. 

 Η οικονομική δραστηριότητα κυριαρχείται απόλυτα από τον τουρισμό και το εμπόριο σε ποσοστό 

51,4% της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής. Άλλοι σημαντικοί κλάδοι δραστηριότητας είναι η δημόσια 

διοίκηση συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας (15,7%) και η διαχείριση ακινήτων (11,4%). Ο 

πρωτογενής (2,5%) όσο και ο δευτερογενής τομέας (9,2% συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) 

συμμετέχουν με μικρά ποσοστά (στοιχεία έτους 2011-ΕΛΣΤΑΤ). Το υπόλοιπο 9,8% σχεδόν ισοκατανέμεται σε 

ενημέρωση –επικοινωνία, πολιτισμό – ψυχαγωγία, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες καθώς και άλλες 

επαγγελματικές δραστηριότητες.  Πέρα από τον τουρισμό, η Περιφέρεια εξειδικεύεται στην αλιεία, στις 

υδατοκαλλιέργειες και στις πλωτές μεταφορές. Σε όλους αυτούς τους τομείς διαθέτει σημαντικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα τα οποία, με τις κατάλληλες πολιτικές, μπορούν να διαμορφωθούν σε ισχυρά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. 
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Σημαντική αδυναμία που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ΠΝΑ είναι η περιορισμένη ροπή 

προς την καινοτομία. Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη καινοτομίας, η Περιφέρεια κατέχει τη 12η θέση μεταξύ 

των δεκατριών (13) Ελληνικών Περιφερειών με τιμή δείκτη 0,01, όταν ο μέσος όρος του δείκτη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,55, καταλαμβάνοντας έτσι την 203η θέση στις 207 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. 

Η ΠΝΑ εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, καθώς και 

της Ε.Ε. Ειδικότερα, η ΠΝΑ εμφανίζει τη 2η χειρότερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας σε 

δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Περιφέρεια δαπάνησε το 2011 μόλις το 0,15% ή 11,8 εκ. € του 

Περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου που ανέρχεται σε 0,67% ή €1,4 

δις, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 2,05%. 

Ομάδα II: νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες παραγωγικές 

δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Σ’ αυτά η έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που στοχεύουν 

στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή της εξάρτησής τους από 

τη μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη (Αμοργός, Άνδρος, Αστυπάλαια, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, 

Κύθνος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη, Τήνος) 

Για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών γεωγραφικών περιοχών με δημογραφικές προκλήσεις και διαρκή 

φυσικά μειονεκτήματα, προβλέπεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ο Άξονας 

Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» για τα «μικρά νησιά» που συνδυάζουν 

δημογραφικά προβλήματα και χαρακτηριστικά γεωγραφικής απομόνωσης. 

Ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 5 εντάσσονται δράσεις για 30 νησιά της Περιφέρειας Αγαθονήσι, 

Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Άνω Κουφονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος, 

Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύμη, 

Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φολέγανδρος, Χάλκη, Ψέριμος. 

Κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας αυτών των νησιών, ώστε να γίνουν τόποι κατοικίας και 

παραγωγής για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη αυτού του 

κεντρικού στόχου αφορούν 3 βασικούς τομείς, οι οποίοι όπως αναλύεται στη συνέχεια χρηματοδοτούνται τόσο 

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 όσο και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 4 ενώ 

επιπλέον δράσεις θα πρέπει να διασφαλισθούν και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

 Πρώτος αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιών, μέσα από την ανάδειξη της 

ταυτότητάς τους και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Για την ενίσχυση της ταυτότητας επιδιώκεται η ανάδειξη της «ποιότητας των νησιών» με την έννοια της 

αξιοποίησης και ανάδειξης της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς. Τέτοιες δράσεις, στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 5, χρηματοδοτούνται από την Επενδυτική Προτεραιότητα 6 γ) «Διατήρηση, 

προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Για την ενίσχυση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, χρηματοδοτούνται δράσεις στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Έξυπνη, ανταγωνιστική, διαφοροποιημένη Περιφερειακή οικονομία». 

Δράσεις επίσης θα πρέπει να διασφαλισθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Τα προβλήματα  

1. Η Υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών από μηχανικούς, καθώς και η ανυπαρξία τεχνικών υπηρεσιών 

στους 24 από τους 34 δήμους. Το κενό αυτό προσπαθεί να το καλύψει η τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου , χωρίς όμως να επαρκεί το επιστημονικό προσωπικό με συνέπεια μεγάλα και σημαντικά έργα 

να επαφίενται στο φιλότιμο και στην μεγάλη προσπάθεια. Π.χ. για τις Κυκλάδες οι μηχανικοί είναι δύο και 

αυτοί με αβέβαιο μέλλον, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετακινηθούν. 

2. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που «απαγορεύει» να ξεκινήσει 47 έργα για τα οποία είναι έτοιμη σε όλα η 

Περιφέρεια. 

3. Έλλειψη ενδιαφέροντος από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για την στελέχωση δομών υγείας. Έχουν 

ολοκληρωθεί κέντρα υγείας αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

4. Αδυναμία πολλών δικαιούχων και δήμων να ολοκληρώσουν ενταγμένα έργα. Μέχρι τώρα μόνο το 27% των 

επιλέξιμων δαπανών έχει πληρωθεί. 
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5. Μεγάλη καθυστέρηση στον Άξονα 1 που αφορά στην καινοτομία και που είναι προτεραιότητα 

6. Και τέλος τα πρόστιμα για την μη ολοκλήρωση έργων επεξεργασίας λυμάτων και την συνέχιση της 

παράνομης λειτουργίας χωματερών. Σύντομα θα υπάρχει ο κίνδυνος να προστεθούν σε αυτά και τα πρόστιμα 

για την μη τήρηση των υποχρεώσεων των Δήμων  στην ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ)  

- ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής  Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας 

- ΘΣ 2: Βελτίωση της Πρόσβασης σε Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και 

 της ποιότητάς τους 

- ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των  µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ)  

- ΘΣ 4: Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους 

τους  τοµείς 

- ΘΣ5: Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων 

- ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση βασικών υποδοµών 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ)  

-ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων, 

-ΘΣ9:  Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και 

-ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την  επαγγελµατική  κατάρτιση  για  την  απόκτηση 

 δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ)  

-Θ.Σ   8:   Προαγωγή   βιώσιµης   και   ποιοτικής  απασχόλησης  &  στήριξη  της  κινητικότητας  του 

 εργατικού δυναµικού 

-Θ.Σ.  9:  Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  &  καταπολέµηση  της  φτώχειας  και  οποιωνδήποτε 

 διακρίσεων 

Μέσα και εργαλεία για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμοργού 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με βάση τη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού και τη 

θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημοσίων οργανισμών, καθώς και τη διενέργεια πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας, με τη χρήση και εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών. 

Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Αμοργού  έγινε αξιοποίηση των 

υφιστάμενων μελετών του Δήμου, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν στατιστικά δεδομένα από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τη Eurostat, το επιμελητήριο, τον ΕΟΤ άλλων φορέων, ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων, καθώς και από μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό της Περιφέρειας και της 

Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα από 

ηλεκτρονικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. 

Για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμοργού  έγινε χρήση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες και συναντήσεις με στελέχη του Δήμου. 

Επιπλέον, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους προϊσταμένους των υπηρεσιών τα οποία και απαντήθηκαν, με 

σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
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Για να γίνει η αξιολόγηση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος (μακρο-περιβάλλον) του Δήμου 

έγινε χρήση της μεθόδου S.W.O.T. Με τη μέθοδο S.W.O.T. γίνεται ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων 

σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

 
 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι όσον αφορά τη διατύπωση προτάσεων, η τεχνική που χρησιμοποιείται αφορά στη 

συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημόριων της SWOT Analysis ανά ζεύγος (δυνατά σημεία – ευκαιρίες, 

αδύνατα σημεία – ευκαιρίες, δυνατά σημεία – απειλές, αδύνατα σημεία – απειλές). Με αυτόν τον τρόπο 

προκύπτουν οι προτάσεις κατευθύνσεων πολιτικής (policy choises) που περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα: 

 
Η μέθοδος SWOT analysis είναι ακρωνύμιο, που παίρνει το όνομά της από τις Δυνάμεις (Strenghts), 

Αδυναμίες (Weaknesses), Ευκαιρίες(Opportunities) και Απειλές (Threats), και αποτελεί σύνοψη των δυνατών 

και αδύναμων σημείων των στρατηγικών ικανοτήτων, και εντοπίζει τους εξωτερικούς κινδύνους και απειλές. Η 

SWOT , δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει τις προηγούμενες αναλύσεις προχωρώντας σε αντιστοίχιση 

δυνάμεων-αδυναμιών με τις ευκαιρίες και απειλές. Τα βήματα που ακολουθούνται για την πραγματοποίησή της 

είναι: • η καταγραφή σε λίστα όσων θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στις τέσσερις κατηγορίες S-W-O-T. 

Κατά την διατύπωση των δυνάμεων αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών είναι σημαντικό να μην 

συμπεριλαμβάνεται μεγάλος αριθμός παραγόντων αλλά να γίνεται επιλογή μεταξύ των σημαντικότερων 

εστιάζοντας στα σημεία όπου υπάρχει διαφοροποίηση έναντι των ανταγωνιστών. Σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες 

και τις απειλές που αναφέρονται, να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον κλάδο, και τέλος, να προκύπτουν 

χειροπιαστά συμπεράσματα. • επιλογή των σημαντικότερων από την κάθε μία και εισαγωγή τους σε πίνακα • 

Καταγραφή στρατηγικών επιλογών που χρησιμοποιούν τις Δυνάμεις για να αξιοποιήσουν τις Ευκαιρίες • 

Καταγραφή στρατηγικών που εκμεταλλεύονται τις Ευκαιρίες για να ξεπεράσουν τις Αδυναμίες • Καταγραφή 

στρατηγικών που χρησιμοποιούν τις Δυνάμεις για να αποφύγουν τις Απειλές • Καταγραφή στρατηγικών που 

αμβλύνουν τις Αδυναμίες και αποφύγουν τις Απειλές 

Pareto Analysis 

Το Pareto Analysis είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

στρατηγικού σχεδιασμού βάσει του κανόνα 80/20. Είναι μια τεχνική λήψης αποφάσεων που διαχωρίζει 

στατιστικά έναν περιορισμένο αριθμό παραγόντων εισόδου που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση σε ένα 

αποτέλεσμα, είτε επιθυμητό είτε ανεπιθύμητο. 

Η ανάλυση Pareto βασίζεται στην ιδέα ότι το 80% του οφέλους ενός έργου μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας το 

20% της εργασίας ή αντίστροφα το 80% των προβλημάτων εντοπίζονται στο 20% των αιτιών. 

Εφαρμόζοντας τον κανόνα 80/20, τα προβλήματα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το εάν επηρεάζουν τα 

κέρδη, τα παράπονα των πελατών, τα τεχνικά ζητήματα, τα ελαττώματα προϊόντων ή τις καθυστερήσεις και τις 

καθυστερήσεις από τις χαμένες προθεσμίες. Σε κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα βαθμολογείται με βάση το  
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ποσό εσόδων ή πωλήσεων και τον χρόνο που χάθηκε ή τον αριθμό των καταγγελιών που ελήφθησαν. Μια 

βασική ανάλυση των βημάτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 

• Προσδιορισμός του προβλήματος ή των προβλημάτων  

• Καταγραφή και προσδιορισμός της αιτίας των ζητημάτων ή των προβλημάτων σημειώνοντας ότι μπορεί να 

υπάρχουν πολλαπλές αιτίες 

• Βαθμολόγηση των προβλημάτων εκχωρώντας έναν αριθμό σε κάθε έναν που δίνει προτεραιότητα στο 

πρόβλημα με βάση το επίπεδο αρνητικών επιπτώσεων στην εταιρεία 

• Οργάνωση των προβλημάτων σε ομάδες, όπως ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών ή συστήματος 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την επίλυση των προβλημάτων εστιάζοντας πρώτα στα 

προβλήματα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

Balanced Scorecard Analysis 

Το σύστηµα Balanced Scorecard περιέχει τόσο οικονοµικούς δείκτες επίδοσης οι οποίοι είναι δείκτες 

αποτελεσµάτων ( lag indicators) όσο και δείκτες που οδηγούν σε µελλοντική οικονοµική επίδοση ( lead 

indicators). Αυτοί οι δείκτες απορρέουν από την στρατηγική του Οργανισμού  και αποτελούν µετάφραση 

αυτής. Το Balanced Scorecard επιτρέπει σε κάθε Οργανισμό  να µεταφράσει το όραµα και την στρατηγική του 

µέσω ενός νέου πλαισίου το οποίο την ιστορεί µέσω των στρατηγικών στόχων και δεικτών επίδοσης που έχουν 

επιλεχτεί. Αντί να εστιάζει σε οικονοµικούς δείκτες οι οποίοι παρέχουν λίγα στην λήψη µακροπρόθεσµων 

αποφάσεων, το Balanced Scorecard χρησιµοποιεί νέους δείκτες για να περιγράψει τα βασικά στοιχεία στην 

επίτευξη της στρατηγικής. Ενώ το Scorecard διατηρεί τους οικονοµικούς δείκτες, τους συµπληρώνει µε τρεις 

άλλες ευδιάκριτες διαστάσεις, την διάσταση των Πελατών, αυτήν των Εσωτερικών ∆ιαδικασιών και την 

διάσταση της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Το σύστηµα Balanced Scorecard µπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιµο εργαλείο στην ευθυγράµµιση των 

βραχυπρόθεσµων ενεργειών µε τη στρατηγική του Οργανισμού. Χρησιµοποιούµενο κατ' αυτό τον τρόπο το 

Scorecard επιλύει πολλά από τα προαναφερθέντα ζητήµατα µη αποτελεσµατικής εφαρµογής της στρατηγικής, 

όπως για παράδειγµα είναι σε θέση να υπερνικήσει το εµπόδιο της σωστής µετάφρασης σε στρατηγικούς 

στόχους του συχνά ασαφές οράµατος του Οργανισμού ή είναι ικανό να ενώσει τα ξεχωριστά τµήµατα, µονάδες 

και υπαλλήλους ενός οργανισµού στην επίτευξη κοινών στόχων µέσω της διαδικασίας ανάπτυξης επιµέρους 

Balanced Scorecard στα διάφορα τµήµατα του οργανισµού. Επιπλέον αναπτύσσοντας ένα Balanced Scorecard 

δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν άριστα ο στρατηγικός προγραµµατισµός του Οργανισμού  και η 

διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισµού του καθώς επίσης και να εξεταστούν αυστηρά τα χιλιάδες τρέχοντα 

στρατηγικά µέτρα που λαµβάνονται σε ένα Οργανισμό. Το σύστηµα Balanced Scorecard, τέλος, είναι βασικός 

αρωγός στην προσπάθεια να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις που να ερµηνεύουν άριστα την εκάστοτε 

στρατηγική του οργανισµού και οι οποίες να οδηγούν στην επιτυχία 
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Aλληλεπιδράσεις Πολιτικής  

 

 
 

Pest Analysis 

Η PEST analysis παίρνει το όνομά της από το ακρωνύμιο που δημιουργούν οι τέσσερις σημαντικότεροι 

εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το μακρο-περιβάλλον μιας επιχείρησης, και επιδρούν στη λήψη 

μακροχρόνιων αποφάσεων. Το εργαλείο αυτό συμβάλει στη διερεύνηση του βαθμού επιρροής και στον 

εντοπισμό των επιπτώσεων που επιφέρει στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον (task environment) οποιαδήποτε 

μεταβολή συμβαίνει στο έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον (societal environment) . Το έμμεσο εξωτερικό 

περιβάλλον που εξετάζεται με την ανάλυση PEST αποτελείται από τους εξής παράγοντες: • Political-legal, 

(πολιτικό-νομικό), σε αυτό το σκέλος συνυπολογίζονται οι μεταβολές στην νομοθεσία που ρυθμίζουν την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη φορολογία, την εισοδηματική πολιτική, την νομοθεσία της ΕΕ, τις αποφάσεις 

των ρυθμιστικών Αρχών, τους κανονισμούς εμπορίου, εργατική νομοθεσία, σταθερότητα κυβέρνησης, 

αντιμετώπιση ξένων επενδυτών , νόμοι περί προσλήψεων –απολύσεων. • Economic (οικονομικό), σε αυτό το 

σκέλος, συνυπολογίζεται το ΑΕΠ, τα επιτόκια τραπεζών, ο πληθωρισμός, ο προϋπολογισμός/ ισολογισμός, η 

διαθεσιμότητα και το κόστος ενέργειας, τα ποσοστό ανεργίας, οικονομικοί δείκτες, • Sociocultural (κοινωνικό-

πολιτιστικό περιβάλλον), στο οποίο περιλαμβάνονται οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι ενώσεις καταναλωτών, οι 

μετακινήσεις του πληθυσμού, εθνικοί/θρησκευτικοί παράγοντες, επίδραση προβαλλόμενων προτύπων, 

δημογραφικά στοιχεία περί γήρανσης ή κατανομής του πληθυσμού, προσδόκιμο ζωής, ρυθμός γεννήσεων, 

αριθμός ετήσιων διαζυγίων, μονογονεϊκές οικογένειες, ρόλοι των δύο φύλων, εμπιστοσύνη στην δημόσια 

διοίκηση. • Technological (τεχνολογία), όπου συνυπολογίζονται τα εθνικά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη, 

η σχετική δαπάνη του κλάδου, η πρόοδος και μεταφορά τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά, οι 

αυτοματισμοί, τα νέα πληροφοριακά συστήματα, οι νόμοι επί ανάπτυξης και διαχείρισης τεχνολογίας  . Το 

άμεσο εξωτερικό περιβάλλον, αναφέρεται σε όσους επηρεάζουν και επηρεάζονται απευθείας από τον 

οργανισμό: οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, τα συνδικάτα, η τοπική κοινωνία, οι πιστωτές, η 

κυβέρνηση, οι μέτοχοι. Η PEST analysis ολοκληρώνεται, όταν εισαχθούν σε έναν πίνακα τα στοιχεία από το 

άμεσο και το έμμεσο περιβάλλον και ο πίνακας συμπληρωθεί με όλες τις πιθανές επιπτώσεις και 

αλληλεπιδράσεις που μπορεί να συμβούν. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορεί να αποτελούν μια ευκαιρία ή μια 

απειλή. Το θετικό αυτής της μεθόδου είναι πως οπτικοποιεί σε μορφή πίνακα όλα τα στοιχεία χωρίς να μπορεί 

να διαφύγει της προσοχής κάτι αξιοσημείωτο, το έτερο θετικό είναι πως επιτρέπει να εντοπιστούν επί χάρτου 

όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί. Το μειονέκτημα του πίνακα PEST analysis είναι πως αναγράφονται όλες οι 

σκέψεις, και αυτός ο πληθωρισμός ιδεών δεν επιτρέπει να διαχωριστούν τα σημαντικά σημεία από τα αδύνατα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Η Αμοργός,  βρίσκεται μεταξύ των νησιών Νάξου και Αστυπάλαιας και στη νοητή ευθεία που ενώνει τον 

Πειραιά με τα Δωδεκάνησα. Ως προς τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά, το σχήμα της είναι ιδιαίτερα 

επίμηκες με μήκος περίπου 32 χλμ. Το στενότερο πέρασμά της έχει πλάτος  3 χλμ., το δε πλατύτερο γύρω στα 

12 χλμ. περίπου, ενώ το σύνολο των ακτογραμμών της είναι 112 χλμ. 

Έχει έκταση 121 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι το 7ο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, και το 25ο της 

Ελλάδας. 

Βρίσκεται στο κέντρο του Νοτίου  Αιγαίου Πελάγους και οι ακτές της είναι αμμώδεις και εξαιρετικά όμορφες. 

Τα απόκρημνα βράχια που σχηματίζονται καταλήγουν στη θάλασσα, χαρίζοντας ένα θέαμα μοναδικό. Η 

καθαρότητα των ακτών της και το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας μαγεύουν. Ιδιαίτερα τυχεροί δε, θα πρέπει να 

αισθάνονται οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν και παρθένες 

παραλίες που δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες από στεριάς. 

Τα νερά του Αιγαίου Πελάγους που περιβάλλουν την Αμοργό είναι πολύ βαθιά. Στη Β.Δ. πλευρά του νησιού 

το βάθος της θάλασσας είναι 317μ. και καταλήγει στα 95 μ. γύρω από τον Κάβο Πράσινο. Στα νότια του 

νησιού το βάθος είναι 724 μ. ενώ όσο προχωράμε ανατολικά το βάθος μικραίνει και φθάνει τα 256 μ., και γύρω 

από τον κόλπο της Αιγιάλης το βάθος της θάλασσας είναι 130μ. 

Χαρακτηριστικό δε του μεγάλου βάθους της θάλασσας και των απότομων νερών που την περιβάλλουν, είναι η 

δημιουργία του γνωστού « αντιμάμαλου», στη γλώσσα των νησιωτών. Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το 

κύμα « σκάει» στη στεριά κι ορμητικά επιστρέφει προς τα μέσα, όπου συναντά αυτά της αντίθετης 

κατεύθυνσης όταν δηλαδή, συναντιούνται κύματα διαφορετικών κατευθύνσεων και « σκάνε» έχουμε τον « 

αντιμάμαλο». Ακόμη μια μοναδική εικόνα που η φύση τόσο απλόχερα χαρίζει στον επισκέπτη του νησιού. 

Πίνακας 1.: Στοιχεία πληθυσμού και ρυθμός μεταβολής 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

Τοπική 

Κοινότητα 

Αιγιάλης 

487 514 + 5,25 

Τοπική 

Κοινότητα 

Αμοργού 

414 409 - 1,22 

Τοπική 

Κοινότητα 

Αρκεσίνης 

218 179 - 21,79 

Τοπική 

Κοινότητα 

Βρούτση 

82 87 + 5,75 

Τοπική 

Κοινότητα 

Θολαρίων 

173 189 + 8,47 

Τοπική 

Κοινότητα 

Καταπόλων 

485 595 + 18,49 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΟΡΓΟΥ 

1859 1973 + 5,78 

Πηγή: ΕΣΥΕ και Φέρουσα Ικανότητα Αμοργού 
 

Ο μόνιμος πληθυσμός της Αμοργού είναι 1.973 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αυξημένος 

κατά 6% σε σχέση με το 2001. 
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Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Αμοργός που στην καθομιλουμένη λέγεται και Χώρα. Η Χώρα βρίσκεται στο 

μέσον περίπου του νησιού και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το λιμάνι των Καταπόλων, με το οποίο 

συνδέεται με τακτική συγκοινωνία. 

Η Αμοργός έχει 2 λιμάνια. Δυτικά βρίσκεται το κεντρικό Λιμάνι των Καταπόλων, το οποίο απέχει 136 ναυτικά 

μίλια από τον Πειραιά και 61 ν.μ. από αυτό της Ερμούπολης, της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Βόρεια, 

συναντά κανείς το λιμάνι της Αιγιάλης, που απέχει 137 ν.μ. από τον Πειραιά και 60 ν.μ.  από την Ερμούπολη. 

Και τα δύο λιμάνια συνδέονται με τακτική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία ( συχνότερη κατά τους θερινούς μήνες) με 

το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας. 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το ανάγλυφο που παρουσιάζει το νησί. Η Αμοργός είναι ορεινή και απότομη. Τα 

υψηλότερα βουνά της είναι ο βραχώδης και εξαιρετικά δύσβατος Κρίκελος ή Κρούκελος ύψους 821 μ. στο ΒΑ 

τμήμα του νησιού  ο Προφήτης Ηλίας  ύψους 698 μ. στο κέντρο και το Άσπρο Βουνό ή Κόρακας  ύψους 630 μ. 

στα Νότια. 

Ο Κρούκελος ήταν το μοναδικό που καλύπτονταν από πυκνότατο δάσος με οξιές, βελανιδιές και πλούσια άγρια 

βλάστηση, απ’ όπου εξασφαλίζονταν η απαραίτητη ξυλεία για τα ναυπηγεία. Όμως, το 1835 στο βουνό 

ξέσπασε σφοδρότατη πυρκαγιά που διήρκεσε 20 ημέρες, με αποτέλεσμα το δάσος να καταστραφεί ολοσχερώς. 

Το βουνό του Προφήτη Ηλία, είναι λιγότερο απότομο από αυτό του Κρουκέλου, και βαθμιαία, όσο προχωρά 

προς την θάλασσα καταλήγει απότομα. Στις απόκρημνες πλευρές του είναι οικοδομημένος ο ναός της 

Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Από την κορυφή του γραφικότατου αυτού όρους και όταν υπάρχει διαύγεια στον 

ορίζοντα είναι ορατή όχι μόνο ολόκληρη η Αμοργός αλλά και πλήθος από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους που 

βρίσκονται πλησίον της, όπως Νάξος, Ικαρία, Αστυπάλαια, Ίος και η μακρινή Κρήτη υπό ιδιαίτερα ευνοϊκές 

συνθήκες. Τα 23 νησιά και βραχονησίδες που την περιβάλλουν είναι πάντα ορατά. 

Το τελευταίο, Άσπρο Βουνό είναι τόσο απόκρημνο και βραχώδες όσο και τα άλλα δύο. Προς τη ΝΑ πλευρά 

του δε, σχηματίζει το ακρωτήρι Γωνιά. 

Όλα τα βουνά της Αμοργού είναι βραχώδη, απόκρημνα και άδενδρα. Λόγω, δε, της υπερβολικής ορμής με την 

οποία τα νερά της βροχής κατεβαίνουν από τα βουνά ( εξαιτίας της απότομης κλίσης τους), σχηματίζονται 

μεγάλοι και ορμητικοί χείμαρροι μια ακόμη πλευρά άγριας φυσικής ομορφιάς του νησιού. 

Αν και το νησί είναι ορεινό, δεν στερείται μικρών, αλλά ιδιαίτερα ευφόρων κοιλάδων. Η μεγαλύτερη κοιλάδα 

της Αμοργού είναι της Κολοφάνας, η οποία βρίσκεται προς το νοτιοδυτικό άκρο του νησιού και συνδέεται με 

άλλες δύο μικρότερες. Αυτήν του Κάτω Κάμπου και της Καλοταρίτισσας. Στην Αμοργό υπάρχουν και άλλες 

δύο κοιλάδες, η μία απλώνεται γύρω από το λιμάνι των Καταπόλων και είναι στο κέντρο του νησιού και η 

άλλη βρίσκεται στα Βορειοανατολικά των Καταπόλων, γύρω από τον όρμο της Αιγιάλης. 

Λόγω της μορφολογίας αυτής, στο νησί σχηματίζονται πολλοί όρμοι και φυσικοί κόλποι. Επίσης, υπάρχουν και 

φυσικές πηγές, από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι αυτή του Αγ. Γεωργίου του Βαλσαμίτη. Σ’ αυτήν την 

πηγή, επί τουρκοκρατίας, λέγεται ότι οι ιερείς τελούσαν την υδρομαντεία που πιθανότατα οι ρίζες της 

βρίσκονται στην αρχαιότητα. Τα περιορισμένα αποθέματα του νησιού σε νερό, λόγω του χαμηλού ύψους των 

βροχοπτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα την χρήση μικρών δεξαμενών (στερνών) από τους κατοίκους για τη 

συγκέντρωση των βρόχινων υδάτων. 

Τα προϊόντα που παράγονται στις πεδιάδες του νησιού είναι το ξακουστό για την ποιότητα και την καθαρότητά 

του Αμοργινό κρασί καθώς  λάδι, σύκα και δημητριακά. Όλα τους εκλεκτά και νόστιμα. Επίσης, πολύ γνωστή 

είναι και η φάβα που παράγει ο τόπος. Άλλα προϊόντα του νησιού είναι  τυρί- γάλα καθώς και ψάρια που 

αλιεύουν οι Αμοργιανοί ψαράδες. 

Όσο φτωχή και αν είναι η Αμοργιανή βλάστηση σε πυκνότητα και μέγεθος τόσο πλούσια είναι σε ποικιλία 

σπάνιων βοτάνων με θεραπευτικές, κυρίως, ιδιότητες. 

Γνωστά σ’όλη την Ελλάδα είναι τα χειροποίητα αμοργιανά βαμβακερά και τα κεντήματα, που οι γυναίκες του 

νησιού κατασκευάζουν με ιδιαίτερη φιλοκαλία και επιδεξιότητα. 

Κύρια επαγγελματική απασχόληση των Αμοργιανών είναι η αλιεία, τα ναυτιλιακά επαγγέλματα και η 

κτηνοτροφία. Τα τελευταία χρόνια δε, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων ασχολείται με τα τουριστικά 

επαγγέλματα, καθώς το νησί περνά περίοδο τουριστικής άνθησης. 

Οι βραχονησίδες Γραμβούσα και Αντικέρια είναι αμοργιανοί βοσκότοποι, όπως επίσης η Νικουριά, και η 

Άνυδρος (ή Αμοργοπούλα). 

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 

Η Αμοργός, το νησί που απλώνεται κάτω από τον μαγευτικό και γαλήνιο αιγαιοπελαγίτικο ουρανό,, έχει κλίμα 

εύκρατο μεσογειακό και ευχάριστο. Στο νησί το ξηρό καλοκαίρι διαρκεί έως και 8 μήνες κατά τη διάρκεια του 

οποίου η δροσιά έρχεται από τα μελτέμια που φυσούν στο Αιγαίο. Ο χειμώνας είναι ήπιος και συνοδεύεται από 

ισχυρούς ανέμους. 

Η γεωλογική ιστορία της Αμοργού είναι ιδιαίτερα ιδιόμορφη και αποκλίνει από εκείνη των υπολοίπων 

Κυκλάδων.  Τα αρχαιότερα πετρώματα του νησιού είναι οι σχιστόλιθοι, που η μακρά περίοδος του 

σχηματισμού τους άρχισε πριν από 230 εκατ. χρόνια, ενώ οι ασβεστόλιθοι, το άλλο πέτρωμα που συναντάμε 

είναι νεώτεροι ( 220 εκατ. χρόνια πίσω). Τα δύο αυτά είδη πετρωμάτων καλύπτουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια 

του νησιού. 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η εξάπλωση των πετρωμάτων κατά μήκος του νησιού είναι τέτοια 

ώστε να το διαιρεί σε τρία ευδιάκριτα τμήματα. Το πρώτο, ξεκινά από τη Χώρα και καταλήγει στο ΒΑ άκρο 

του νησιού, το δεύτερο, το κεντρικό, περιλαμβάνει τη Χώρα την πρωτεύουσα του νησιού και φτάνει έως το 

σημερινό Καστρί, και το τρίτο περιλαμβάνει το ΝΔ άκρο της Αμοργού. Από τα τρία αυτά τμήματα το πρώτο 

είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τα άλλα δύο και το κύριο μέρος του αποτελείται από ασβεστολιθικά 

πετρώματα, το κεντρικό από σχιστόλιθους ψαμμίτες και από λίγους ασβεστόλιθους και το τρίτο από 

ασβεστόλιθους κυρίως με μικρές αναμείξεις σχιστολιθικών ψαμμιτών. Η διάταξη των πετρωμάτων είναι 

κεκλιμένη κι απότομη, με διεύθυνση από ΒΑ προς τα ΝΔ. 

Η μορφολογία του νησιού είναι κυρίως ορεινή και ημιορεινή, με το κύριο ορεινό όγκο να αναπτύσσεται 

κατά μήκος του μεγάλου άξονα του νησιού (ΒΑ-ΝΔ), με τρία ψηλά βουνά τον Κρίκελο (με υψόμετρο 821μ.) 

στα βόρεια, τον προφήτη Ηλία (με υψόμετρο 699μ.)στο μέσο και τον Κόρακα (με υψόμετρο 607μ.) στα ΝΔ. 

 

Στην Αμοργό έχει εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός και τα στοιχεία που αναφέρονται στο πίνακα 

προέρχονται ενδεικτικά από μετρήσεις του Οκτωβρίου του 2012 έως τον Αύγουστο του 2013. 
Πίνακας 2 Θερμοκρασία 

   Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αυγ. 
               

Μέση μηνιαία 23,2 22,1 18,6 14,5 13,5 14,0 15,3 17 21,3 23,7 24,3 24,9 

θερμοκρασία. (ºC)             
               

Μέση μεγίστη 28,6 27,8 25,2 21,9 18,2 18,5 22,7 14,7 29,3 30,3 29,9 30,4 

θερμοκρασία. (ºC)             
               

Μέση ελαχίστη 18,4 16,3 12,1 8,3 3,8 7,6 7,7 11,7 15,8 16,7 19,9 20,8 

μθερμοκρασία. (ºC)             
               

Μέση Μηνιαία Σχετική 71,0 72,0 73,4 72,3 69,5 72,3 68,2 65,1 66,31 66,6 71 71,5 

Υγρασία (%)             
               

Μέση Ταχύτητα 6,8 7,7 11,2 12,3 14,6 14 16,6 10,8 8,6 8 8,7 6,3 

Ανέμου (Κm/hr)             
               

Ύψος Βροχής (mm) 0 4,6 97,6 61,8 57,4 51 43,8 9,2 3,8 0 0 0 
               

Από παλαιότερες μετρήσεις της Ε.Μ.Υ. , το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κατά την περίοδο 1955-2013 στη 

Νάξο (Ε.Μ.Υ. 2013) ήταν στα 371,8 χιλ. Ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι οι ψυχρότεροι μήνες του 

χρόνου και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος οι θερμότεροι. Οι βροχοπτώσεις τείνουν να έχουν ακραίες 

διακυμάνσεις, όντας λίγες και καταρρακτώδεις. Ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα σπάνια παρατηρούνται 

στο νησί όπως το χιόνι, το χαλάζι, ο παγετός, κ.α. 

Η πανίδα και η χλωρίδα που εμφανίζεται στο νησί είναι χαρακτηριστική των κυκλαδίτικων οικοσυστημάτων 

με πολλά ενδημικά είδη. Οι σάρες και οι απότομες πλαγιές ιδιαίτερα του ανατολικού και βόρειου τμήματος του 

νησιού είναι τυπικοί οικότοποι ενδημικών ειδών. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους 

οποίους η περιοχή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προστατευόμενων περιοχών φύσης. 

 

Περιοχή NATURA GR 4220012 

Στο Β.Α. τμήμα της Αμοργού υπάρχει η ενταγμένη στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών 

Φύση 2000 (NATURA 2000) για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (TKE-SCI) και αποτελεί τον τόπο 

με ονομασία «Βόρεια Αμοργός και Κύναρος, Λεβίθα, Μαυριά, Γλάρος και θαλάσσια ζώνη». 
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Περιοχή NATURA GR 4220024 

Στο Ευρωπαικό Δίκτυο Προστατευομένων Περιοχών Φύση 2000 (NATURA 2000) βρίσκεται το παραπάνω 

τμήμα της Αμοργού καθώς και η νήσος Νικουριά και άλλες βραχονησίδες χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη 

Προστασίαςκαι αποτελεί τον τόπο με ονομασία «Νήσος Αμοργός Β-Α τμήμα και νησίδες Ψαλίδα, 

Γραμβούσσα, Νικουριά, Μικρό και Μεγάλο Βιοκάστρο, Κραμβονήσι, Πεταλίδι». Η περιοχή είναι σημαντική 

για την αναπαραγωγή και τη διέλευση αρπακτικών πτηνών και ειδών που απαντώνται με κρημνούς και 

θαλασσότοπους. Αμοργός χάρη στα πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν γνωστή ήδη από το 19
ο
 αιώνα 

ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Κυκλαδικού πολιτισμού κατά την 3
η
 χιλιετία π.χ. , την Πρώιμη 

Εποχή του Χαλκού . Πρόσφατες αρχαιολογικές μαρτυρίες στη Μηνώα έδειξαν ότι κατοικούταν ήδη από την 

Ύστερη Εποχή του Λίθου την 4
η
 π.χ. χιλιετία. 

Μεγάλος αριθμός ευρημάτων, αρχαίοι τάφοι και πολλά κυκλαδικά αγαλματίδια μαρτυρούν τις διάφορες 

φάσεις της Κυκλαδικής Περιόδου. Από την Αμοργό πέρασαν κατά καιρούς πολλοί κατακτητές και το νησί 

κατοικήθηκε από εποίκους από την Ασσυρία, τη Μίλητο, τη Νάξο, τη Σύρο και την Κρήτη. Ήταν μέλος της 

Αθηναϊκής Συμμαχίας, στη συνέχεια πέρασε στους Μακεδόνες, Πτολεμαίους, Ρωμαίους και Οθωμανούς. Η 

Αμοργός επανέκτησε την ανεξαρτησία της το 1823. 

Σήμερα, όλο το ανθρωπογενές δομημένο περιβάλλον της υπαίθρου εντυπωσιάζει από τους λίθινους τοίχους 

συγκράτησης του εδάφους , τα αλώνια, τα πηγάδια, τις βρύσες, τους ανεμόμυλους, τα ξωκλήσια και τα 

μοναστήρια. 

Ο πληθυσμός της Αμοργού σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 1950 

κατοίκους. Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στο παρακάτω πίνακα, όπου παρατηρείται μια συνεχής 

μείωση των κατοίκων από το 1951, έως το 1991, οπότε και ξεκινάει η αύξηση του συνολικού πληθυσμού 

λόγω βελτίωσης των υποδομών, συγκοινωνιών και του τουρισμού. Η ίδια διακύμανση παρατηρείται και 

στο Νομό αλλά και στην Περιφέρεια. 

 
Πίνακας 3 Πραγματικός Πληθυσμός 

     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ   

   1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

 ΑΜΟΡΓΟΣ  2.507 2.104 1.822 1.722 1.632 1.859 1.950 
        

 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 
        

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795  ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

         

Πηγή: Ελ. Στατ        
 
 
Πίνακας 4 Μόνιμος Πληθυσμός ΟΤΑ Α και Β 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 2001 2011 

ΑΜΟΡΓΟΣ 1.852 1.973 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 298.462 308.975 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2001, καθώς νεότερα στοιχεία δεν υπάρχουν 

δημοσιοποιημένα από την Ελ.ΣΤΑΤ., η κατανομή του ενεργού πληθυσμού (μόνιμου πληθυσμού) στους τρείς  

τομείς παραγωγής Πρωτογενή-Δευτερογενή-Τριτογενή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Στον τριτογενή 

τομέα απασχολείται το 43,7% του ενεργού πληθυσμού και συγκεκριμένα 291 εργαζόμενοι. Ακολουθεί ο 

δευτερογενής τομέας με 175, ποσοστό 26,8% του εργατικού ενεργού πληθυσμού, και τέλος ο πρωτογενής 

τομές με 164 εργαζομένους και ποσοστό 24,6% 
Πίνακας 5Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Αμοργού 
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Οικονομικά ενεργοί  Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχ Άνεργοι Σύνολο Μαθητές Συνταξιούχοι Λοιπ

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



μόνιμης 

διαμονής/ 

φύλο  

ολού

μενοι 

Σύνολο  Πρώην 

απασχολο

ύμενοι 

"Νέοι" - 

σπουδα

στές 

οί  

4626
701 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΟΡΓ
ΟΥ 

1.973 825 737 88 51 37 1.148 278 479 391 

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

 

 
Πίνακας 6Ηλικιακή Δομή Πληθυσμού 

 

Ομάδες ηλικιών 

  

Άρρενες 

  

Θήλεις 

  

Σύνολο 

 

        

0-14  153  127  280  

15-24  74  92  166  

24-64  576  497  1.073  

65 και άνω  227  227  454  

Σύνολο  1.030  943  1.973  

 

Στο νησί της Αμοργού λειτουργούν 

  

Το Λιμεναρχείο 

 Η Αστυνομία  

Το Ταχυδρομείο 

Κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς 

ΑΤΜ τραπεζών Αlpha bank, Eurobank, Eθνικής και Πειραιώς 

 Οι βασικές υπηρεσίες του Δήμου 

 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, στην Αμοργό λειτουργούν 4 Νηπιαγωγία, 4 Δημοτικά σχολεία, 1 Γυμνάσιο, 1 

Γενικό Λύκειο και 1 ΕΠΑ.Λ. 

Τέλος οι υποδομές υγείας είναι το Κέντρο Υγείας, ένα περιφερειακό πολυδύναμο Αγροτικό Ιατρείο στην 

Αιγιάλη, και τρία Αγροτικά Ιατρεία (Αρκεσίνη, Κατάπολα, Χώρα Αμοργού). 

Το συνολικό μήκος του κύριου οδικού δικτύου της Αμοργού είναι περίπου 50 χιλ. ενώ σε 10 χιλ. ανέρχεται το 

συνολικό μήκος των αγροτικών δρόμων. Το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο είναι σχετικά μικρό και 

εκτείνεται από την Αιγιάλη (και τα κοντινά χωριά) ως τη Χώρα, τα Κατάπολα και την Κάτω Μεριά, ενώ 

φτάνει και στη Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από τα λιμάνια Καταπόλων και Αιγιάλης, όπου υπάρχουν και λιμενικοί 

σταθμοί. Και οι δυο σταθμοί διοικητικά ανήκουν στο λιμεναρχείο Νάξου. 

Στο νησί λειτουργεί 1 αφαλάτωση 450μ3 ενώ υπάρχουν 12 δημοτικές γεωτρήσεις, 6 δημοτικά πηγάδια και 10 

δημοτικές πηγές, για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του νησιού με μέση αντλούμενη ποσότητα νερού την 

ημέρα 1200 κ.μ./ημέρα. Οι ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγάδια, δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένα. Επίσης, η 

υδροδότηση του νησιού συμπληρώνεται με τη μεταφορά νερού μέσω πλοίων. 

Για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα έχει κατασκευαστεί ένα φράγμα χωρητικότητας 

125.000 κ.μ. στην περιοχή των Καταπόλων. 
  

Πίνακας 7 Δημοτικών Γεωτρήσεων, Πηγαδιών και Πηγών  

Παροχή κ.μ./ημέρα 

 

 Ύδρευση Άρδευση 

Γεωτρήσεις 900 20 

Πηγάδια 200 7,5 

Πηγές 40 54,5 

Σύνολο 1140 82  
 

Πηγή: Tεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Αμοργού 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το νησί δεν καλύπτει τις ανάγκες του για ύδρευση και άρδευση. 

Αυτό κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. 
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Η Αμοργός διαθέτει ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Κατάπολα. Ο σταθμός χρησιμοποιεί ως 

πρωτογενές καύσιμο πετρέλαιο τύπου diesel κίνησης με ετήσια κατανάλωση καυσίμου που φθάνει τους 1.760 

τόνους. 

Ο σταθμός παραγωγής είναι αυτόνομος και δεν συνδέεται με κανένα άλλο νησί ή την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 
Πίνακας 1Ενέργεια 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ 
   

6 MW 5 MW 3 MW 
   

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εκτεταμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 

νησί. Παρόλα αυτά υπάρχει η τάση και το ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές για την εκμετάλλευση του 

αιολικού δυναμικού που παρουσιάζεται στο νησί. 

Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 

Ο πρωτογενής τομέας είναι περιορισμένος, το έδαφος είναι ορεινό και βραχώδες, με δυο μικρές πεδιάδες 

στην Αιγιάλη και τα Κατάπολα. Τα γεωργικά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς στην Αμοργό είναι μικρές 

ποσότητες κηπευτικών και ελαιολάδου. 

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία, τα βοοειδή και τη μελισσοκομία 

προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και οι 

μέθοδοι καλλιέργειας και εκτροφής πλησιάζουν τις βιολογικές. Παρόλα αυτά μόνο ένα προϊόν (μέλι) 

μεμονωμένου παραγωγού έχει χαρακτηριστεί βιολογικό, με διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό μελισσοκομικών 

προϊόντων. 

Η έκταση που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ανέρχεται σε 13.400 στρ. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 42.000. Τα 67.100 στρ. που χαρακτηρίζονται ως 

δάση, καλύπτονται από φρύγανα και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από 

τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. 

Η γεωργική δραστηριότητα ως προς τη φυτική παραγωγή εντοπίζεται στα Κατάπολα και στη Αιγιάλη. Οι 

εκτάσεις αρδεύονται από ιδιωτικά πηγάδια και γεωτρήσεις με χαμηλής ποιότητας νερό. 
Πίνακας 2 Χρήσεις Γης 

  

Αμοργός 
     

Νομός Κυκλάδων 
 

        
  

Έκταση 
  

Κατανομή 
  

Έκταση 
  

Κατανομή 
 

         

Χρήσεις  (στρ.)   (%)   (στρ.)   (%)  

Γεωργική γη 13.400  10,6  836.100  32,16  

Βοσκότοποι 42.000  33,2  789.500  30,37  

Δάση 67.100  53,0  690.400  26,56  

Λοιπές εκτάσεις 4.000  3,2  283.400  10,91  

Σύνολο 126.500  100  2.599.400  100  
 
 
Η καλλιεργημένη γη ανέρχεται στα 7.353 στρ και αρδεύονται τα 212 στρ. 
Πίνακας 3Καλλιέργειες 

 

Σύνολο έκτασης 

Αρδευόμενη 

Κατηγορίες Καλλιεργειών Έκταση 
(στρ.)  

(στρ.)   
   

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και 

λοιπές καλλιέργειες 

         2.069         34 
   

   

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 128 123 
   

Αμπέλια 391 8 
   

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



Δενδρώδεις καλλιέργειες 1.082 47 
   

Αγρανάπαυση 3.683 0 
   

Σύνολο Γεωργικής Γης 7.353 212 
   

 

Ελαιοκαλλιέργεια-Αμπελοκαλλιέργεια 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού -Ελαιοκομικού Μητρώου, στην Αμοργό υπάρχουν 368 

ελαιοπαραγωγοί που καλλιεργούν τεμάχια συνολικής έκτασης 1795 στρ. Ο παραγόμενος καρπός 

χρησιμοποιείται για τη παραγωγή ελαιολάδου με μέση ετήσια παραγωγή επταετίας τους 30 τόνους. Στο νησί 

υπάρχει ένα συνεταιριστικό ελαιοτριβείο που καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών. 

Η αμπελοκαλλιέργεια είναι περιορισμένη. Υπάρχουν 111 αμπελοτεμάχια 97,4 στρ. και ετήσια παραγωγή 10 

τόνους οινοποιήσιμα σταφύλια. 

 

Κηπευτικά 

Η μη ύπαρξη νερού για άρδευση, αλλά και η χαμηλή ποιότητα αυτού (λόγω αυξημένης αλατότητας) έχει 

σαν αποτέλεσμα τη μικρή παραγωγή κηπευτικών προϊόντων που δεν αρκούν για τις ανάγκες του ίδιου του 

νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρχει εφοδιασμός από τη Νάξο και τη κεντρική λαχαναγορά Αθηνών. Ο 

γεωργικός εξοπλισμός παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Γεωργικός Εξοπλισμός 
Πίνακας 4 Γεωργικός Εξοπλισμός 

Γεωργικοί ελκυστήρες διαξονικοί 7 
  

Γεωργικοί ελκυστήρες μονοαξονικοί 50 
  

Θεριζοαλονιστικές μηχανές 1 
  

Αντλίες (βενζινοκίνητες) 80 
  

Αντλίες (πετρελαοικίνητες) 30 
  

Αντλίες (ηλεκτροκίνητες) 22 
  

Συγκρότημα τεχνητής βροχής 9 
  

Αρμεκτικές μηχανές 5 
  

Απλές χορτοκοπτικές μηχανές 3 

 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

Ο κλάδος που έχει οικονομικό ενδιαφέρον, είναι η αιγοπροβατοτροφία. 
 

Στην Αμοργό υπάρχει ένα σύγχρονο δημοτικό σφαγείο πλήρως αδειοδοτημένο για σφαγή αιγοπροβάτων και 

χοιρινών.  

 

Σύγχρονα, πιστοποιημένα τυροκομεία δεν υπάρχουν, οι ποσότητες γάλακτος που συγκεντρώνονται 

τυροκομούνται με τον παραδοσιακό τρόπο. 
 

Η κάλυψη των αναγκών των ζώων σε τροφές γίνεται κυρίως με εισαγωγή αυτών, για τις μεν συμπυκνωμένες 

από τη Στερεά Ελλάδα, ενώ οι χονδροειδείς από τα γύρω νησιά Νάξο, Πάρο κ.τ.λ. Οι ιδιοπαραγόμενες 

ζωοτροφές είναι σε μικρές ποσότητες και δεν αρκούν για τις υπάρχουσες ανάγκες των ζώων. 
 

Στο νησί υπάρχουν 144 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 12.912 αιγοπρόβατα, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης. Κάθε κοπάδι είναι εγκατεστημένο μόνιμα στην ίδια περιοχή όλο το χρόνο, με 

δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και αυτό οδηγεί στην υπερβόσκηση και υποβάθμιση των 

βοσκοτόπων . Ο αριθμός των ζώων που διατηρείται στους βοσκοτόπους του νησιού είναι μεγάλος και το 

σύστημα βόσκησης είναι αναχρονιστικό. Η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, σήμερα, είναι πολύ κάτω του 

παραγωγικού δυναμικού του τόπου, λόγω της υπερεντατικής χρήσης των λιβαδιών κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες. Επίσης σημειώνεται ότι είναι έντονο το πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης στο νησί. 
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Από την ανάλυση του παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι το 70% των αιγοπροβάτων αποτελούν οι αίγες, ενώ 

στο σύνολο τους οι παραγωγοί είναι κάτοχοι μικρού αριθμού ζώων. 

 
Πίνακας 5 Ζωϊκές Εκμεταλλεύσεις 
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1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 59 1.471 1.149 58 1.207 246 18 264 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 32 2.173 1.389 76 1.465 665 43 708 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 43 6.083 4.088 215 4.303 1.697 83 1.780 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 301 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 5 1.289 921 61 982 325 18 307 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 501 ΚΑΙ ΑΝΩ 5 1.896 1.346 59 1.405 460 31 491 

ΣΥΝΟΛΟ 144 12.912 8.893 469 9.362 3.393 193 3.550 

 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι υπάρχουν 10 πολύ μεγάλες ( με 3.185 ζώα – με συγκέντρωση του 25% του 

ζωικού κεφαλαίου ) και 43 μεγάλες εκμεταλλεύσεις . 

 

Βοοειδή 
 

Τα βοοειδή είναι πολύ λίγα και διάσπαρτα σε όλο το νησί και προορίζονται για παραγωγή κρέατος το οποίο 

διατίθεται στη τοπική αγορά και για οικογενειακή κατανάλωση. 

 

Μελισσοκομία 

 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 17 μελισσοκόμοι με 769 κυψέλες, σύμφωνα με το μητρώο μελισσοκομικών 

εκμεταλλεύσεων της .Α.Κ. Κυκλάδων. Η παραγωγή μελιού είναι μικρή, διότι δεν υπάρχει ανθοφορία κατά την 

διάρκεια όλου του έτους, παράγοντας θυμαρίσιο μέλι εξαιρετικής ποιότητας. Από τα στοιχεία του παρακάτω 

πίνακα προκύπτει ότι το 50% των μελισσοκόμων διατηρεί μικρό αριθμό κυψελών και στοχεύει στην απόκτηση 

συμπληρωματικού εισοδήματος. 
Πίνακας 6 Μελισσοκομία 

α/α  Εκμεταλλεύσεις Σύνολο κυψελών 
    

1 Εκμεταλλεύσεις με 1 έως 30 κυψέλες 8 414 
    

2 Εκμεταλλεύσεις με 31 έως 100 κυψέλες 8 155 
    

3 Εκμεταλλεύσεις με 200 και πάνω κυψέλες 1 200 
    

 Σύνολο 17 769 
    

 

Η παραγωγή κυμαίνεται σε 10 κιλά μέλι ανά κυψέλη και διατίθεται στην τοπική αγορά από τους ίδιους τους 

παραγωγούς σε καλές τιμές λόγω της εξαιρετικής του ποιότητας. 

ΑΛΙΕΙΑ 

Στη Νήσο Αμοργό δραστηριοποιούνται 53 επαγγελματίες αλιείς σε σύνολο 33 αλιευτικών σκαφών, εκ των 

οποίων τα 29 ανήκουν στη κατηγορία δίχτυα- παραγάδια, 3 βιντζότρατες και μια μηχανότρατα. Ο αριθμός των 

ερασιτεχνικών σκαφών ανέρχεται 131, ενώ υπάρχουν και 11 επαγγελματικά τουριστικά σκάφη. Τα αλιευτικά 

πεδία του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πόλος έλξης για τους ερασιτέχνες ψαράδες. 

Στην Αμοργό υπάρχουν δυο λιμάνια στα Κατάπολα και στην Αιγιάλη, όπου ελλιμενίζονται και τα αλιευτικά 

σκάφη. Δεν υπάρχουν ακόμα χαρακτηρισμένα αλιευτικά καταφύγια. Σκάφη επίσης ελλιμενίζονται και στην 

περιοχή «Καλοταρίτισσα». 

Οι ποσότητες και το είδος των αλιευμάτων που διατίθεται στην νήσο Αμοργό είναι σε συνάρτηση τόσο του 

εποχιακού χαρακτήρα, όσο και της τουριστικής κίνησης των καλοκαιρινών μηνών και ιδίως από τον Ιούνιο έως 

τον Σεπτέμβριο, που γίνεται η διάθεση των αλιευμάτων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. 
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Δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυποποίηση και τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων σε εμπορική 

κλίμακα δεν υφίστανται στο νησί, παρότι σε επίπεδο οικιακής οικονομίας εφαρμόζεται η παραγωγή 

παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων. 

Στα χωριά υπάρχουν διάσπαρτα τέσσερα αρτοποιεία και επτά ζαχαροπλαστεία που σχετίζονται με προϊόντα 

του πρωτογενή τομέα. 

Υπάρχει επίσης και λειτουργεί στη περιοχή Λαγκάδας μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης 

Αμοργιανών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών . Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

LEADER +. Η μονάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει την υποδομή – εφαλτήριο για την ανάπτυξη της 

καλλιέργειας των αρωματικών φυτών στο νησί. 

Ο  τριτογενής τομέας είναι ο πιο ανεπτυγμένος στο νησί με τον τουρισμό και το εμπόριο να κατέχουν 

εξέχουσα θέση. 

 

Τουρισμός 

Η τουριστική υποδομή είναι ανεπτυγμένη κυρίως στους οικισμούς των Καταπόλων, της Αιγιάλης και της 

Χώρας. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια κ.τ.λ.) ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους τουρίστες. Στο πίνακα που ακολουθεί 

φαίνεται η υπάρχουσα υποδομή σε καταλύματα. 

 
Πίνακας 7 Τουριστική Υποδομή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 
    

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 11 197 395 
    

ΛΟΙΠΑ  ΚΑΤ/ΜΑΤΑ 82 1.500 3.105 
    

ΣΥΝΟΛΟ 93 1.697 4.500 
    

 

Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται είτε στα καταλύματα και ξενοδοχεία του νησιού ή στα εστιατόρια. Στην 

Αμοργό δραστηριοποιούνται 61 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου επχ/σεων της Ελ. 

Στατ. Υπηρεσίας. 

 

Μεταφορές- Συγκοινωνία 

Η Αμοργός αποτελεί νησί της άγονης γραμμής. Η απευθείας επικοινωνία με το λιμάνι του Πειραιά γίνεται 

καθημερινά και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 9 ώρες. Το χειμώνα το νησί εξυπηρετείται μόνο από το 

πλοίο της γραμμής και συνδέει την Αμοργό με το λιμάνι του Πειραιά, της Πάρου, της Νάξου και των Μικρών 

Κυκλάδων και την Αστυπάλαια. Σημαντική είναι η προσφορά του επιβατηγού - οχηματαγωγού “Σκοπελίτη”, 

που με τα καθημερινά του δρομολόγια βγάζει απ' την απομόνωση του το νησί τους χειμερινούς μήνες, ενώ 

συμβάλλει στην αύξηση του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες. Το νησί συνδέεται με ενδοκυκλαδικό 

εβδομαδιαίο δρομολόγιο με την Σύρο. Την τουριστική περίοδο τα ταχύπλοα συνδέουν την Αμοργό με 

Σαντορίνη, Μύκονο και Δυτικές Κυκλάδες ενώ υπάρχει και εβδομαδιαία σύνδεση με Δωδεκάνησα με 

συμβατικό πλοίο 

Αεροδρόμιο δεν υπάρχει στο νησί παρά μόνο ένα ελικοδρόμιο, το οποίο έχει κατασκευαστεί με τις 

προδιαγραφές της Υ.Π.Α. για να εξυπηρετεί επείγοντα κυρίως περιστατικά υγείας. 

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στα λιμάνια της Αμοργού. Φαίνεται ότι η 

επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί κατά 65% τα τελευταία 8 χρόνια ενώ το 80% των επιβατών μετακινούνται τους 

μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. 

 

Πίνακας 14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ (ΑΦΙΞΗΣ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) 

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

2012 110821 1391 

2013 118583 1326 

2014 131895 1344 

2015 140538 1228 
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2016 138809 1403 

2017 151661 1390 

2018 166412 1353 

2019 171966 1428 

2020 (έως ΑΥΓ) 75744 873 

 

(ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ)  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ΙΑΝ 1494 1457 1973 2005 1417 1689 1654 1908 

ΦΕΒ 1137 1541 1526 1399 1504 1597 1884 1380 

ΜΑΡ 2112 1811 2047 2150 1453 2109 2364 2242 

ΑΠΡ 4918 3029 5242 4893 3815 5418 9084 8438 

ΜΙΑ 5387 6961 5679 7657 6947 6461 6799 7171 

ΙΟΥΝ 10738 12132 11351 12228 9083 12726 16368 18880 

ΙΟΥΛ 25690 28281 33516 30969 36905 38505 44240 46702 

ΑΥΓ 37641 40472 46629 52968 50873 52755 50507 53003 

ΣΕΠ 13097 14038 14470 17135 17272 21668 21438 21549 

ΟΚΤ 4106 4466 4385 3799 4962 3985 6947 6043 

ΝΟΕ 2543 2493 2766 3222 2934 2881 3181 2794 

ΔΕΚ 1958 1902 2311 2113 1644 1867 1946 1856 

 110821 118583 131895 140538 138809 151661 166412 171966 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ (ΑΦΙΞΗΣ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) 

(ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ)  

 

 

Swot Aνάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος  

Strengths  

 

 

Η πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια 

και η αύξηση των οικονομικά ενεργών 

ατόμων, ιδιαίτερα των νέων, που μπορούν να 

ασχοληθούν και στον πρωτογενή τομέα. 

Η αύξηση της επισκεψιμότητας του νησιού. 

 

Weaknesses  

 

 

Ο ανταγωνισμός για την απασχόληση του 

εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό. 
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Opportunities  

 

 

1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, η 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και τα 

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής 

αποτελούν ιδιαιτερότητα του νησιού και 

ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών. 

 

2. Η αλματώδης ανάπτυξη του 

τουρισμού προσφέρει δυνατότητα 

απορρόφησης της τοπικής παραγωγής. 

 

3. Ως νησί κάτω των 3.100 κατοίκων 

κατατάσσεται σε πιο ευνοϊκή κατηγορία για 

την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

χρηματοδότησης ιδιωτικών ή συλλογικών 

επενδύσεων. 

 

4. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει 

την δυνατότητα δημιουργίας μικρών 

μονάδων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων 

(τυροκομεία, τυποποιητήρια μελιού) 

προσαρμοσμένων στη μικρή παραγωγή του 

νησιού. 

 

5. Η ζήτηση ποιοτικών παραδοσιακών 

προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική 

βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

 

Threats 

 

 

  

1. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

από το υφιστάμενο σύστημα βόσκησης με 

αρνητικές επιπτώσεις στη μελισσοκομία και 

την κτηνοτροφία. 

 

2. Η έλλειψη νερού άρδευσης και η 

υπεράντληση του σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες ανάγκες κατά την τουριστική 

περίοδο, αυξάνουν τον κίνδυνο 

υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα 

 

3. Η εισαγωγή φθηνών νωπών 

προϊόντων καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη 

ανταγωνιστικά. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ – 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Υπηρεσιών του Δήμου. Η 

καταγραφή βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της κατάρτισης 

ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή η συγκέντρωση τους 

από όλες τις Υπηρεσίες προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά µε τα διοικητικά και 

οργανωτικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο έχοντας μια πληρέστερη εικόνα. Η παρούσα καταγραφή αποτελεί 

βασική εισροή στο πλαίσιο της SWOT ανάλυσης του Δήμου ως οργανισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

    

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ     

Περιορισμοί Ευκαιρίες 
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ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

ΑΝΑΓΚΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

Περιορισμοί Ευκαιρίες 

    

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

Δεν διαθέτει δικό του προσωπικό, υποστηρίζεται από τον δήμο με παράλληλα καθήκοντα 

 

Δραστηριότητες της Διεύθυνσης  

Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

Έλλειψη οχημάτων για την μεταφορά του εξοπλισμού αντιρύπανσης και για την ανέλκυση σκαφών.   

Θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να βρεθεί στεγασμένος χώρος για την τοποθέτηση του εξοπλισμού 

απορρύπανσης στα Κατάπολα προκειμένου να αποφύγουμε την τοποθέτηση 2 ή τριών κοντέινερ με τον 

εξοπλισμό. Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί και σαν αποθήκη του τεχνικού υλικού και εξοπλισμού και παρκινγκ 

για τα οχήματα που διαθέτει το λιμενικό ταμείο.  

 

Νέες αρμοδιότητες 

 
Οι αρμοδιότητες του νομικού προσώπου είναι συγκεκριμένες, οι χώροι ευθύνης όμως του αυξάνονται με την εξομοίωση 

σε χερσαία ζώνη λιμένα και άλλων περιοχών στο νησί προκειμένου να καταστούν εκμεταλλεύσιμες και να οργανωθεί η 

διαχείριση τους. Αυτή την στιγμή το δλτ Αμοργού έχει στην δικαιοδοσία του τους λιμένες Καταπόλων και Αιγιάλης, τον 

εξομοιούμενο με λιμένα χώρο στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων και πρόσφατα μέρος του όρμου στην Καλοταρίτισσα, ενώ 

προγραμματίζουμε τον χαρακτηρισμό του όρμου στον Κάτω Κάμπο και του Αγίου Παύλου. Επίσης είναι υπό κατασκευή 

ένα αλιευτικό καταφύγιο στα Κατάπολα ενώ προγραμματίζουμε ένα στην Καλοταρίτισσα και ένα στην Αιγιάλη και ένα 

τουριστικό αγκυροβόλιο στον Κάτω Κάμπο. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερες προσλήψεις σε εποχικό 

προσωπικό και αυξημένες δαπάνες συντήρησης αλλά αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας σκαφών στο 

νησί μας και δημιουργεί πρόσθετα έσοδα και για το νπδδ αλλά και για όλο τον δήμο. 

Συνεργασίες με άλλες Διευθύνσεις του Δήμου 

Λόγω της υποστελέχωσης του δήμου, συνήθως υπάρχει δυσαρέσκεια στην άσκηση κάποιων παράλληλων 

καθηκόντων, ενώ γίνεται προσπάθεια οι ανάγκες να καλύπτονται από εξωτερικό προσωπικό και κοινωφελή 

εργασία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα. 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Διεύθυνσης 

1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΛΤ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΟΥ 2020 ΟΥΤΕ ΤΟΥ 2021 ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΑ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΚΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΝΑ 

ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.  

2 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

3  
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Εσωτερικό Περιβάλλον 

Strengths (Δυνάμεις) Weaknesses (Αδυναμίες) 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΟΧΙ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ) 

 

 

 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Εξωτερικό Περιβάλλον 

Opportunities (Ευκαιρίες) Threats (Απειλές) 

 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΠΟΥ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ 

ΣΚΑΦΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΟΥ. 

 

 

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, 

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΤΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝ/ΓΡΑΜΜΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΜΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

276.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2021 

2020-
2021 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

155.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2021 

2021 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 

360.000,00 ΝΕΑΡΧΟΣ 2022 

2022 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ 

500.000,00 ΝΕΑΡΧΟΣ 2023 

2022 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

1.000.000,00 ΝΕΑΡΧΟΣ 2023 

2022 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

1.500.000 ΕΠΑΛ 2023 

2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

100.000,00 ΝΕΑΡΧΟΣ 2022 
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 

2021 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΡΜΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

80.000,00 ΝΕΑΡΧΟΣ 2022 

     

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται λιμενικά έργα και μελέτες που έχουν προγραμματιστεί από τον δήμο όπως 

το αλιευτικό καταφύγιο της Καλοταρίτισσας, οι μελέτες για την αναβάθμιση του λιμένα Καταπόλων, το 

αλιευτικό των Καταπόλων που εκτελείται, και οι μελέτες για το αγκυροβόλιο στον Κάτω Κάμπο. 

 

Εκτίμηση Εσόδων Τριετίας 2020-2023 

2018 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 191.415,42 

2019 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 211.053,81 

2020 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 115.219,00   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  639.800,98  (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ 

ΝΑΞΟ) 

2021 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:  202.300,00    ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 155.000,00  

2022 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 220.000,00     ΝΕΑΡΧΟΣ 180.000,00        

2023 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 240.000,00      ΝΕΑΡΧΟΣ 1.860.000 ΕΠΑΛ 1.500.000 

 

Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ 
Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων 

1 ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 2 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
Θεματικές ενότητες  τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / επιμόρφωση το προσωπικό της 

Υπηρεσίας 

1 Ασφάλεια χρήσης του διαδικτύου και των emails 

2 Χρήση των ψηφιακών υπογραφών 

 

  

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

Εκτενής χρήση του διαδικτύου με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών  κλιματιστικό 

Νέες αρμοδιότητες 

Οι νέες αρμοδιότητες των ΚΕΠ που ορίζονται με ΚΥΑ μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

των άλλων Υπουργείων τείνει να γίνουν καθημερινότητα με αποτέλεσμα ένας μόνο υπάλληλος να μην μπορεί 

να ανταπεξέλθει. Η βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και απροβλημάτιστη άσκηση των καθηκόντων είναι η 

τοποθέτηση και δεύτερου υπαλλήλου του κλάδου Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών με τις κατάλληλες 

γνώσεις.  

Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου 

  

Όλες οι υπηρεσίες εκτός Δήμου με τις οποίες συνεργάζεται το ΚΕΠ είναι και εκτός του νησιού . Αυτό από 

μόνο του δημιουργεί προβλήματα κυρίως επικοινωνίας αλλά και καθυστερήσεις στο κλείσιμο μιας υπόθεσης 

πολίτη. Έχει όμως σαφώς βελτιωθεί η αντιμετώπιση των άλλων υπηρεσιών προς το ΚΕΠ από ότι ήταν πριν 

μερικά χρόνια. Επίσης η μετατροπή πολλών διαδικασιών σε ηλεκτρονικές με άμεση πρόσβαση σε αυτές από 

το ΚΕΠ έχει λύσει πολλά προβλήματα δημιουργώντας όμως πιο μεγάλη ανάγκη για περισσότερο προσωπικό 

στην υπηρεσία. 
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Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας 

Το έργο που παράγεται από το ΚΕΠ παρακολουθείται και αξιολογείται  από την  Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας 

στάσης της Γενικής Διε/νσης Διοικητικών διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-βέρνησης 

καθώς και από τους ίδιους τους πολίτες 

 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

Άμεση τοποθέτηση και δεύτερου υπαλλήλου όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. Καλύτερη ταχύτητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Λόγω της συστέγασης με τις υπόλοιπες δομές του Δήμου   κρίνεται απαραίτητη 

η καλύτερη ηχομόνωση του χώρου.  Επίσης λόγω του ότι η υπηρεσία έρχεται συνεχώς σε αυτοπρόσωπο 

επαφή με πολίτες καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου κρίνω απαραίτητη την τοποθέτηση ενός κλιματιστικού 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής 
Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

Α/Α Είδος Περιγραφή 

1 Τηλεφωνικό κέντρο syzefxis 

1 Σύνδεση Syzefxis Δομημένη καλωδίωση 

19 Η/Υ 
Ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά και άδειες 

Windows 

1 Η/Υ Server - Linux 

 Singularlogic Genesis 7 χρήστες – Διαχείριση ΟΤΑ 

 Office Microsoft Office (13 H/Y) & LibreOffice (6 H/Y) 

Λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής 

- H ταχύτητα σύνδεσης είναι 2mbs και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. 

- Οι Η/Υ έχουν διαφορετικά λειτουργικά και εκδόσεις. 

- Πολλοί Η/Υ χρειάζονται αναβάθμιση (είτε software είτε hardware). 

- Τα περισσότερα ups δεν λειτουργούν σωστά. 

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής 
και εξοπλισμό γραφείου 

 Antivirus 

Τεχνική Υπηρεσία Plotter  

Ups Νέες μπαταρίες για τη συντήρησή τους 
και ενδεχομένως και νέα ups 

Χρειάζεται να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού με καθορισμό καθηκόντων σε 

ρεαλιστική βάση 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

  

Κατάρτιση προσωπικού στις νέες τεχνολογίες (για παράδειγμα υπάρχει προσωπικό που δεν γνωρίζει να 

στείλει email). 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και περιορισμός των εκτυπώσεων και σπατάλης χαρτιού. 

 

Ταμείο  
Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας 

Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων 

1 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1 
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θεματικές ενότητες  τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / επιμόρφωση το προσωπικό της 

Υπηρεσίας. 

 

Α/Α Θεματική Ενότητα 

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GOVHUB 

3 ΙΡΙΔΑ 

 

Γραφείο ΟΑΕΔ  
Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας- Προβλήματα 

Το γραφείο μου θα ήταν πιο λειτουργικό αν βρίσκονταν σε ενα χώρο που να μην ήταν διάδρομος γιατί η 

παρούσα κατάσταση προκαλεί δυσκολία στην πνευματική συγκέντρωση και στην επικοινωνία με το κοινό. 

   

Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Σε κάθε αντικείμενο θα πρέπει να υπάρχει εκτός τον υπεύθυνο και ένας αντικαταστάτης αυτού σε περίπτωση 

απουσίας με την ανάλογη εκπαίδευση και ενημέρωση, ώστε σε τυχόν απουσία του και απρογραμμάτιστη να 

μην προκύπτει κενό. 

 

Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου 

΄Εχουμε πρόβλημα με την υπηρεσία του ΟΓΑ γιατί η επικοινωνία μας δεν είναι εφικτή έως ανύπαρκτη!!!

  

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

θα ήταν πιο λειτουργικό να υπήρχε κι άλλο μηχάνημα όπως αυτό στο ισόγειο που στέλνουμε email με 

απόδειξη γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να παρακολουθούμε και να τρέχουμε τα αιτήματά μας προς τις 

άλλες υπηρεσίες. 

Το κτιριακό θα ήταν πολύ ωραίο αν υπήρχε προέκταση των κτιρίων και στεγαζονταν οι υπηρεσίες ανα 

αρμοδιότητα 

Στο ηδη υπαρχον κτίριο κάποια μόνωση στα κουφώματα θα ήταν πολύ καλό να γίνει γιατί η θέση του κτιρίου 

είναι εππιρεπής στις καιρικές συνθήκες. Επίσης κάποια τοποθέτηση Α/C θα βοηθούσε τη θέρμανση την ψύξη 

και την  υγρασία 

Ενας χώρος μεγαλύτερος με οργανωμένο αρχειο οα εξυπηρετούσε πολλές υποθέσεις που χειριζόμαστε 

Η κατάρτιση προσωπικού είναι απαραίτηση και η συνεχής εκπαίδευση 

Η κάλυψη των θέσεων από μόνιμο προσωπικό κατά προτίμηση γιατί έτσι εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη 

σταθερότητα στη καλή λειτουργία της υπηρεσίας 

Ο νέος εξοπλισμός πληροφορικής βοηθάει στην γρηγορότερη απόδοση των εργασιών μας. 

Οικονομικές Υπηρεσίες  
Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας 

Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων 

1 

Να ενισχυθεί το Γραφείο 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

προσωρινά  με υφιστάμενο 

προσωπικό από το Γραφείο 

Διοικητικού, έως ότου 

πραγματοποιηθούν 

προσλήψεις εξιδεικευμένου 

προσωπικού. 

Χρειάζονται: Οικονομολόγος 1 

Λογιστής 1 (η κυρία που ασχολείται και είναι  

ΤΕ Λογιστικού και Διοίκησης 

 πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί το 2021) 

2 

Για το Αυτοτελές Γραφείο 

Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού 

χρειάζεται ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός ο οποίος θα 

εξυπηρετεί σε κατ οίκον 

έρευνες και άλλα θέματα τα 

οποία χρειάζονται κατά 

Κοινωνικός Λειτουργός (έστω και με  

παράλληλα καθήκοντα) 1 
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καιρούς  για τη λειτουργία 

του Γραφείου Κοινωνικής 

Προστασίας (προσωρινά 

εξυπηρετούμαστε από 

Κοινωνική Λειτουργό του 

Κέντρου Κοινότητας 

Νάξου). 

 

θεματικές ενότητες  τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / επιμόρφωση το 

προσωπικό της Υπηρεσίας. 

 

Α/Α Θεματική Ενότητα 

1 
Κυρίως στα οικονομικής φύσεως θέματα χρειάζεται επιμόρφωση  

προσωπικού 

2 
Επίσης σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού 

 χρειάζεται επιμόρφωση  

 

Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Υπηρεσίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι και λειτουργικοί; 

Είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί, ωστόσο το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας θα έπρεπε να 

στεγάζεται σε άλλο κτίριο δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους για  αυτονόητους 

λόγους, επειδή το Γραφείο αυτό χειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ευπαθών ομάδων, 

αναξιοπαθούντων, πολιτών που έχουν μείνει άνεργοι και χρειάζονται βοήθεια κλπ. οι οποίοι έρχονται σε 

δύσκολη θέση όταν,  εκ των πραγμάτων, γίνονται κοινωνοί των προβλημάτων αυτών κι άλλοι πολίτες (π.χ. 

όταν τους βλέπουν να παραλαμβάνουν τρόφιμα ή σχολικά είδη κλπ ή και οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Δήμου 

μπορεί να γνωρίζουν αυτά τα προβλήματα π.χ. μέσω πρωτοκόλλου που είναι κοινό κλπ.)    

      Επιπλέον χρειάζονται κι άλλοι χώροι για να στεγάσουν γραφεία, όπως το Γραφείο Πολεοδομίας το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί , το Λιμενικό Ταμείο Αμοργού το οποίο λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο μαζί με τις άλλες 

Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τη ΔΗΚΕΑ (Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου) η οποία, επίσης λειτουργεί στο Κεντρικό 

κτίριο του Δήμου.  

     Επίσης, για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου μας, χρειάζεται ένας χώρος γραφείου απογευματινός 

κοντά στα Σχολεία όπου πραγματοποιούνται μαθήματα ενηλίκων επειδή η νομοθεσία της Διά Βίου Μάθησης 

το αναφέρει. 

 

 

Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων 

1 Οικονομολόγος  1 

2 Λογιστής 1 

3 Διοικητικός  1 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

Κατάρτιση  προσωπικού, ανανέωση εξοπλισμού  ,σωστή  διαχείριση  προσωπικού με  κατανομή των 

εργασιών ώστε  να μη ΄έχουν κάποιοι  ατέλειωτη εργασία, καθημερινή, επαναλαμβανόμενη και  διαφορετικών  

αντικειμένων .Να ξεπερνούν τα όρια των αντοχών τους  με αποτέλεσμα να  αποδίδουν πολύ λιγότερο απ΄ όσο 

θα μπορούσαν  

 

Ανάγκη ορθότερης κατανομής του υπάρχοντος προσωπικού στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί η Οικονομική Υπηρεσία με προσωπικό του Διοικητικού,  έως ότου γίνουν 

απαραίτητες προσλήψεις όπως Οικονομολόγου ΠΕ και Λογιστή (Η υπάλληλος ΤΕ 17 (Λογιστικού) πρόκειται 

να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2021. 
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Τεχνική Υπηρεσία  
 

Απασχολούμενο προσωπικό 

 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Κλάδος /Eιδικότητα Σχέση Εργασίας 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 

 

Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας 

 

Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων 

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1 

2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 1 

4 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 1 

5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕ 1 

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 

7 ΟΔΗΓΟΣ 3 

8 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 

9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1 

10 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 1 

11 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 1 
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Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 

 

Α/Α Θεματική Ενότητα 

1 Νομοθεσία Τεχνικών Έργων όπως ισχύει/Νομολογία για  

επιμέρους θέματα 

2 Χειρισμός ΕΣΗΔΗΣ για έργα και προμήθειες 

3 Χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων(autocad κλπ) 

 

Όσον αφορά στη Τεχνική Υπηρεσία απαιτείται χώρος για εγκατάσταση γραφείου Υπηρεσίας Δόμησης, 

γραφείο Γεωπόνου και  χώρος αρχείου λόγω όγκου φακέλων, εγγράφων , μελετών κλπ. Επίσης απαιτείται 

κατασκευή αποθήκης για αποθήκευση όλων των υλικών, προμηθειών του Δήμου.  

 

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

 

Δραστηριότητες της 

Υπηρεσίας 

Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

Επιβλέψεις έργων Όχημα μεταφοράς προσωπικού επίβλεψης 

Διαχείριση 

απορριμμάτων 

Συντήρηση υπάρχοντος εφόσον είναι δυνατή ή προμήθεια  

νέου αυτοκινούμενου  συμπιεστή απορριμμάτων  

 

Απαιτείται οργανωμένο αμαξοστάσιο για την προστασία και συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων του 

Δήμου Αμοργού από τις καιρικές συνθήκες. 

 

Νέες αρμοδιότητες 

Εφόσον λειτουργήσει Γραφείο Δόμησης δεν θα επικαλύπτονται οι αρμοδιότητές του από άλλο τμήμα. 

Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας από εξωτερικούς συνεργάτες(τεχνικά γραφεία και 

συμβούλους) για εκπόνηση μελετών, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κλπ λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένων προγραμμάτων και οργάνων. Επίσης υπάρχει συνεργασία με υδραυλικούς και τεχνικούς για 

τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης.  

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες. Γενικά υπάρχει καλή συνεργασία 

εκτός από κάποιες καθυστερήσεις που υπάρχουν στην παροχή γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων για την 

εκτέλεση έργων Αφαλάτωσης και του ΒΙΟΚΑ Καταπόλων Αμοργού. 

Η Υπηρεσία λειτουργεί με προγραμματισμό και οργάνωση για την ένταξη  έργων, μελετών, προμηθειών και 

υπηρεσιών σε προγράμματα χρηματοδότησης και την επίβλεψη υλοποίησης αυτών. 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

• Κατασκευή και εξοπλισμός νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των υπαρχόντων 
αναγκών(αρχείο, χώρος γραφείων, αποθήκη) αλλά και μελλοντικών αναγκών της υπηρεσίας( λειτουργία 
Γραφείου Δόμησης) 

• Πρόσληψη προσωπικού(Αρχιτέκτονας, Τοπογράφος, Διοικητικός κλπ) για εύρυθμη λειτουργία και 
λειτουργία Γραφείου Δόμησης. 

• Προμήθεια προγραμμάτων-κατάρτιση προσωπικού 
 

 

Οικονομική Ανάλυση  

Η οικονομική ανάλυση3 περιλαμβάνει δύο μέρη. Το Μέρος I περιλαμβάνει τα Έσοδα και το Μέρος II τις 

Δαπάνες/Έξοδα, μαζί με το Αποθεματικό. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εξετάζονται τα Έσοδα και τα  
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Έξοδα / Δαπάνες, των ετών 2015-2019, τα οποία δόθηκαν από τη διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

Έσοδα: Τα Έσοδα του δήμου ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, που 

υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το δεκαδικό σύστημα. Κατά τα έτη 

2015-2019, τα έσοδα του Δήμου ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες 
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Παρακάτω παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αμοργού: 
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Ισολογισμοί 
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Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους  και ΕΣΠΑ  

 

1. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.  

Πρόκειται για τα έργα «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη 

Αμοργού»  προϋπολογισμού 435.000,00 € Στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 

Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού», θα κατασκευαστεί υπέργεια δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 

κ.μ.,  περίπου 368μ. νέων σωλήνων πίεσης και 7 τυπικά φρεάτια δικλείδων  που θα ρυθμίζουν τις λειτουργίες 

της δεξαμενής. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31.03.2021 και  λήξης  η 31.12.2022. Η επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 435.000,00 €. Δικαιούχος του 

έργου είναι ο Δήμος Αμοργού. 

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ  ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΧΡΗΣΗΣ 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4 Λοι πά έξοδα εγκαταστάσεως 1.019.290,78 1.019.290,49 0,29 1.057.305,18 1.055.198,42 2.106,76 Ι  Κεφάλαι ο 2.198.956,24 2.142.605,33

1.019.290,78 1.019.290,49 0,29 1.057.305,18 1.055.198,42 2.106,76 2.198.956,24 2.142.605,33

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ Ενσώματες Ακι νητοποι ήσει ς  

1 Γήπεδα - Οι κόπεδα 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 0,16 ΙΙ Δι αφορές Αναπροσαρμογής & 

1α Πλατεί ες - Πάρκα - Παι δότοποι  Κοι νής Χρήσης 231.390,54 82.966,67 148.423,87 231.390,54 101.994,32 129.396,22 Επι χ/σει ς Επενδ. Δωρεές Παγί ων

1β Οδοί  - Οδοστρώματα Κοι νής Χρήσης 1.410.419,09 873.044,37 537.374,72 1.410.419,09 979.551,44 430.867,65 4 11.857.713,27 12.320.867,80

2 Ορυχεί α Μεταλεί α Αγροί  Δάση 0,43 0,00 0,43 0,43 0,00 0,43   11.857.713,27 12.320.867,80

1δ Μνημεί α 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 Κτί ρι α και  Τεχνι κά  Έργα 14.042.375,18 3.572.739,32 10.469.635,86 14.042.375,18 4.134.434,21 9.907.940,97 ΙΙΙ Αποθεματι κά Κεφάλαι α

3α Κτι ρι ακές Εγκατ.κοι νής χρήσης 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 3 Ει δι κά αποθεματι κά 55137,44 55137,44

3β Εγκαταστάσει ς Ηλεκτ/σμού Κοι νής Χρήσης 115.415,56 68.944,63 46.470,93 115.415,56 76.451,69 38.963,87 σύνολο 55.137,44 55.137,44

3γ Λοι πές μόνι μες εγκατ. κοι ν. χρήσεως 30.546,38 15.187,62 15.358,76 30.546,38 17.732,13 12.814,25

4 649.515,83 524.776,52 124.739,31 1.136.295,00 602.145,68 534.149,32 IV Αποτελέσματα ει ς νέο

5 Μεταφορι κά Μέσα 30.730,55 30.730,41 0,14 30.730,55 30.730,41 0,14 πλεονασμα χρήσεως ει ς νέον -51.925,21 77.879,49

6 Έπι πλα και  λοι πός Εξοπλι σμός 42.992,09 38.622,85 4.369,24 56.292,95 52.309,44 3.983,51 υπόλοι πο πλεονασματος προηγ.χρησεων 234.337,52 182.412,31

7 Ακι νητοποι ήσει ς υπό εκτέλεση και  προκαταβολές2.170.359,64 0,00 2.170.359,64 2.475.476,01 0,00 2.475.476,01 σύνολο 182.412,31 260.291,80

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 18.723.745,57 5.207.012,39 13.516.733,18 19.528.941,97 5.995.349,32 13.533.592,65

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)14.294.219,26 14.778.902,37

ΙΙΙ Τί τλοι  Πάγι ας Επένδυσης & Άλλες   

Μακρ/σμες Χρημ/κες Απαι τήσει ς   

1 Τί τλοι  Πάγι ας Επένδυσης 0,02 0,02 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΟΝ : - Προβλέψει ς γι α Υποτί μηση 0,00 1 Προβλεψει ς γι α Αποζημί ωση Προσωπι κού 2.955,84 2.955,84

0,02 0,02 λόγω εξόδου από την Υπηρεσί α

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙI+ΓΙΙI) 13.516.733,20 13.533.592,67 2 Λοι πές Προβλέψει ς 125.662,60 110.922,60

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 128.618,44 113.878,44

Ι Αποθέματα 0 0 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσει ς

1 249.324,42 248.077,33 2 Δάνει α Τραπεζών 0,00 0,00

Μεί ον: Προβλέψει ς 40.792,14 208.532,28 47.885,98 200.191,35 8 Λοι πές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσει ς 0,00 0,00

3 Δεσμευμένοι  λ/σμοί  καταθέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Επι σφαλεί ς - Επί δι κες Απαι τήσει ς 0,00 0,00

Μεί ον: Προβλέψει ς 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσει ς

5 Χρεώστες Δι άφοροι 268.040,82 264.449,04 1 Προμηθευτές 190.951,39 64.599,64

6 Λογαρι ασμοί  Δι αχ. Προκατ. & Πι στώσεων 0,00 0,00 5 Υποχρεώσει ς από Φόρους - Τέλη 86.063,69 73.766,55

476.573,10 464.640,39 6 Ασφαλι στι κοί  Οργανι σμοί 2.485,38  

ΙV Δι αθέσι μα 7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσει ς Πληρωτέες 

1 Ταμεί ο  6.466,91 386,66 στην επόμενη χρήση 0,00 0,00

3 Καταθέσει ς Όψεως - Προθεσμί ας 1.047.683,05 1.386.587,83 8 Πι στωτές Δι άφοροι 705.207,89 761.420,88

Σύνολο Διαθεσίμων (ΔΙV) 1.054.149,96 1.386.974,49 984.708,35 899.787,07

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙI+ΔIV) 1.530.723,06 1.851.614,88 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 984.708,35 899.787,07

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επομένων χρήσεων 5.635,62 5581,72

1 Έξοδα επομένων χρήσεων 8.669,32 8.268,55 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 28.563,97 27.598,23

2 Έσοδα χρήσης ει σπρακτέα 385619,77 430164,97 34.199,59 33.179,95

394.289,09 438.433,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 15.441.745,64 15.825.747,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)15.441.745,64 15.825.747,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(1/1 - 31/12/16)

ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Σ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ 

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ-2016

1 Έσοδα από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών 681.580,39 417.445,63 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως-39.692,16 89.181,80

2 Έσοδα από Φόρους - Εισφορές - Πρόστιμα - Προσαυξήσεις 62.725,57 71.144,08 Υπόλοι πο αποτ προηγ.χρησεων 234.337,52 182.412,31

3 Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 704.880,71 1.449.186,67 733.102,33 1.221.692,04 Σύνολο 194.645,36 271.594,11

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1.428.988,68  1.494.022,45 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Μικτά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης 20.197,99 -272.330,41 λοι ποί  μη ενσωματ. Φόροι 12.233,05 11.302,31

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα 5.740,14 7.321,46 πλεόνασμα σε νέον 182.412,31 260.291,80

Σύνολο 25.938,13 -265.008,95 έλει μμα σε νέον  

Μείον:  1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 616137,95 642875,64 Σύνολο 194.645,36 271.594,11

             3. Έξοδα λει τουργί ας δημοσί ων σχέσεων 10.119,71 626.257,66 4.720,17 647.595,81

Μερικά Αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης -600.319,53 -912.604,76      ΑΜΟΡΓΟΣ 20/08/2019

Πλέον:  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.697,37 10.047,73         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                         Η ΤΑΜΙΑΣ 

Μείον:   2. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών - χρεογράφων 0,00 0,00 0,00

             3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.227,82 1.227,82 5.469,55 1.260,31 1.300,54 8.747,19  

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης -594.849,98 -903.857,57

II. Πλέον:  Έκτακτα Αποτελέσματα         ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

      1. Έκτακτα και  ανόργανα έσοδα 706.021,62 623.416,53

      3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 10.437,92 383.989,63

      4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 0,00 716.459,54 14.740,00 1.022.146,16                 Α.Δ.Τ…………..                                 Α.Δ.Τ.Λ872378

    Μείον:               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

      1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00

      2. Έκτακτες ζημιές 1.283,34 0,00

      3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 160.018,38 29.106,79

      4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 161.301,72 555.157,82 0,00 29.106,79             ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) -39.692,16 89.181,80   Α.Δ.Τ.    ΑΕ 440912   

Μείον:                                                   

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 882.042,51 824.244,86

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 882.042,51 0,00 824.244,86 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ -39.692,16 89.181,80

 Επι χορηγήσει ς Επενδύσεων 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

                                                                                                                                                             ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)                                                                                                                                           ΣΕΛ.1

ΠΟΣΑ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-2016

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-2016

Μηχανήματα-τεχνι κές εγκατ. και  λοι πός μηχ. εξοπλι σμός

Απαι τήσει ς

Απαι τήσει ς από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσι ών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»  του Ε.Π. «Νότιο 

Αιγαίο» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

2. ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) 

Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2023 (με δυνατότητα παράτασης) 

Στόχοι : Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:- η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών 

υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο 

τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,- η επανεκκίνηση της κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της 

δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,- η εκτέλεση δράσεων και 

πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,- η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση 

της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού, - η 

ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή 

ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε 

τοπικό επίπεδο. 

Προϋπολογισμός : 2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο 

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

Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση Αριθμ. 22766/09-04-2020 - ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020 

Επικοινωνία : Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τηλέφωνα: 

- 213 1364974 

- 213 1364716 

- 213 1364706 

Παρατηρήσεις : - Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και δεν μεταφέρονται σε 

αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταφέρονται στο σύνολο τους 

στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας. 

- Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν 

αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπορούν να αποσύρουν αιτήματα ή να 

ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου. 

3. Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών 

Γεωγραφική περιοχή : Επικράτεια 

Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι της Χώρας 

Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ) 

- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας 

πρόσκλησης είναι οι Δήμοι της Χώρας να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, 

των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη 

βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της 

ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) 

Βιοαποβλήτων, 

(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, 

(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και 

(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ) 

Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 220.000.000,00 ευρώ (€) 

Περίοδος υποβολής προτάσεων: Έναρξη: 29/09/2020 Λήξη: 31/03/2021 

Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023 

4.Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών Γεωγραφική 

περιοχή : Επικράτεια 

Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Οι Δήμοι της χώρας 

Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

(Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ) 

- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) 

- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ) 

Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καλέσει τους Δήμους της Χώρας, να 

υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», για την υλοποίηση έργων σχετικά με τη 

συντήρηση των δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, των σχολικών μονάδων και την προσβασιμότητα 

ΑμΕΑ. 

5. «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - 

πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, 

δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 

από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης» 

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών 

Γεωγραφική περιοχή : Επικράτεια 

Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι Χώρας- Περιφέρειες Χώρας 

Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και 

"έξυπνων πόλεων" (smart cities) 

- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του 

πληθυσμού 
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- Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ) 

- Δράσεις Πολιτισμού 

- Δράσεις Τουρισμού 

- Παιδεία – Κατάρτιση 

- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης 

- Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων από τους Δήμους και τις 

Περιφέρειες της Χώρας προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των 

εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση 

της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών 

της Χώρας. 

Προϋπολογισμός 

πρόσκλησης : 130.000.000 ευρώ (€) 

Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/10/2020 Λήξη: 31/03/2021 

Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023 

Ειδικές πληροφορίες : 

Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ) Πληροφορίες : Θ. Δράκος, Ο. Μπέη, Β. Σταμάτης 

Τηλέφωνο : 213 1313 434, 213 1313 027 213 1313 423 

email : t.drakos@ypes.gov.gr, o.bei@ypes.gov.gr, v.stamatis@ypes.gov.gr 

6. ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΆΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ 

Πρόγραμμα ΤΧΣ: Ειδικό πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων (ΤΧΣ) 

Φορέας χρηματοδότησης : 

Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Περίοδος εφαρμογής : 2019-2024 (με δυνατότητα παράτασης) 
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Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος ΤΧΣ είναι η ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών 

Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική 

οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4447/20156 και του ν. 3852/2010. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Eκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 

Προϋπολογισμός : 200.000.000 Ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627 

ΦΕΚ 1620/Β/10-05-201 

7. ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ ΤΠ&Δ) 

Φορέας χρηματοδότησης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2019 - 2025 

Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού 

ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής 

ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που 

αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού και την προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει 

στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος 

του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που 

αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής 

ενίσχυσης, όπου απαιτείται. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 

Ενδεικτικές δράσεις: 

Παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-

Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται. 

Προϋπολογισμός : 500.000.000 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : KYA 3156/Β'/31.07.2020 

Απόφαση αρ. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436 
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Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Τηλ. Κέντρο: 213-1513000, 213-1515000 

8. ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥποδομέςΜεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη. 

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΦΟ.Δ.Σ.Α.), 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Οι στόχοι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι: 

. Για τις Μεταφορές: 

- Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-

Μ), οδικών και σιδηροδρομικών και περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, με έμφαση 

στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων 

- Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών (σιδηροδρομικές 

συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ και τα εμπορευματικά κέντρα, οδικές συνδέσεις διευρωπαϊκών 

λιμανιών και αεροδρομίων της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας) 

- Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών (οδική ασφάλεια, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και λιμενικών 

εγκαταστάσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας) 

-Ανάπτυξη και επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής 

τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) 

Προϋπολογισμός : 5.516.191.842 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : - Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) 

- Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 που αφορά στην έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 

(CCI 2014GR16M1OP001), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό C(2017) 8399 final/6-12-2017 Απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Επικοινωνία : Τηλ.:210-6930155 

e-mail: ymeperaa@mou.gr 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.ymeperaa.gr 

9. Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού 

http://www.ymeperaa.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Περίοδος εφαρμογής : Διάρκεια έως δέκα (10) έτη (µε επιτόκιο δανεισµού κυµαινόµενο ή σταθερό κατ’ 

επιλογή του ΟΤΑ) 

Στόχοι : Στόχος του Προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις των δαπανών λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού που θα προκύψουν από την υλοποίησή του, να µπορούν να 

καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1) και να αποφέρουν 

οικονοµικό όφελος για τον ΟΤΑ. 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου από το Τ.Π.& ∆., µε πηγές 

χρηµατοδότησης: 

1. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (75%) 

2. Πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (25%) 

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο Δίκτυο 

Οδοφωτισμού των ΟΤΑ και στην επίτευξη σηµαντικού δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας στον τοµέα του 

οδοφωτισµού με την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων µε νέα. 

Απώτερος σκοπός: 

- Εξοικονόµηση πόρων, 

- Τη µείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης 

- Βελτίωση της ποιότητας φωτισµού των ΟΤΑ 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου 

µεταφορά τους, την εγκατάστασή τους, τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τις δοκιµές ορθής 

λειτουργίας 

Προϋπολογισμός : Καθορίζεται από τον ΟΤΑ 

Θεσμικό πλαίσιο : Υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13 και 3603/7/16-2-2017 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων 

10. Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : Ανανέωση των υποδομές καθαριότητας των Δήμων για μια όμορφη, καθαρή και σύγχρονη πόλη που 

σέβεται το περιβάλλον και τους κατοίκους της. 

- Κάλυψη το κόστος της επένδυσης από την εξοικονόμηση του κόστους των services και των καυσίμων. 

- Μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέχρι 50%. 

- Μηδενισμός κόστους συντήρησης τα πρώτα χρόνια και αρκετά μειωμένο στη συνέχεια. 
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Σκοπός : Σκοπός του δανείου είναι η αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι όπως είναι οι ελλείψεις και η παλαιότητα υποδομών καθαριότητας, για 

παράδειγμα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, οι γερανοί, οι φορτωτές, οι κάδοι κ.λπ. που έχουν 

ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να είναι οικονομικά ασύμφορη και 

ρυπογόνα. 

Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 

Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100 

Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350 

Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888 

Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125 

e-mail: tpd@tpd.gr 

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ 

Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Αμοργού, όπως αναφέρεται στη μελέτη, την οποία 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που τίθενται από 

την εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των ΑΣΑ, τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου, αλλά και τις 

δυνατότητες χωροθέτησης εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης ΑΣΑ. 

Δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου σε επίπεδο Δήμου στα Κατάπολα και ενός μικρού πράσινου 

στην Αιγιάλη 

 

· Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, εντός των πράσινων σημείων 

 

· Αξιοποίηση ενίσχυση δικτύων χωριστής συλλογής χαρτιού (πχ. ιδιωτών) κατά προτεραιότητα για τα σχολεία, 

τις δημόσιες υπηρεσίες και τους μεγάλους παραγωγούς 

 

· Ενίσχυση και αξιοποίηση δικτύων χωριστής συλλογής γυαλιού (πχ. ιδιωτών) κατά προτεραιότητα για τα 

σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους μεγάλους παραγωγούς 

 

· Βελτίωση του συστήματος συλλογής ογκωδών ενισχύοντας την χωριστή συλλογή ανά είδος αποβλήτου. 

Δημιουργία κινήτρων για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στο κεντρικό πράσινο σημείο. 

 

· Βελτίωση του συστήματος συλλογής πρασίνων ενισχύοντας την ξεχωριστή συλλογή τους. Μεταφορά σε 

μονάδα κομποστοποίησης Εγκατάσταση συστήματος τεμαχισμού στη μονάδα κομποστοποίησης για τη μείωση 

του όγκου και του κόστους μεταφοράς 

 

· Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χωριστή συλλογή και τη λειτουργία του 

κεντρικού πράσινου σημείου και του μικρού πράσινου σημείου 

 

· Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και παρακολούθηση 

του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ 

 

· Δημιουργία χώρου διαλογής ανακυκλώσιμων μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό 

 

· Δημιουργία χώρου δεματοποίησης ανακυκλώσιμων που προκύπτουν από το ΚΔΑΥ μαζί με το περιεχόμενο 

των κίτρινων κάδων και των μπλε κωδώνων συλλογής. 

· Δημιουργία χώρου επεξεργασίας των βιοαποβλήτων από τους καφέ κάδων 
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· Επέκταση υφιστάμενου χώρου για την επεξεργασία των συμμίκτων αποβλήτων 

 

Παράλληλα, από το ΤΣΔ, προτείνεται η κατασκευή ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Αποβλήτων) στην έκταση έναντι του ΧΥΤΑ που ανήκει στο Δήμο Αμοργού. Η ΟΕΔΑ θα περιλαμβάνει 

ΚΔΑΥ, ΣΜΑΥ καθώς και μονάδα κομποστοποίησης, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση λειτουργικού και 

επενδυτικού κόστους με τη λειτουργική ενοποίησή τους. 

 

Διαλογή στην Πηγή και εγκατάσταση Πράσινου Σημείου 

 

Βάση θα δοθεί κυρίως στη μέθοδο της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), για την καθιέρωση της οποίας, ωστόσο, θα 

πρέπει να υπάρξει ευρεία συμμετοχή των κατοίκων και των μικρών επιχειρήσεων, με καθοριστικό ρόλο την 

ενημέρωση του κοινού για την αναγκαιότητα της ΔσΠ και της ανακύκλωσης γενικότερα, με χρήση όλων των 

δυνατών μέσων, την παιδεία και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και τον σωστό σχεδιασμό, 

λειτουργία και διαρκή παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων του Δήμου Αμοργού προτείνεται η συλλογή σε κεντρικούς κάδους 

για το Δήμο. Είναι ένα σύστημα εύκολο στην εφαρμογή του, από τη στιγμή που οργανωμένο σύστημα 

συλλογής βιοαποβλήτων δεν υφίσταται σε ολόκληρη την Ελλάδα και επομένως δεν υπάρχει εξοικείωση του 

πληθυσμού με τα συστήματα ανακύκλωσης. 

 

Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα (μαζί με τα πράσινα απόβλητα) του Δήμου θα οδηγούνται στην προβλεπόμενη 

μονάδα κομποστοποίησης του Δήμου Αμοργού όπου θα υφίστανται ξεχωριστή επεξεργασία με σκοπό την 

παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) υψηλής ποιότητας. 

 

Όσον αφορά στους εμπορικούς χρήστες (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια 

καφετέριες, καθώς και μικρές μονάδες καταλυμάτων) προτείνεται εξαρχής η συλλογή σε κεντρικούς κάδους 

για τους οικισμούς του Δήμου, ενώ συλλογή πόρτα-πόρτα ενδείκνυται μόνο για τις μεγάλες ξενοδοχειακές 

μονάδες και λοιπούς μεγάλους παραγωγούς. 

 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους κάδους θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο προβλεπόμενο ΣΜΑΥ 

όπου θα γίνεται ταυτόχρονα εξευγενισμός των υλικών και μεταφόρτωση προς τους τελικούς αποδέκτες εκτός 

νησιού. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η υλοποίηση του ΣΜΑΥ προβλέπεται εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ 

Αμοργού 

 

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο, προτείνεται και η εγκατάσταση ενός Κεντρικού Πράσινου σημείου, που θα 

χωροθετηθεί στη θέση Αγροκήπιο στα Κατάπολα που είναι το κεντρικό Λιμάνι και ο πολυπληθέστερος 

οικισμός, έτσι ώστε οι κάτοικοι να έχουν άμεση προσβασιμότητα στο χώρο. 

 

Στην Αμοργό, υφίσταται σύστημα διαλογής στην πηγή σε κίτρινους κάδους μέσω του συστήματος της ΕΕΑΑ. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή (στόχος χωριστής συλλογής 75%), προτείνεται η επέκταση 

του συστήματος αυτού σε επιλεγμένους μεγάλους παραγωγούς με κίτρινους κάδους. Το συλλεγόμενο 

χαρτί/χαρτόνι μπορεί να οδηγείται απ’ ευθείας προς πώληση, αφού πρώτα συμπιεστεί σε πρέσα που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος Αμοργού και θα τοποθετηθεί στο πράσινο σημείο. 

 

Παράλληλα, προτείνεται η χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων, χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ, χωριστή συλλογή 

ΑΦΗΣ, χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (Τηγανελαίων), χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ με μεταφορά στο 

συμβεβλημένο με τον Α.Α.Ν.ΕΛ. ιδιώτη για την περαιτέρω αξιοποίηση τους. 

Πρωταρχικός στόχος η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του ΤΣΔ, όπως τονίζεται, είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

προϋποθέτουν συνεχείς και οργανωμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ρεύματα αποβλήτων για τα οποία γίνεται διαλογή στην πηγή και θα απαιτεί  
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προσεκτικό σχεδιασμό, προσωπικό και χρόνο. Για την λειτουργία της ενημερωτικής εκστρατείας μπορούν να 

συμμετέχουν εθελοντές και επαγγελματικά μη ενεργός πληθυσμός, οι οποίοι θα υποστηριχθούν οικονομικά. 

Τα άτομα/στόχοι των προγραμμάτων πληροφόρησης θα επιλεχθούν έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργούν ως 

πολλαπλασιαστές του μηνύματος και να διευρύνουν με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δεκτών. Οι αποδέκτες 

της προτεινόμενης εκστρατείας είναι τα νοικοκυριά και οι εντοπισμένοι ‘μεγάλοι’ παραγωγοί αποβλήτων του 

Δήμου (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, χώροι εστίασης, συλλογικοί φορείς, 

δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων). Επίσης, η εκστρατεία στοχεύει 

στην ενημέρωση όλων των φορέων που αποτελούν πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως είναι τα σχολεία, 

τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τοπικοί σύλλογοι. 

 

Πιθανές πηγές χρηματοδότησης 

 

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση των τελικών μελετών εφαρμογής και των αναγκαίων έργων και 

προμηθειών, για την υλοποίηση των δράσεων που προτείνονται από το ΤΣΔΑ, οι μελετητές, υποστηρίζουν, ότι 

δύναται να πραγματοποιηθούν με κάποιο από τους παρακάτω τρόπος ή με συνδυασμό αυτών: 

 

1. Ίδιοι πόροι Δήμου 

2. Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

3. Δανειοδότηση από Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων 

4. Συνεταιριστική διαχείριση από τους πολίτες 5. Σύμπραξη Δήμου με Ιδιώτη  

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

1 00.6117.01 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 5.000,00  

2 00.6117.02 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
7.000,00  

3 00.6117.03 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ ΑΥΑΛΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚ. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
17.500,00  

4 00.6117.04 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
500,00  

5 00.6117.06 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΠ) 24.800,00  

6 00.6117.08 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ISPS 1100 
10.700,00  

7 00.6117.09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.000,00 ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 
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8 20.6117 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΖΛ ΑΙΓΙΑΛΗΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 10.000,00  

9 20.6162 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2.000,00  

10 20.6263.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΑΜΟΡΓΟΥ 5.000,00  

11 20.6737.01 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛIΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
50.000,00  

12 00.6737.01 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
50.000,00  

13 25.6117.01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΖΛ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 5.000,00  

14 25.6117.02 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΖΛ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 5.000,00  

15 30.6117.03 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΛΤ ΑΜΟΡΓΟΥ 
12.400,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

16 30.7336.03 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
5.000,00  

17  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 3.000,00  

18 69.7413.07 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
24.800,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 242.700,00 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΕΡΓΑ   

1 30.7322.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 276.800,00 ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

2 70.7336.01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 5.000,00  

3  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 0 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

4  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΡΑΜΠΑ) ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – 
ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 

0 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

5 70.7336.02 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ 
ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

10.000,00  

6 70.7336.03 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

10.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 301.800,00 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΜΕΛΕΤΕΣ   

1 30.7413.03 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
7.440,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ  

2 30.7413.09 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 
15.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

3 00.6117.05 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΑΛΕ Λ.Ε. 

ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
2.000,00  

4 30.7413.02 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
6.200,00 ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ 

5 30.7413.04 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

5.000,00  

   6 30.7413.07 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
4.000,00  

7 30.7413.08 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
4.000,00  

8  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΜΟΡΓΟΥ 10.000,00  

9  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ 
24.800,00  

10  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
15.000,00  

11  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΛΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
20.000,00  

12 69.7413.01 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
24.800,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

13 69.7413.02 ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 6.200,00 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

14 69.7413.03 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
24.800,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

15 69.7413.04 ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 24.800,00 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

16 69.7413.05 
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
24.800,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

17 69.7413.06 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
24.800,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 243.640,00 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   

1 10.7134.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
5.000,00  

2 20.7135.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10.000,00  

3 20.7135.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10.000,00  

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



4 25.7135.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ - 

ΚΑΡΤΩΝ 
10.000,00  

5 25.7135.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.000,00  

6 30.6662.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  5.000,00  

7  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.000,00  

8  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΑΜΟΡΓΟΥ 00,0 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

9 30.7135.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
5.000,00  

10 30.7135.02 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΡΥΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
ΑΜΟΡΓΟΥ 

15.000,00  

11 30.7135.03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 24.800,00  

12 30.7135.04 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
6.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

13 30.7135.05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ 10.000,00  

14 30.7135.06 
ΠΟΡΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ 
10.000,00  

15 30.7135.07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ (ΦΥΤΩΝ, ΚΛΠ) 5.000,00  

16 30.7135.08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 20.000,00  

17 30.7135.09 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 
10.000,00  

18 30.7326.01 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.000,00  

19 30.6662.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 185.800,00 

     

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 973.940,00  

 
                                                  

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 

 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  64.7311.02 

Κατασκευή Υπαίθριου Θεάτρου με 
αποδυτήρια και τουαλέτες στο Δημοτικό 

Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αιγιάλης 
Αμοργού 

359.600,00 ΕΣΠΑ 2014-2020   
Τροποποίηση 
ένταξης ΑΔΑ: 
6ΔΞ37ΛΞ-3ΥΦ 

 

  63.7312.02 
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 

οικισμών Όρμου Αιγιάλης και Λαγκάδας  
4.792.519,73 

Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

1315.01 
ΩΧΚ3465ΧΘ7-6ΜΟ 

 

  63.7312.18 
Κατασκευή δικτύων ύδρευσης περιοχής 

Αιγιάλης 
989.232,33 

Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

1315.07 
ΨΠ9Υ465ΧΘ7-ΒΦΤ 

 

  30.7322.10 
Διαμόρφωση - ανάπλαση πλατείας Όρμου 

Αιγιάλης Αμοργού 
310.776,31 

Συνολική 
χρηματοδότηση 
έργου: 173.000 

ΠΝΑΙ - 
276.800,000 ΔΛΤΑ 

- 6.436,55 ΙΠ 
1326.03 

Συνεχιζόμενο 
 

  63.7312.37 
Κατασκευή αφαλάτωσης 600μ3 στην 

Αιγιάλη Αμοργού 
272.000,00 1321.21 Εκτελείται 

 

    
Διαμόρφωση κτηρίων αφαλατώσεων 

Αιγιάλης 
0,00 ΠΔΕ 

Θα χρηματοδοτηθεί 
από το Υπουργείο 
Ναυτιλίας μόλις 
ολοκληρωθεί η 

κατασκευή της 2ης 
μονάδας 

αφαλάτωσης 

 

  30.7336.53 
Εργασίες Αποκατάστασης Άνω Πλατείας 

Όρμου Αιγιάλης 
10.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

    
Κατασκευή αγροτικής οδοποιίας 

Ασφοντηλίτης - Χάλαρα 
0,00   

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση στο 

Α.Τρίτσης 
 

  20.7326.01 
Κατασκευή δημοτικών αποχωρητηρίων 

στη Λαγκάδα. 
0,00 ΙΠ 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

  30.7336.06 
Έλεγχος και επανεγκατάσταση SEATRACK 

στον Όρμο Αιγιάλης 
0,00 Ι.Π 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

  30.7312.03 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης 

κόμπακτ βιολογικού στην Αιγιάλη 
5.500,00 Ι.Π Νέο έργο 

 

    
Εγκατάσταση Νηπιακού Σταθμού στο 

παλιό δημοτικό σχολείο Λαγκάδας 
0,00 ΕΣΠΑ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση 

στην ΕΕΤΑΑ 
 

    
Κατασκευή δεξαμενής 1000 μ3 και 

δικτύου ύδρευσης στον Άγιο Παύλο 
0,00   

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση στο 

Α.Τρίτσης 
 

  25.7336.03 
Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και 
επισκευής δεξαμενών στην περιοχή της 

Αιγιάλης 
10.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



  30.7333.25 
Εργασίες συντήρησης και επισκευής 
δημοτικών δρόμων στην περιοχή της 

Αιγιάλης 
10.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  30.7323.03 
Εργασίες αποκατάστασης δρόμου πάνω 

από το νεκροταφείο του Ποταμού 
0,00   

Θα εγγραφεί 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

7η 30.7336.02 
Εργασίες διευθέτησης πρόσβασης από 
πάρκινγκ στον παραλιακό δρόμο στον 

Όρμο και στην παραλία 
6.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  25.7336.26 
Υπηρεσία συντήρησης αφαλάτωσεων και 

μονάδων πόσιμου ύδατος Αιγιάλης 

5.750,00 ΥΠΕΣ 0619.04 Επαναλαμβανόμενο 
 

5.250,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 
 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

  30.7413.43 Μελέτη διευθέτησης ρέματος Χονδρολιάς. 0,00 Ι.Π 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με την 
δημοσίευση της 

οριοθέτησης 
 

  15.7413.02 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 
εκπόνηση μουσειολογικής και 

μουσειογραφικής μελέτης  Λαογραφικής 
Συλλογής Αιγιάλης 

7.440,00 ΙΠ Νέα Μελέτη 
 

    
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 
διαμόρφωση πλατείας Αγίου Παύλου 

0,00   
Θα εγγραφεί 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

  30.7413.18 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 
κατασκευή ποδηλατόδρομου από τον 

Όρμο στον Άγιο Παύλο 
6.000,00 ΙΠ Νέα Μελέτη 

 

  63.7412.01 Μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης Αιγιάλης 0,00 ΠΝΑΙ Ολοκληρώθηκε 
 

  30.7413.24 
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Όρμου  

Αιγιάλης Ποταμού 
0,00 Ι.Π Ολοκληρώθηκε 

 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       
 

  30.7112.08 
Αγορά οικοπέδου για πάρκινγκ στη 

Λαγκάδα 
50.430,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ 

Πληρωμή 2ης 
Δόσης  

  25.7131.05 Προμήθεια υλικών αφαλάτωσης Αιγιάλης 10.000,00 ΥΠΕΣ 0619.04 Επαναλαμβανόμενο 
 

  25.7131.06 
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

αφαλάτωσης Αιγιάλης 
15.000,00 ΥΠΕΣ 0619.04 Επαναλαμβανόμενο 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 6.865.498,37     
 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΟΛΑΡΙΩΝ 
 

            
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  64.7323.01 
Βελτίωση - Κατασκευή δρόμου Θολάρια - 

Αγ. Ιωάννης 
12.182,39 

Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα 

Ειδικού Σκοπού 
Νοτίου Αιγαίου 

1321.18 

ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ 
 

    
Κατασκευή αγροτικού δρόμου Χόχλακας - 

Ψιλή Άμμος- Λεβρωσός ΤΔ Θολαρίων 
Αμοργού 

0,00   
Θα προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α.Τρίτσης 

 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



    
Αναβάθμιση επαρχιακού οδικού Δικτύου 

Όρμος Αιγιάλης- Θολάρια 
0,00 ΠΝΑΙ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση 

στην ΠΝΑΙ 
 

  30.7333.26 
Εργασίες συντήρησης αγροτικής 

οδοποιίας Θολαρίων 
12.400,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  30.7336.52 
Εργασίες αποκατάστασης δημοτικών 

δρόμων 
6.630,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

  30.7333.45 
Εργασίες καθαρισμού δρόμου προς 

Κουρουκλιές  
4.800,00 Ι.Π Συνεχιζόμενο 

 

  25.7336.14 
Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και 
επισκευής δεξαμενών και πηγών στην 

περιοχή των Θολαρίων 
10.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

    Αναβάθμιση δρόμου προς Αγ. Δημήτριο 0,00 Ι.Π 
Θα εγγραφεί 

πίστωση με πρώτη 
αναμόρφωση 

 

    Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Θολαρίων   0,00 I.Π. 
Θα εγγραφεί 

πίστωση με πρώτη 
αναμόρφωση 

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

            
 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       
 

    Αγορά οικοπέδου για Δημοτικό Πάρκινγκ 0,00 Ι.Π 
Νέα Προμήθεια. Θα 
εγγραφεί πίστωση 
με αναμόρφωση 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 46.012,39     
 

            
 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 
 

            
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  30.7333.44 
Διαπλάτυνση δρόμου στην Κολοφάνα από 

ξυλουργείο Λουκά έως το ρέμα. 
0,00 ΙΠ 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με πρώτη 

αναμόρφωση 
 

    
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

Αρκεσίνης 
0,00   

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση στο 

Α. Τρίτσης 
 

  63.7312.03 Κατασκευή δεξαμενής Αρκεσίνης 400.000,00 ΕΣΠΑ 1321.19 6ΙΕΙ7ΛΞ-ΥΤ4 
 

  63.7312.16 
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής 

Αρκεσίνης Αμοργού 
950.000,00 ΕΣΠΑ 1321.20 ΩΣ4Τ7ΛΞ-ΨΚΜ 

 

  64.7321.02 Δρόμος προς Αμμούδι Αρκεσίνης Αμοργού 601.141,29 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

1321.14 
ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ 

 

  30.7323.01 
Εργασίες συντήρησης δρόμου από 

Κολοφάνα προς Καλοταρίτισσα (Στροφή 
Βασίλη Κωβαίου) β' φαση 

8.000,00 2021 Νέο έργο 
 

  63.7312.21 
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 

Κολοφάνας στην Τ.Κ.Αρκεσίνης Αμοργού-
χρημ. Ε.Π.Νοτίου Αγαίου 

435.000,00 ΕΣΠΑ ΠΝΑΙ Νέο έργο 
 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



    
Αντικατάσταση - επέκταση δικτύου 

ύδρευσης Κολοφάνας - Καλοταρίτισσας - 
Μαύρης Μύτης 

0,00   
Θα προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α. Τρίτσης 

 

  69.7336.01 

Τοπικές παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές 

υποδομές στις περιοχές Παραδείσια και 
Μπροβάλισμα στον Δήμου Αμοργού 

160.000,00 
ΠΔΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΔΑ: 

ΨΜΧΔ465ΧΘΞ-ΖΣΓ  

  30.7336.30 

Συμμετοχή του Δήμου στο έργο τοπικές 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση 
ζημιών σε δημοτικές υποδομές στις 

περιοχές Παραδείσια και Μπροβάλισμα 
στον Δήμο Αμοργού 

1.000,00 ΙΠ Νέο έργο 
 

    
Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5*5 

στην Αρκεσίνη 
0,00 ΠΔΕ 

Έχει προταθεί για 
χρηματοδότηση 

στην Γ.Γ. 
Αθλητισμού 

 

  30.7333.27 
Εργασίες συντήρησης δρόμου από 

Περβόλα προς Ραχούλα 
24.800,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  30.7336.17 
Εργασίες συντήρησης του Ηρώου 

Αρκεσίνης και του Αγροτικού Ιατρείου 
6.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  45.7336.02 
Εργασίες συντήρησης Νεκροταφείου 

Κολοφάνας 
10.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  30.7333.28 
Εργασίες συντήρησης αγροτικού δρόμου 

στην περιοχή Τσουκαλάδικα 
6.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

  30.7413.19 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 
βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου 

Χώρας- Κολοφάνας  
10.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέα μελέτη 

 

  30.7413.20 
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την 

αναβάθμιση λιμενικών υποδομών Κάτω 
Κάμπου 

8.600,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

    
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την 

κατασκευή Δημοτικού Αναψυκτήριου στην 
περιοχή της Καλοταρίτισσας 

0,00 ΙΠ 
Νέα μελέτη, θα 

εγγραφεί πίστωση 
με αναμόρφωση 

 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       
 

  30.7135.14 
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών 

προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών 
στην παραλία της Καλοταρίτισας 

0,00 ΕΣΠΑ Νέα προμήθεια 
 

    
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας 
αφαλάτωσης 600μ3 πόσιμου ύδατος 

0,00 - 
Θα υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α.Τρίτσης 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.620.541,29     
 

            
 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΡΟΥΤΣΗ 
 

            
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  30.7336.16 
Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 

της πλατείας του Ιατρείου 
4.000,00 ΙΠ Νέο έργο  

 

  30.7333.29 
Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 

δημοτικών δρόμων 
10.000,00 ΙΠ Νέο έργο  

 

  25.7322.01 
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης 

δημοτικών δεξαμενών 
2.000,00 ΙΠ Νέο έργο  

 

  25.7326.01 
Εργασίες επέκτασης δικτύου αποχέτευσης 

από την στροφή του νεκροταφείου έως 
τον Άγιο Βασίλειο 

10.000,00 ΙΠ Νέο έργο 
 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



  25.7336.04 
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 

Καμάρι και αποκατάσταση του 
καταστρώματος του δρόμου 

0,00 ΙΠ 
Νέο έργο θα 

εγγραφεί πίστωση 
με αναμόρφωση 

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

  15.7411.04 
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την 

αποκατάσταση και ανάδειξη του Παλιού 
Σχολείου Βρούτση 

9.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέα μελέτη 
 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       
 

            
 

    ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00     
 

            
 

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΟΡΓΟΥ 
 

            
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  64.7326.01 
Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης 

Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού 
628.142,35 

Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα 

Ειδικού Σκοπού 
Νοτίου Αιγαίου 

1321.14 

Νέο έργο Συνολική 
χρηματοδότηση 

750.000,00 
ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ 

 

    Ανάπλαση Δυτικής Εισόδου της Χώρας 0,00   
Θα προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Πράσινο Ταμείο 

 

  25.7336.35 
Εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης 

Χώρας 
5.000,00 IΠ Συνεχιζόμενο 

 

    
Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στη Χώρα 

Αμοργού 
0,00 - 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

    
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Λέλη - Αγία 

Βαρβάρα Τερλάκι 
0,00   

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση στο 

Α. Τρίτσης 
 

    
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Χώρας- 
Ιερά Μονή Χοζοβιωτίσσης- Αγία Άννα 

0,00   
Θα προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α. Τρίτσης 

 

    
Κατασκευή νέου Δημοτικού φωτισμού 

Χώρας και αποκατάσταση πλακόστρωτων 
0,00 - 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

    Ηλεκτροδότηση περιοχής Αγία Άννα 0,00   
Θα εγγραφεί 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

  30.7323.06 Αποκατάσταση δρόμου προς «Μαρωνιά» 0,00 ΙΠ Νέο έργο 
 

    
Αναβάθμιση Περιφερειακού Δρόμου 

Χώρας 
0,00 ΠΝΑΙ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  30.7336.15 
Εργασίες αποκατάστασης πλακόστρωτων 

στην Χώρα 
3.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

  30.7336.14 
Εργασίες αποκατάστασης της πρόσβασης 

στην περιοχή Βορινά 
9.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

  30.7333.33 
Εργασίες βελτίωσης οδικής ασφάλειας 

στην περιοχή Γεφυράκι 
5.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  30.7336.21 
Εργασίες διαμόρφωσης δημοτικών χώρων 

στην νότια πλευρά του Δημαρχείου 
8.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



    Μελέτη στερέωσης  Κάστρου Χώρας 0,00 Ι.Π 
Θα προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α. Τρίτσης 

 

  15.7411.03 
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για  την 

αξιοποίηση του Θόλου 
5.000,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

  30.7425.16 
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για  
ανάδειξη «Κάτω Λάκκου» Χώρας  

0,00 Ι.Π 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με την 

πρώτη 
αναμόρφωση 

 

    
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την 

διαμόρφωσης των δημοτικών χώρων στην 
περιοχή των Μύλων 

0,00 ΙΠ 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με την 

πρώτη 
αναμόρφωση 

 

  30.7413.15 

Υπηρεσία παροχής συμβουλών για 
διαμόρφωση δυτικής εισόδου Χώρας, 
Πλατείας Πετσετάκη και Πλατείας Α. 

Φωστιέρη 

11.800,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 
 

  25.7412.54 
Μελέτη για την κατασκευή  δεξαμενής 
1000 μ3 και υδραυλική σύνδεση με το 

δίκτυο στη Χώρα 
10.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 

 

  30.7413.06 
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την 

αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της 
Χώρας και της περιοχής του καλογερικού 

6.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

       

  
ΣΥΝΟΛΟ 690.942,35 

   
       

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
 

            
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  30.7333.30 
Αποκατάσταση - βελτίωση δημοτικών 

δρόμων στην περιοχή Καταπόλων 
6.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  64.7321.03 
Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων 

Αμοργού 
33.260,00 ΕΣΠΑ Νέο έργο  

 

    
Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Καταπόλων 
0,00 Ι.Π 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

7η 63.7312.01 
Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής 

πόσιμου νερού 600 μ3/ημέρα 
302.976,54 

ΚΑ 1321.10 
(Π.Δ.Ε. μέσω της 

Σ.Α.Ε. 330) 
Συνεχιζόμενο 

 

  64.7326.02 
Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο 

Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού 
1.496.364,05 

ΕΠ.ΑΛ.ΘΑΛ 2014-
2020 1321.22 

ΩΔΚΗ4653ΠΓ-77Κ 
 

  64.7321.01 
Βελτίωση-ασφαλτόστρωση αγροτικού 
δρόμου από Μινώα προς Λεύκες-Αγία 

Θέκλα 
353.865,26 

Εθνικοί Πόροι 
Π.Δ.Ε. 

Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα 

Ειδικού Σκοπού 
για το Νότιο 

Αιγαίο 
μέσω της Σ.Α.Ε. 

367 1321.13 

 ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ 
 

  61.7326.01 
Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο Καταπόλων 

Αμοργού 
468.719,87 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ5ΝΨΩΨΡ-
ΚΕΚ  

    Αποκατάσταση φάρου Καταπόλων 0,00 - 
Νέο έργο θα 
προταθεί για 

χρηματοδότηση 
 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



  30.7333.31 
Εργασίες βελτίωσης οδικής ασφάλειας 

στην στροφή προς αγροκήπιο 
10.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

  30.7336.18 
Εργασίες διαμόρφωσης του πάρκινγκ του 

συνεταιρισμού 
16.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

  45.7336.01 
Εργασίες συντήρησης του Νεκροταφείου 

Καταπόλων 
6.000,00 ΙΠ Νεό έργο 

 

  30.7336.19 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας στο φράγμα 

Καταπόλων 
3.000,00 Ι.Π Νέο έργο 

 

    
Κατασκευή αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων Δημοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου Καταπόλων 
0,00   

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση στο 

Α. Τρίτσης 
 

    Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 0,00   
Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

    
Εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και 

επέκτασης αποχετευτικού δικτύου 
Καταπόλων και ΒΙΟΚΑ Καταπόλων 

0,00   
Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση   

  25.7336.02 
Συντήρηση εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ 

Καταπόλων 
12.000,00 Ι.Π Επαναλαμβανόμενο 

 

  25.7312.23 
Εργασίες σύνδεσης δικτύου αποχέτευσης 

στο Βροντάδο 
8.000,00 ΣΑΤΑ 2021 Νέο έργο 

 

    
Υπηρεσία συντήρησης αφαλατώσεων και 

μονάδων πόσιμου ύδατος Καταπόλων 
0,00 ΥΠΕΣ 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με πρώτη 
αναμόρφωση με 
την ολοκλήρωση 
της αφαλάτωσης 

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

  25.7413.01 
Μελέτη (σύνταξη φακέλου) για την 

ανανέωση των Π.Ο. του ΒΙΟΚΑ Καταπόλων 
2.108,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

  25.7412.53 
Πλήρης (υδραυλική) μελέτη για την 
δημιουργία δεξαμενής 1.000 μ3 στις 

Λεύκες 
0,00 Ι.Π 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  64.7412.01 
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το 

Καταφύγιο 
20.000,00 ΕΠΑΛ 1321.23 ΩΔΚΗ4653ΠΓ-77Κ 

 

  30.7413.17 
Συμμετοχή του Δήμου στο κόστος της 

υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου του 
Καταφυγίου 

4.800,00 ΙΠ Νέα Μελέτη 
 

  30.7425.10 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 
ολοκλήρωση του φακέλου μελετών και 

την επικαιροποίηση των τευχών 
δημοπράτησης του φάρου Καταπόλων 

0,00 Ι.Π 
Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  30.7413.16 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την  
βελτίωση τμηματικής οδοποιίας 

Καταπόλων (Ξυλοκερατίδι, Φράγμα, 
Σκαρπαθιές, Αγία Ειρήνη, Λεύκες οδική 

ασφάλεια) 

10.000,00 ΙΠ Νέα Μελέτη 
 

  69.7413.01 
Μελέτη αναβάθμισης των λιμενικών 
εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων 

Αμοργού 
120.000,00 ΠΔΕ Νέα μελέτη 
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    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       
 

  30.7135.05 
Προμήθεια σταντ στάθμευσης ποδηλάτων 
για όλους τους οικισμούς των Καταπόλων 

0,00 Ι.Π Νέα προμήθεια 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 2.873.093,72 

   

       
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

 

       

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

    ΕΡΓΑ       
 

  15.7331.01 
Διαμόρφωση πρώην Σχολαρχείου για 
εγκατάσταση Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

0,00 ΠΔΕ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση ως 

υποέργο της 
Ανάπλασης 

 

  30.7325.08 Μετατόπιση Στύλων ΔΕΗ 7.000,00 ΙΠ Νέο έργο 
 

  30.7335.01 
Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικού 

Φωτισμού 
3.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  30.7336.05 
Μεταφορά χώματος-εκσκαφές και 

επιχώσεις απορριμμάτων ΧΥΤΑ 
10.000,00 Ι.Π Επαναλαμβανόμενο 

 

  15.7331.09 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων  

(άρθρο 13 Ν. 2880/2001)  
8.100,00 ΥΠΕΣ 1313 Επαναλαμβανόμενο 

 

  10.6266.06 Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου 4.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο  
 

  30.7323.07 
Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων στο 

δίκτυο μονοπατιών 
3.000,00 Ι.Π Νέο έργο 

 

  30.7336.20 
Εργασίες συντήρησης δικτύου 

μονοπατιών 
15.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

    
Επισκευές -συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 3η φάση 
0,00 ΠΝΑΙ 

Αναμένεται 
απόφαση 

χρηματοδότησης 
 

  70.7326.02 
Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και 

αποψίλωσης Δημοτικού Κάμπινγκ 
10.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  30.7336.01 Εργασίες συντήρησης ελικοδρομίου  5.000,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 
 

    Επέκταση ΚΥ Αμοργού 0,00 ΕΣΠΑ 2014-2020 
Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

    
Επέκταση του Δημοτικού Καταστήματος 

και αναβάθμιση της ενεργειακής του 
απόδοσης  

0,00   
Θα προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α. Τρίτσης 

 

  25.7336.32 
Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
του αποχετευτικού δικτύου στο Δημοτικό 

Κάμπινγκ 
5.000,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

  25.7331.21 
Υπηρεσίες καθαρισμού κοινοτικών 

δεξαμενών σε όλο το νησί 
0,00 ΠΔΕ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  
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Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων 

φιλοξενίας για τις Ανάγκες του Δήμου 
0,00 ΠΔΕ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  64.7326.07 
Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στο 

τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό 
του τουρισμού της εμπειρίας στην Αμοργό 

70.000,00 ΕΣΠΑ Νέο έργο 
 

    
Κατασκευή Δημοτικού Καταφυγίου 

Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 
0,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Έχει προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  30.7333.32 
Εργασίες αποκατάστασης τοίχων σε 

δημοτικούς δρόμους 
12.000,00 ΙΠ Νέο έργο 

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ       
 

  30.7413.08 
Μελέτη Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής 
Οργάνωσης Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Αμοργού 
0,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Έχουν υποβληθεί 
για χρηματοδότηση 
τα Β1 και Β2 στάδια 

του ΣΧΟΟΑΠ 
προϋπολογισμού 

110.056,21 

 

  70.7413.01 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 

αναβάθμιση των υποδομών του 
Δημοτικού κάμπινγκ Καταπόλων 

10.000,00 Ι.Π Συνεχιζόμενο 
 

    
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών  για την 
κατασκευή δημοτικού πάρκινγκ σκαφών  

0,00   
Θα εγγραφεί 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

    

Μελέτη στεγανοποίησης φράγματος 
Καταπόλων, κατασκευής αρδευτικού 

δικτύου και κατασκευής λιμνοδεξαμενής 
στης περιοχή της Κάτω Μεριάς 

0,00   

Νέα μελέτη. Θα 
προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α. Τρίτσης 

 

  10.7413.03 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τη 
διαμόρφωση και τυποποίηση διαδικασιών 

και Εσωτερικών Δικλείδων για την 
οικονομική λειτουργία του Δήμου 

5.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

    
Μελέτη Βελτίωσης δικτύου ύδρευσης 

Καταπόλων 
0,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

  15.7135.01 
Πιστοποίηση παιδικών χαρών και 

ανελκυστήρα Γυμνασίου 
1.500,00 Ι.Π Συνεχιζόμενο 

 

  30.7412.63 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 

αναβάθμιση του δημοτικού οδικού 
δικτύου  

20.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

  30.7413.07 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
περιβαλλοντικά θέματα του Δήμου 

15.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

  30.7413.08 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
Αναβάθμιση Δημοτικών Υποδομών 

24.800,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

  30.7413.01 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 

αναβάθμιση των υποδομών συγκοινωνίας 
5.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 

 

  30.7425.08 
Έλεγχος κατάταξης δημοτικού κάμπινγκ σε 

κατηγορίες αστέρων 
1.000,00 Ι.Π Συνεχιζόμενο 

 

  30.7413.09 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

ανάπτυξης υποδομών φιλοξενίας του 
Δήμου 

12.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
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  25.7411.01 Υδραυλικές μελέτες 5.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 
 

  30.7413.10 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 

ανέγερση Δημοτικού Αμαξοστάσιου 
15.000,00 ΙΠ Νεα μελέτη 

 

  70.7413.03 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 

κατασκευή σφαγείου βοοειδών στα παλιά 
σφαγεία κάμπου Αιγιάλης 

4.340,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 
 

  74.7413.04 
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου 
για τη συμμόρφωση στο νέο κανονισμού 

προστασίας προσωπικών δεδομένων 
4.588,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

  30.7413.45 
Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου για 
την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα 

"Αντώνης Τρίτσης" 
5.000,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

  30.7413.44 
Υπηρεσίες επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού 
10.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

    
Τοπογραφικές υπηρεσίες για το 

κτηματολόγιο του Δήμου 
10.000,00 ΙΠ Νέα μελέτη 

 

  25.7411.03 
Μελέτη επισκευαστικών εργασιών 

δεξαμενών ύδρευσης Αμοργού 
8.700,00 ΙΠ Νέα μελέτη 

 

  30.7413.11 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τον 
σχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου 

στην Αμοργό 
3.000,00 ΙΠ Συνεχιζόμενο 

 

    
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 

κατασκευή Δημοτικού Καταφυγείου 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 

0,00   
Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  64.7412.08 
Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων 
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες 
39.680,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
1315.09 

ΑΔΑ: 6KAE46ΜΤΛ6-
ΗΤΝ  

    
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 
κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αμοργού 
0,00   

Θα εγγραφή 
πίστωση με 

αναμόρφωση 
 

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ       
 

  30.7135.15 
Προμήθεια ενδυμάτων για το  

εργατοτεχνικό προσωπικό 
0 ΙΠ Νέα προμήθεια 

 

    

Amorgos heritage route: προμήθεια και 
τοποθέτηση πινακίδων για την 

ολοκλήρωση της σήμανσης του δικτύου 
μονοπατιών 

0 
LLD/LEADER 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

Εχει προταθεί για 
χρηματοδότηση 

στην αναπτυξιακή 
εταιρεία κυκλάδων 

 

    
Υλοποίηση τηλεμετρίας και προμήθεια 

ψηφιακών υδρομέτρων 
0   

Νέα προμήθεια, θα 
προταθεί για 

χρηματοδότηση στο 
Α. Τρίτσης 

 

  69.7131.01 
Προμήθεια εξοπλισμού Περιφερειακών 

Ιατρείων Καταπόλων & Αιγιάλης Αμοργού 
0 ΠΔΕ 2018 συνεχιζόμενο 
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  70.7131.01 
Προμήθεια εξοπλισμού για το Δημοτικό 

Κάμπινγκ Καταπόλων 
8000 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  70.7131.02 
Προμήθεια εξοπλισμού για το Δημοτικό 

Σφαγείο 
4000   Νέα προμήθεια 

 

    
Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων 

στάσεων 
0,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

Εχει προταθεί για 
χρηματοδότηση  

  15.7133.02 
Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 
0,00 ΙΠ 

Θα προταθεί για 
χρηματοδότηση ως 

υποέργο της 
Ανάπλασης 

 

  64.7135.01 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

αλεξικέραυνων για τις ανάγκες του Δήμου 
191.940,00 

ΠΔΕ/ ΣΑΕ 055/ 
ΥΠΕΣ 

 ΑΔΑ: 
ΩΚΑ446ΜΤΛ6-ΒΒΕ  

  30.7135.01 
Συμμετοχή του Δήμου στην Προμήθεια και 

τοποθέτηση αλεξικεράυνων για της 
ανάγκες του Δήμου 

1.000,00 ΙΠ Νέα προμήθεια 
 

  64.7131.03 
Προμήθεια φορτηγού για υπηρεσία 

καθαριότητας 
53.000,00 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
5124 

 6ΨΞ2465ΧΘ7-Β3Δ 
 

  25.7131.02 
Προμήθεια υδρομετρητών και φρεατίων 

ύδρευσης 
5.000,00 Ι.Π Επαναλαμβανόμενο 

 

  00.7131.02 
Προμήθεια γεννήτριας ηλεκτρικού 

ρεύματος για το Δήμο 
0,00 Ι.Π 

Θα εγγραφεί 
πίστωση με πρώτη 

αναμόρφωση 
 

  30.7135.02 Αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.500,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 
 

  30.7135.02 
Προμήθεια ξυλινων πινακίδων 

κατευθυνσης περιπατητικών διαδρομών 
2.570,00 ΙΠ Νέα προμήθεια 

 

  10.7131.01 
Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού 

εξοπλισμού 
0,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  25.7131.01 
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού  
5.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

    Προμήθεια πλωτών εξεδρών 0,00 ΙΠ 
Νέα προμήθεια, θα 
εγγραφεί πίστωση 
με αναμόρφωση 

 

  30.7131.01 
Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού 

εξοπλισμού 
1.500,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  10.7134.01 
Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων & 

λογισμικού 
1.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  00.7521.01 
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και 

λοιπά νομικά πρόσωπα – ΔΑΦΝΗ 
1.000,00 ΙΠ Επαναλαμβανόμενο 

 

  20.7135.03 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2.000,00 Ι.Π Επαναλαμβανόμενο 
 

  69.7131.02 
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών 

προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών 
49.640,00 ΕΣΠΑ 1321.04   7ΖΑΡ465ΧΙ8-8Δ8 

 

  30.7135.01 
Πινακίδες σήμανσης οδών και δημοτικών 

κτιρίων 
0,00 Ι.Π Επαναλαμβανόμενο 
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  64.7132.01 
Φιλόδημος - Προμήθεια 

απορριμματοφόρου για υπηρεσία 
καθαριότητας 

150.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Συνεχιζόμενο 
 

  20.7336.03 

Προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων 
συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων 

με κάδους συμβατούς με τα κοινά 
απορριμματοφόρα των ΟΤΑ 

139.740,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Συνεχιζόμενο 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 968.598,00 

 
14099186,12 

 

       

       

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.099.686,12 14.099.686,12 

  

       

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 13.438.130,12 

   

  
ΣΑΤΑ 2020 87.630,00   

  

  
ΣΑΤΑ ΠΟΕ 50.430,00   

  

  
ΙΠ 522.996,00 661.056,00 

  

   
14.099.186,12 

   

       

       

       

       
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι αναγκαίο να σχετίζεται άμεσα µε τα βασικά εργαλεία βραχυπρόθεσμου 

προγραμματισμού, τα οποία αποτελούνται από το Τεχνικό Πρόγραμμα/Ετήσιο Πρόγραμμα και τον 

Προϋπολογισμό. 

 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα/ Ετήσιο Πρόγραμμα προκύπτει από την εξειδίκευση των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος καθώς επίσης και από πρόσθετες ενέργειες ή επενδύσεις που δύναται να εμφανισθούν λόγω 

αλλαγών στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Ο προϋπολογισμός εν συνεχεία, παρουσιάζει τις 

δαπάνες που απαιτείται να γίνουν για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος/Ετήσιου Προγράμματος 

συνολικά. 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των εργαλείων βραχυπρόθεσμου 

προγραμματισμού και η διαδικασία παρακολούθησής τους. 
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Εργαλεία Σχεδιασμός Υλοποίηση Παρακολούθηση Αξιολόγηση 

Προγραμματισμού ΟΤΑ     

     

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ✓ ✓ ✓ ✓ 
     

Τεχνικό/Ετήσιο Πρόγραμμα 
 

✓ ✓ 
 

  
     

Προϋπολογισμός 
 

✓ ✓ 
 

  

     

 Ο Δήμος σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, µέσω της κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, το 

οποίο εξειδικεύεται, υλοποιείται και παρακολουθείται μέσα από το Τεχνικό/Ετήσιο Πρόγραμμα. Ο 

Προϋπολογισμός βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το Τεχνικό/Ετήσιο Πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις δαπάνες 

που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται ως προς τους στόχους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

                                                                Β΄ΦΑΣΗ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

           1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις, υπηρεσία του Δήμου Αμοργού  επί θεμάτων προγραμματισμού 

και συγκεκριμένα το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία 

από τις υπηρεσίες του δήμου και του νομικού προσώπου του, και συνέταξε σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του 

δήμου, το οποίο υπέβαλλε στην εκτελεστική επιτροπή.  

2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, 

συνεργάσθηκε με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης 

και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.  

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



           3. Η εκτελεστική επιτροπή αφού με την ----------- ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε το σχέδιο στρατηγικού 

σχεδιασμού το εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.  

4. Το εγκεκριμένο με την ------- απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, 

τέθηκε προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα 

δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου.  

5.  Οι υπηρεσίες του δήμου και του νομικού προσώπου του, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο 

κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του 

επιχειρησιακού προγράμματος, πρότειναν, με γραπτή εισήγηση 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.  

6. Το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την 

εισήγηση των υπηρεσιών του, έλαβε την  απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 

7. Τα τμήμα Δημάρχου επεξεργάσθηκε τις προτάσεις των υπηρεσιών, του Δημοτικού Συμβουλίου, την 

απόφαση του νομικού προσώπου του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης 

και συνέταξε το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υπέβαλλε στην εκτελεστική επιτροπή.  

Το παρόν κεφάλαιο είναι το κείμενο της Β΄ Φάσης το οποίο  μαζί με την Α΄ αποτελεί το επιχειρησιακό 

σχέδιο του Δήμου Αμοργού. Είναι αποτέλεσμα της αξιοποίησης των συζητήσεων, των ανταλλαγών απόψεων 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη το 

Δήμου, της εκτενούς συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την έγκριση της πρώτης 

φάσης (στρατηγικός σχεδιασμός), προτάσεων και παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης που 

πραγματοποιήθηκε στον Δήμο καθώς και της συστηματοποίησης, αξιοποίησης και αξιολόγησης όλων των 

πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις παραπάνω πηγές. 

Η Β΄ Φάση περιλαμβάνει: 

Τον στρατηγικό προγραμματισμό: στο κεφάλαιο αυτό εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε 

συγκεκριμένες δράσεις. Κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους 

ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από τον Ο.Τ.Α. την επόμενη διετία, για 

την επίτευξή τους καταγράφονται μια σειρά από δράσεις. 

 

Τον επιχειρησιακό προγραμματισμό: στο κεφάλαιο αυτό ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Τουλάχιστον για τις δράσεις 

αυτές συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο προγραμματισμού που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 

κόστος, πηγή χρηματοδότησης. 

 

Τον οικονομικό προγραμματισμό που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

I. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης διετίας. 

II. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος. 

III. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.  
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Μια ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία του συστήματος ολοκληρωμένου προγραμματισμού μέσω των 

επιχειρησιακών σχεδίων, είναι η συμμετοχή των πολιτών μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης. Σύμφωνα 

και με την διεθνή εμπειρία, αυτού του είδους οι διαδικασίες, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη 

συλλογή κρίσιμων πληροφοριών ως προς τα προβλήματα, τις προτεραιότητες, τις τάσεις και τις προσδοκίες 

που χαρακτηρίζουν την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε ο δήμος να έχει την ευκαιρία να «αφουγκραστεί τον 

σφυγμό» της τοπικής του κοινωνίας και να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα που δεν είναι δυνατό σήμερα να 

σχηματισθεί μέσα από ευκαιριακές επικοινωνίες και διαβουλεύσεις ή –πολύ λιγότερο- μέσα από την ρέουσα 

λειτουργία του επιβαρυμένου με καθημερινά καθήκοντα διοικητικού του μηχανισμού. 

Επιπλέον διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η πρόσβαση στον πολιτικό - διοικητικό μηχανισμό του 

δήμου πολλών και διαφόρων ατόμων, ενώσεων πολιτών και γενικότερα, μετόχων συμφερόντων που 

διακυβεύονται από την δημοτική δράση. Έτσι, είναι δυνατό να βελτιωθεί αποφασιστικά η ποιότητα, αλλά και 

η αποτελεσματικότητα των δημοτικών δημόσιων πολιτικών, καθώς και να αυξηθεί σημαντικά η αποδοχή των 

όποιων δημοτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό τριβών, διαμαχών, συγκρούσεων και 

εμπλοκών. Τέλος, είναι προφανές ότι δημόσια διαβούλευση μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική αύξηση της 

διαφάνειας, ενισχύοντας τη νομιμοποίηση της δημοτικής ηγεσίας.  

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Αμοργού  πήρε μία σειρά μέτρα για να εξασφαλίσει την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 

στη διαδικασία αυτή: 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης προσκλήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και 

οι κάτοικοι της πόλης προκειμένου να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις.   

Το Πρόγραμμα του Δημόσιου Διαλόγου περιλάμβανε: 

Αποτύπωση της περιοχής του Δήμου 

Αποτύπωση του 
εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου 

Αξιολόγηση 

Όραμα 

Στρατηγική 

Σχέδια Δράσης 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

 Δείκτες Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης 
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 Προβολή – επικοινωνία μέσω διαδικτύου  

 Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. 

 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Οι απόψεις και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, τόσο μέσω 

των απαντημένων ερωτηματολογίων όσο και κατά την δημόσια συζήτηση ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν 

στο κείμενο της δεύτερης φάσης. 

Παράλληλα με τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αμοργού και οι 

Διευθύνσεις των υπηρεσιών του συνέταξαν προγραμματισμό δράσεων για τα έτη 2020 – 2023. 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Άξονας Μέτρο Στόχος Δράση 

Κατηγ
ορία 
Δράσ

ης 

Νέα / 
Συνεχιζόμε

νη (Ν/Σ) 

Χωρ
οθέτ
ηση 

Λειτου
ργία/ 
Ενέργ

εια/ 
Επένδ
υση- 
Έργο 

Ιερ
άρ
χη
ση/ 
Πρ
οτε
ραι
ότη
τα 

Α
ρ
μ
ό
δ
ι
α
 
Υ
π
η
ρ
ε
σ
ί
α
 
μ
ε
 
κ
ω
δ
. 

Υ
π
η
ρ
ε
σ
ί
α
 
υ
λ
ο
π
ο
ί
η
σ
η
ς
 
μ
ε
 
κ
ω
δ
. 

Εμπλεκόμενες 
Υπηρεσίες  

Χρονοδιάγραμμα 
Προϋπολογισμός  € Κατανομή Π/Υ 

στα έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 
και κωδικός Π/Υ 

Συνέργια/ 
Συμπληρωματικότητα 

Κωδ. Δράσης ή 
τίτλος 

Εκροές 1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

Κωδ. 
Περιγ
ραφή 

Κωδ. 
Περι
γραφ

ή 
Κωδ. 

Περιγρα
φή 

Κωδ. 
Περιγ
ραφή 

1η 2η 3η Συν. 
1ο 

έτος 
2ο 

έτος 
3ο 

έτος 
4ο 

έτος 
5ο 

έτος 
1η 2η 3η 1η 2η 3η 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Δ ΑΜΟΡΓΟΥ  

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ   
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 

  
Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής     

Μέτρο 1.1.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.1.1       

 1.1.2       

1.1.3       

1.1.4       

        

        

Μέτρο 1.2.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.2.1       

1.2.2       

1.2.3       

1.2.4       

        
Άξονας 2 : Κοινωνική Μέριμνα -Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση - Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 2.1.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.1.1.       

2.1.2       

2.1.3       

2.1.4       

        

Μέτρο 2.2.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

2.2.1       

2.2.2       

2.2.3       

        

        

        

Άξονας 3 : Οικονομία-Απασχόληση     

Μέτρο 3.1.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

3.1.1       

3.1.2       

3.1.3       

3.1.4       

        

Μέτρο 3.2.: …………………………………       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

3.2.1       

3.2.2       

3.2.3       

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



        

        

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου    

Μέτρο 4.1.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.1.1       

4.1.2       

4.1.3       

4.1.4       

        

Μέτρο 4.2.       

Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

4.2.1       

4.2.2       

4.2.3       

 
Αρμόδια υπηρεσία: 

ΠΑΓΙΕΣ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1.   

2.   

3.   

4.   

    

    

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ: 
• ΔΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
• ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ   

Άξονας: 

Μέτρο:  

Στόχοι 2020-2023 

1.   

2.   

3.   

    

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Στόχος Τίτλος 
Συνοπτική 
Περιγραφή   

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

          

          

          

          

          

          

          

          

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Κατηγορία Τίτλος 
Συνοπτική 
Περιγραφή   

Σκοπιμότητα και 
αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Υπηρεσία υλοποίησης 

(οριζόντιες υπηρεσίες) 

Οργανωτική δομή και 
συστήματα λειτουργίας 

        

Ανθρώπινο Δυναμικό         

Συνεργασίες         

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση         

Κτιριακή υποδομή και 
τεχνικός εξοπλισμός 

        

Οικονομικά και περιουσία           

Άξονας: 
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Μέτρο:  

Στόχοι πενταετίας 

1.   

2.   

3.   

    

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Στόχος Τίτλος 
Συνοπτική 
Περιγραφή   

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

          

          

          

          

          

          

          

          

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Κατηγορία Τίτλος 
Συνοπτική 
Περιγραφή   

Σκοπιμότητα και 
αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Υπηρεσία υλοποίησης 
(οριζόντιες υπηρεσίες) 

Οργανωτική δομή και 
συστήματα λειτουργίας 

        

Ανθρώπινο Δυναμικό         

Συνεργασίες         

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση         

Κτιριακή υποδομή και 
τεχνικός εξοπλισμός 

        

Οικονομικά και περιουσία           

 
Έντυπο ΕΠ_ 10: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Άξονας: 

Μέτρο:  

Στόχος: 

Αρμόδια υπηρεσία: 

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: 

Τοπικοί και Υπερτοπικοί φορείς*: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή   Σκοπιμότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα 

      

      

      

      

      

      

      

            

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Κατηγορία Τίτλος 
Συνοπτική 
Περιγραφή   

Σκοπιμότητα και 
αναμενόμενα αποτελέσματα 

Υπηρεσία υλοποίησης 
(οριζόντιες υπηρεσίες) 

Οργανωτική δομή και 
συστήματα λειτουργίας 

        

Ανθρώπινο Δυναμικό         

Συνεργασίες         

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση         

Κτιριακή υποδομή και τεχνικός 
εξοπλισμός 

        

Οικονομικά και περιουσία           
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
SWOT ANALYSIS 

 

GAP ANALYSIS  

 

 

PEST ANALYSIS 

 

PARETO ANALYSIS 

 

BALANCED SCORECARD ANALYSIS 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός   
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ΤΟΜΕΑΚΑ 2020-

2023 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΑΞΟΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ   

2020-2023 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΟΡΓΟΥ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2023 
 1.Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

 2.  Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της 

χρήσης και της ποιότητάς τους 

 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 

γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

(για το ΕΤΘΑ) 

 4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς 

 5. Προώθηση της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των 

κινδύνων 

 6. Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων 

 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 

άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές 

δικτύων 

 8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων 

 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 

καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης 

 10. Επένδυση στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 

στη δια βίου μάθηση 

 11. : Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των 

δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς 

και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

 

 

 

Σχέδια Δράσης  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΜΟΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
1.1.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είδος σχεδίου δράσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 

Αρμόδια υπηρεσία Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ  

https://drive.google.com/folderview?id=0B6XN8BVdnZQHMFpMQnc5X0hzTk0&usp=sharing&tid=0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8
https://drive.google.com/folderview?id=0B6XN8BVdnZQHMFpMQnc5X0hzTk0&usp=sharing&tid=0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8
https://drive.google.com/drive/#folders/0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8/0B6XN8BVdnZQHMFpMQnc5X0hzTk0
https://drive.google.com/drive/#folders/0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8/0B6XN8BVdnZQHMFpMQnc5X0hzTk0
https://drive.google.com/drive/#folders/0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8/0B6XN8BVdnZQHMFpMQnc5X0hzTk0
https://drive.google.com/drive/#folders/0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8/0B6XN8BVdnZQHMFpMQnc5X0hzTk0
ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



Στόχοι ικανοποίησης 
αποδεκτών 

Καθαρή πόλη 

Στόχοι εσωτερικής 
ανάπτυξης 

Βελτίωση υπηρεσιών καθαριότητας 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δραστηριότητες και 
Διαδικασίες Λειτουργίας 

 Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής και 

μηχανολογικού εξοπλισμού Καθαριότητας του Δήμου  

 Εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος συντήρησης των οχημάτων και του 

εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας 

 Αναβάθμιση και λειτουργία συστήματος 

ενδοεπικοινωνίας των οχημάτων καθαριότητας 

 Εξοπλισμός του νέου  σύγχρονου χώρου στάθμευσης 

των δημοτικών οχημάτων 

 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 

κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων 

 Αναβάθμιση και προώθηση των προγραμμάτων 

Ανακύκλωσης του Δήμου 

 

Οργάνωση και 
Συνεργασίες 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣ. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
και Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

Υπηρετούντες υπάλληλοι & εξοπλισμός 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αρ. Συμβατικών 

κάδων /Σύνολο 

κατοίκων 

κάτοικοι 

ΕΚΡΟΗ Ημερήσιος όγκος 

Απορριμμάτων 

(m3/Ημέρα) 

κάτοικοι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αρ.  κάδων 

Ανακύκλωσης/Σύνολο 

κατοίκων 

κάτοικοι 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΙ 

 

  

Οικονομικά 

ΤΟΜΕΑΚΑ 2020-2023  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΘΣ: 6. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.2.1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
ΑΜΟΡΓΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2.2.1 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ 

Είδος σχεδίου δράσης ΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 

Αρμόδια υπηρεσία 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχοι ικανοποίησης 
αποδεκτών 

Κάλυψη των καθημερινών αναγκών της νέας γενιάς 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης Αποδοτικότερες υπηρεσίες 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δραστηριότητες και 
Διαδικασίες Λειτουργίας 

 Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
συντηρήσεων σχολικών μονάδων 

 Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος χρήσης  
των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων 

 Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου 
προγράμματος ανακύκλωσης σε κάθε σχολικό 
συγκρότημα 

 Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου 
προγράμματος ασφαλούς διέλευσης μαθητών σε 
κάθε σχολική μονάδα 

 Ενίσχυση της ασφάλειας του μαθητικού πληθυσμού 
στους σχολικούς χώρους 

 Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης 
της Μαθητικής Νεολαίας του Δήμου για θέματα 
κοινωνικής παθογένειας όπως Περιβάλλον, τα 
Ναρκωτικά, το AIDS, τον Ρατσισμό και το 
Κάπνισμα. 

 Λειτουργία προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στο 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου σε 
συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 

Οργάνωση και Συνεργασίες 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣ,  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ανθρώπινο Δυναμικό και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Υπηρετούντες υπάλληλοι & εξοπλισμός 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 
ΕΚΡΟΗ 
 

ΑΙΡΘΜΟΣ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ  

 
ΕΚΡΟΗ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 
(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ /ΕΤΟΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ  ΔΗΜΟΣ   

Οικονομικά 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΑΞΟΝΑΣ: ΘΣ 10 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 3.1.1:  

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΜΟΡΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
3.1.1 

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου 

δυναμικού 

Είδος σχεδίου δράσης ΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 

Αρμόδια υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –  

ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχοι ικανοποίησης 
αποδεκτών 

Συμμετοχή στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού με σκοπό την 
επανένταξη στην τοπική αγορά εργασίας 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης Αναδιοργάνωση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δραστηριότητες και 
Διαδικασίες Λειτουργίας 

 Ανάπτυξη συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και με 
επιχειρήσεις του Δήμου Αμοργού 

 Ανάπτυξη βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων 
σε μειονεκτούσες & αποκλεισμένες κοινωνικές 
ομάδες 

 Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενδυνάμωση 
της κοινωνικής συνοχής 

 Αύξηση δράσεων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης 

 Ανάπτυξη και συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και 
διεθνή δίκτυα 
 

Οργάνωση και Συνεργασίες 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 

Ανθρώπινο Δυναμικό και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Υπάλληλοι που υπηρετούν στα παραπάνω τμήματα καθώς 
και ο υπάρχων μηχ/κός εξοπλισμός 

Οικονομικά Θ.Σ. : 3, 8, 9.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 
ΑΜΟΡΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
4.1.1 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – 
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Είδος σχεδίου δράσης ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 

Αρμόδια υπηρεσία 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΣΗΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχοι ικανοποίησης 
αποδεκτών 

Βελτίωση υπηρεσιών 

Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης Εσωτερική αναδιοργάνωση 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δραστηριότητες και 
Διαδικασίες Λειτουργίας 

 Μηχανοργάνωση – Αυτοματισμός – Πλατφόρμα 

Επικοινωνίας - Ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών του 

Δήμου με αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής 

του & της Ανάπτυξης υποστηρικτικών συστημάτων & 

εργαλείων  

 Πλήρης Εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας ISO & 

επαναπιστοποίηση της επάρκειάς του  

 Συντήρηση ,Τεχνική υποστήριξη & αναβάθμιση 

εφαρμογής GIS του Δήμου 

 Απλοποίηση διαδικασιών στο τμήμα αδειοδοτήσεων 

καταστημάτων  

Οργάνωση και Συνεργασίες 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΣΗΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ανθρώπινο Δυναμικό και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Υπηρετούντες υπάλληλοι & εξοπλισμός μέσω των 

προγραμμάτων 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από 

δημόσια διαβούλευση 

 Αριθμός επισκεπτών στη διαδικτυακή πύλη του 

Δήμου  Αμοργού  

 Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

αναβαθμίζονται 

 Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης 

(One stop – shop) 

 Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών που έχουν 

εισαχθεί  ανά οργανική μονάδα 

 Αριθμός αιτημάτων – υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / Έτος 

 Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων των 

δημοτών  

 Αριθμός  ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται 

 Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων 

υπηρεσιών διαφάνειας ανά έτος 

[Diavgeia.gov.gr] 

 

Οικονομικά 

ΘΣ. 11. 

ΤΟΜΕΑΚΑ : ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Παραρτήματα: 
Ερωτηματολόγιο για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο εσωτερικά 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ   – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Διεύθυνση: 

Τμήμα : 

ΑΔΑ: ΨΣΤΜΩΨΡ-ΜΕΒ



 

Ατομικά και Υπηρεσιακά στοιχεία του προϊσταμένου της υπηρεσίας 

 

Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου  

Tηλ. επικοινωνίας  

E-mail  

Κλάδος / Ειδικότητα  

Βαθμός  

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συμπληρώνεται από όλες τις Υπηρεσίες 

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Α είναι να εντοπισθούν τα σημαντικότερα προβλήματα και να 
διατυπωθούν προτάσεις σε σχέση με την οργάνωση, τη στελέχωση, τη μηχανοργάνωση, τον εξοπλισμό, τα 
συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε υπηρεσία. Με άλλα λόγια, να εντοπισθούν τα 
χαρακτηριστικά του «εσωτερικού περιβάλλοντος» της κάθε Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της. 

 

Συμπληρώνεται από όλες τις υπηρεσίες και η κάθε μια εστιάζει στα δικά της εσωτερικά ζητήματα. 

1. Απασχολούμενο προσωπικό 

 

ΤΜΗΜΑ 

Κλάδος /Eιδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Yπαλλήλων 

   

   

   

ΤΜΗΜΑ 

Κλάδος /Eιδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Yπαλλήλων 

   

   

ΤΜΗΜΑ 

Κλάδος /Eιδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Yπαλλήλων 

   

   

 

2. Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας 

Επιθυμητή διάρθρωση οργανικής μονάδας, ανά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ποιοτική και ποσοτική επάρκεια προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων 

1   

2   

3   
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4   

5   

6   

7   

 

3. Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 

α) Ασκείται συστηματική πολιτική επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου; 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

β) Προσδιορίστε τις θεματικές ενότητες  τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / 

επιμόρφωση το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

 

Α/Α Θεματική Ενότητα 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

4. Κτίρια & Εξοπλισμός 

4.α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Καταγράψτε την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή (Συμπληρώνεται μόνο από την Δ/νση) 

 

Α/Α Δ/νση Ακινήτου Χρήση 
Αριθμός 

Στεγαζόμενω
ν Υπαλλήλων 

Επιφάνει
α (τ.μ.) 

Ιδιόκτητο ή 
Μισθωμένο 
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Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Υπηρεσίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι και λειτουργικοί; 

 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 

Αν ΟΧΙ, αναφέρεται πρόσθετες ανάγκες σε κτηριακές υποδομές: 
              

              

              

       

4.β. Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού (αυτοκίνητα, μηχανήματα ή άλλα τεχνικά μέσα). 

 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

  

  

  

  

  

  

 

4.γ. Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού 

Ποια είναι τα τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες συντήρησης της κτιριακής υποδομής και  του τεχνικού 

εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία; 

              

              

              

              

     

 

5. Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Συμπληρώνεται μόνο από το αρμόδιο Τμήμα) 

5.α. Καταγράψτε τα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών  

(Υλισμικό, Λογιστικό, Εξοπλισμός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών 

κέντρων και συνδέσεων καθώς και ευρυζωνικών συνδέσεων, δεδομένων και δομημένης καλωδίωσης) 

Α/Α Είδος Περιγραφή 
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5.β. Λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής 

Ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής  (software and hardware)  που 

χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία; 

              

              

              

              

     

5.γ. Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου 

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό πληροφορικής (λογισμικό και υλικό) και στον εξοπλισμό 

γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά), εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  εξοπλισμού. 

 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και 
εξοπλισμό γραφείου 

  

  

  

  

  

  

  

 

5.δ. Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της Υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να  υποστηρίζονται με συστήματα 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς 

τους ; 
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6. Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας; 

Αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή της Υπηρεσίας (π.χ. ανάγκη 

αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων στα Τμήματα); 

 
              

              

              

              

     

 

6.α. Νέες αρμοδιότητες 

Αν η υπηρεσία σας πρόκειται να αναλάβει κάποιες νέες αρμοδιότητες, καταγράψτε πιθανά προβλήματα 

(τυχόν επικαλύψεις με άλλες υπηρεσίες) και τις προϋποθέσεις για να ασκηθούν με επιτυχία. 

              

              

         

 

7. Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή εξωτερικούς συνεργάτες; 

(π.χ. νομική υποστήριξη, υποστήριξη σε θέματα μηχανοργάνωσης, σε θέματα χρηματοδοτήσεων, σε θέματα 

προγραμματισμού, κοκ) 

              

              

              

              

     

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου 

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με τις Υπηρεσίες με τις 

οποίες συνεργάζεστε. 

              

              

              

              

     

Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου 
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Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με άλλες υπηρεσίες με τις 

οποίες συνεργάζεστε. 

              

              

              

              

     

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας 

Γίνεται προγραμματισμός της δράσης της Υπηρεσίας; Προβλέπονται διαδικασίες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του έργου της; 

              

              

              

              

     

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας στις ανάγκες των αποδεκτών της και στο έργο που 

έχει να επιτελέσει; 

              

              

         

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, 

προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο (π.χ. βελτίωση της οργάνωσης, 

ανανέωση εξοπλισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάρτιση προσωπικού, νέα μέθοδος προμηθειών, 

μηχανογράφηση κρίσιμων διαδικασιών λειτουργίας, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής κλπ). 
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Ερωτηματολόγιο για τη διαβούλευση  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2023 

 

Ονοματεπώνυμο ή 
Επωνυμία Φορέα 

  

Διεύθυνση   

Τηλ./email   

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 
 

 

ΗΛΙΚΙΑ: 18-25   26-40                41- 55   56-65   άνω των  65  

 
 

ΦΥΛΟ 

 
 
 
 
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (απόφοιτος) 
 
 

Δημοτικό  

Γυμνάσιο  

Λύκειο  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μεταπτυχιακές/ 

Διδακτορικές Σπουδές 

 

 

ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ; 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρρεν      
Θήλυ      

ΟΧΙ  

ΝΑΙ 
 
Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε: 

  1. Δημόσιος τομέας   

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και 
τα προβλήματα που αναφέρατε; 
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Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου Aμοργού μέσα από τα οποία μπορεί να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

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

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να το: 

1. στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τα   

αναφερόμενα σε αυτή και έλαβε επίσης υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, των 

άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρ. 10, παρ.1, της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α΄), αλλά και με όσα αναφέρονται στις με 

αριθ.18318/13-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.  

   
                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει, χωρίς καμία τροποποίηση, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αμοργού περιόδου 2020-2023 (Α΄ 

Φάση), όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω.  

                                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2021. 
  
                   Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

                Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη 
 
         Γρίσπος Σταμάτιος                                                                          Βασσάλος Εμμανουήλ 
                                                                                                                 Δεσποτίδη Καλλιόπη 
                                                                                                                 Ψυχογυιού Ελευθερία 
                                                                                                                 Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                                                                 Λουδάρος Γεώργιος 
                                                                                                                 Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
                                                                                                                 Παναγάκης Γεώργιος 
                                                                                                                 Σπανός Θεόδωρος                                                                                                         
           Η Γραμματέας                                                                                 
       
         Μενδρινού Ειρήνη          
                        
 
 
                                                                       Πιστό απόσπασμα                                                                                             
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                                                                     ΓΡΙΣΠΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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