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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 26 της 30/09/2015 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

629/2015 
1ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Χίου περιόδου 2015-2020. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
στο οποίο προήδρευσε ο κ. Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  
με ημερομηνία 25/09/2015, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος             2 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας (8)       
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος (1)        4 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 5 Ζώας Σ. Γεώργιος (2)            6 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία (10)     
 7 Καράλης Ι. Δημήτριος (3)        8 Καραμανής Κ. Γεώργιος          
 9 Καρασούλης Γ. Νικόλαος          10 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος (3)(10) 

 11 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος           12 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ (10)       
 13 Νεαμονίτης Ν. Παντελής          14 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος       
 15 Παππής Ν. Παναγιώτης (10)       16 Ποταμούση Η. Παρασκευή         
 17 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (3)        18 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας           
 19 Συριώδης Γ. Σωκράτης            20 Τζιώτης Γ. Απόστολος           
 21 Τσάκος Σ. Γεώργιος (2)          22 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος           
 23 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (10)  24 Αποστολίδης Ε. Παντελής (4)    
 25 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (7)      26 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος          
 27 Καμπούρης Ι. Στυλιανός          28 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (8)          
 29 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ (10)        30 Λιγνός Ε. Γεώργιος (10)        
 31 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (6)(9)     32 Μυριαγκός Π. Βασίλειος         
 33 Νύκτας Α. Νικόλαος (5)(10)      34 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ             
 35 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             36 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα (2)       
 37 Σκούφαλος Ι. Μάρκος (11)              
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος            2 Γαβαλάς Π. Ιωάννης             
 3 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης           4 Στεφάνου Σ. Παντελής           
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (29 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το 
τέλος της συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές  που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των 
παρόντων.  
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Προτάχθηκαν στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκαν πρώτα το 26ο θέμα, το 4ο 
έως το 25ο, το 29ο έως το 31ο, το 35ο, 36ο, 38ο, 39ο και στη συνέχεια συζητήθηκαν το 1ο, 2ο, 3ο 
27ο, 28ο, 32ο, 33ο, 34ο, 37ο και 40ο θέμα.  
 
(1) Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 2ου Θέματος των  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  
(2) Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 26ου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης, (1ου σε 

σειρά συζήτησης).  
(3) Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης, (14ου σε 

σειρά συζήτησης).  
(4) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 16oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (14ου σε 

σειρά συζήτησης).  
(5) Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης, (15ου σε 

σειρά συζήτησης).  
(6) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 18oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (16ου σε 

σειρά συζήτησης).  
(7) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του39oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (30ου σε 

σειρά συζήτησης)  
(8) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 2oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (32ου σε 

σειρά συζήτησης)  
(9) Επανήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης, (33ου σε 

σειρά συζήτησης)  
(10) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του3oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (33ου σε 

σειρά συζήτησης)  
(11) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του37oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (39ου σε 

σειρά συζήτησης)  
 
 
Τέθηκαν -3- θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο: Απόδοση ποσών σε δικαιούχους λόγω καταστροφών από πλημμύρα κατά τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο 2015.  
2ο: Παραχώρηση πρώην δημοτικού σχολείου Χαλκειούς στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας Δ. Χίου.  
3ο: Παράταση συμφωνητικού υλοτόμησης καμένου δάσους Αυγωνύμων.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν την ημερήσια διάταξη.  
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Η αποζημίωση των πλημμυροπαθών ήδη έχει καθυστερήσει και πρέπει να 
αποδοθεί άμεσα.  
Για το 2ο θέμα: Επείγει η μεταστέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καμποχώρων λόγω των 
αυξημένων αναγκών για φιλοξενία βρεφών και νηπίων της περιοχής.  
Για το 3ο θέμα: Το συμφωνητικό υλοτόμησης του καμένου δάσους Αυγωνύμων λήγει στις 
30/9/2015.  
 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
ΛΔ.Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Χίου περιόδου 
2015-2020. 
 

--------------------ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ --------------------- 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Θέμα 1ο: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 
Χίου περιόδου 2015-2016. Καλούμαστε να εγκρίνουμε την πρώτη φάση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Ο κ. Δήμαρχος, παρακαλώ.  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Αυτό που έχουμε σήμερα μπροστά μας και που έχουμε εδώ 
και αρκετό καιρό -έχετε λάβει όλοι- είναι το πρώτο στάδιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου Χίου. Το πρώτο στάδιο είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, δηλαδή, η 
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καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο εντοπισμός των βασικών ζητημάτων και των 
κατηγοριών εκείνων τις οποίες πρέπει να αναπτύξουμε τη δράση μας μες στα επόμενα χρόνια.  
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν αφορά μόνο το Δήμο Χίου, αφορά και το Δήμο Χίου και πρωτίστως 
αυτόν, αλλά και τη σχέση του με άλλους Οργανισμούς και άλλες δράσεις οι οποίες 
αλληλοσυμπληρούμενες η μία με την άλλη μπορούν να οδηγήσουν σε μία καλύτερη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του τόπου μας. 
Οι βασικοί σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της δημοτικής και 
εσωτερικής ανάπτυξής του, σε εναρμόνιση πάντα με τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού του 
αναπτυξιακού, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και εθνικό επίπεδο, και αυτό το λέω διότι δεν κάνουμε 
κάτι ερήμην του υπόλοιπου σχεδιασμού που υπάρχει εθνικά, περιφερειακά και τοπικά. 
Η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού και η 
ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου είναι τα βασικά του, οι βασικοί σκοποί του. Όπως θα έχετε 
περιηγηθεί μέσα υπάρχουνε τέσσερις βασικοί άξονες προτεραιότητας, μέσω των οποίων έχουνε 
εξεταστεί όλα τα ζητήματα. Προηγήθηκε όλων αυτών μία καταγραφή των ζητημάτων όπως αυτά 
έχουν εντοπιστεί στις διάφορες Δομές του Δήμου αλλά και στους υπόλοιπους Τομείς: Στον 
επαγγελματικό, τον υπόλοιπο αναπτυξιακό και στην καταγραφή των τουριστικών ζητημάτων. 
Οι τέσσερις, λοιπόν, βασικοί Άξονες Προτεραιότητας είναι: Ο πρώτος είναι η Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής και του Περιβάλλοντος. Καθένας απ' αυτούς περιλαμβάνει περισσότερα 
πράγματα. Ο δεύτερος είναι η Αναβάθμιση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο τρίτος είναι η Οικονομική Ανάπτυξη της 
περιοχής και η Αύξηση της Απασχόλησης και ο τέταρτος αφορά τη Βελτίωση της Διοικητικής - 
Παραγωγικής Ικανότητας του Δήμου. 
Στον πρώτο Άξονα που είναι το Περιβάλλον και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής υπάρχουνε 
επιμέρους κομμάτια, όπως το φυσικό περιβάλλον, η καθαριότητα, η χωροταξία και το αστικό 
περιβάλλον, οι τεχνικές υποδομές και τα δίκτυα, η οδοποιία και το κυκλοφοριακό, η συγκοινωνία. 
Για καθένα απ' αυτά υπάρχουν επιμέρους ζητήματα.  
Στο δεύτερο κύριο Άξονα υπάρχουν επιμέρους τμήματα που είναι η παιδεία, είναι το ένα, το 
δεύτερο είναι ο πολιτισμός, το τρίτο ο αθλητισμός, το τέταρτο είναι η υγεία-πρόνοια, το πέμπτο 
τρίτη ηλικία και το έκτο η κοινωνική ενσωμάτωση.  
Στον τρίτο κύριο Άξονα, ο οποίος αφορά την Οικονομία και την Απασχόληση, έχουμε υποτομείς 
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, τον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση, 
τρίτον, τον τουρισμό και την ενίσχυση του ιστορικού προϊόντος και το τέταρτο που αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας, ενώ στον τέταρτο Άξονα που αφορά τον 
Δήμο ως Οργανισμό, οι κυριότεροι υποτομείς αυτού του Άξονα είναι η αποτελεσματικότητα της 
διοίκησης, η βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες, η οργάνωση και οι συνεργασίες, το 
ανθρώπινο δυναμικό και η υλικοτεχνική υποδομή, τα οικονομικά του και τέλος, έκτο, η προστασία 
και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.  
Σε κάθε ένα απ' όλα αυτά έχουν ενταχθεί πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουνε μέχρι στιγμής 
εντοπιστεί. Ανατρέχοντας τόσο σε Αναπτυξιακά Προγράμματα του παρελθόντος, όσο και στο 
παλαιότερο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, όσο και στις συνεντεύξεις που έχουνε γίνει με πάρα 
πολλά από τα στελέχη και τους φορείς του Δήμου, αλλά και του ευρύτερου, όλων των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο νησί μας, νομίζω ότι είναι ένα -όπως το είχαμε πει απ' την αρχή- βασικό 
εργαλείο, έχει καθυστερήσει περισσότερο απ' όσο θα θέλαμε, αλλά πιστεύουμε ότι αν γίνεται κάτι 
πρέπει να γίνεται όσο γίνεται πιο καλό. Γι' αυτό το λόγο επιμείναμε στη συμπύκνωση των 
συμπερασμάτων, το να έχει κανείς ένα εργαλείο, ένα κείμενο 380 σελίδων δεν είναι εργαλείο, δεν 
βοηθάει, αλλά βοηθάει όμως πάρα πολύ στο να ανατρέξεις σε αυτό όταν θα το χρειαστείς. Όταν 
θες να αναλύσεις ένα επιμέρους τομέα τότε πηγαίνεις σε αυτό.  
Πολύ βασικό εργαλείο και γι' αυτό δαπανήθηκε πολύς κόπος από το Τμήμα Προγραμματισμού, 
είναι το να καταλήξει κανείς σε αυτούς τους περιεκτικούς πίνακες που βρίσκονται στο τέλος, που 
αφορούν τόσο τους γενικούς στόχους ανάπτυξης για τον κάθε Τομέα, τις αρμόδιες Υπηρεσίες, το 
συσχετισμό κάθε Τομέα με κάποια Υπηρεσία, έστω τον εντοπισμό, ποιοι άλλοι μπορεί να 
εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα και τέλος, τις παρατηρήσεις αυτές, οι οποίες νομίζω ότι είναι οι 
ειδικοί στόχοι όπως λέγονται εκεί πέρα, οι οποίοι είναι το καίριο κομμάτι. Πάνω σε αυτό θα πρέπει 
να προβληματιστούμε στην επόμενη, στη δεύτερη φάση, για να δώσουμε προτεραιότητες από 
όλους αυτούς τους ειδικούς στόχους που έχουν μπει και να δούμε από πού θα μπορέσουμε αφενός 
με τις διαδικασίες να τους υλοποιήσουμε και αφετέρου από χρηματοδότηση να μπορέσουμε να 
τους ενεργοποιήσουμε. Αυτά.  
 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



4 
 

ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Παρακαλώ πολύ, να γίνει κατάλογος όσων θέλουν να 
ρωτήσουν. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κ. Σκούφαλος. Μόνο ο κ. Σκούφαλος. Κύριε Σκούφαλε, σας 
ακούμε. Την ερώτησή σας.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ Μ.: Γίνεται αναφορά μέσα στο κείμενο για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 
Βροντάδου και ορθώς αναφέρεται ότι ή θα γίνει κάποιο ΣΧΟΟΑΠ, κλπ. ή θα ισχύσει το προ 
τριακονταετίας στο Βροντάδο, το οποίο έχει απορριφθεί με σύσσωμο ξεσηκωμό του κόσμου κλπ. 
Έτσι γράφει. Αν θα δείτε τη συγκεκριμένη παράγραφο θα λέει ότι σε περίπτωση που δεν 
εκπονηθούν νέα κλπ. τότε ισχύουν τα παλιά και μάλιστα γίνεται σωστά η παρατήρηση, ότι περί 
τριακονταετίας είναι το ΓΠΣ. Τουλάχιστον αυτό το Σχέδιο που έχω εγώ.  
Το δεύτερο, εάν θα υπάρξει κήρυξη λατομικών ζωνών στο Δήμο Χίου.  
Το τρίτο, γίνεται αναφορά στη γνωστή επένδυση ΙΜΠΕΡΤΡΟΛΑ - ΡΟΚΑΣ και για το Εθνικό 
Δίκτυο Διασύνδεσης. Ποιος πληρώνει το βαρκάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση; Δηλαδή, το 
Εθνικό Δίκτυο Διασύνδεσης θα είναι χρήματα εθνικών πόρων; Θα είναι χρήματα επιδοτήσεων; Θα 
είναι χρήματα του επενδυτή που αποκλείεται να είναι του επενδυτή; Θα θέλαμε μια απάντηση για 
να έχουμε μια συνολική εικόνα για όλη αυτή την περίπτωση που λέγεται ΡΟΚΑΣ - 
ΙΜΠΕΡΤΡΟΛΑ.     
Επίσης, γίνεται αναφορά για χρήση φυσικού αερίου, για σταθμό, δηλαδή, συμπύκνωσης φυσικού 
αερίου, κάτι τέτοιο, έτσι το αναφέρει, ποιος θα είναι ο Φορέας Υλοποίησης αλλά και ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης και την ίδια ερώτηση πάνω-κάτω για το βιοαέριο. Και λίγα λόγια, κ. Δήμαρχε, έτσι 
σε σχέση με το βιοαέριο. Αφορά επεξεργασίες συγκεκριμένες, ποιος, τι, κλπ. Αυτές τις ερωτήσεις.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Βεβαίως. Άμα θέλει να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος, βεβαίως.  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Θα σας απαντήσω σε όσα απ' αυτά μπορώ. Καταρχήν, όπως 
είπα και στην αρχή, αυτοί οι ειδικοί στόχοι οι οποίοι μπαίνουνε είναι για να ιεραρχηθούν και να 
δούμε ποιο απ' αυτά τα κομμάτια μπορούμε να υλοποιήσουμε. Δεν πρόκειται για ένα Ευαγγέλιο 
του τι έχουμε να κάνουμε για τη Χίο. Έτσι; Έχουν εντοπιστεί όμως τα ζητήματα αυτά τα οποία 
τίθενται και τι προβληματισμό δημιουργεί το κάθε ένα. Για το ΓΠΣ του Βροντάδου πάντως αυτό 
που έχω να σας πω είναι ότι είναι δική μας προτεραιότητα να μπει μπροστά, ΣΧΟΟΑΠ θα γίνει 
στην πρώην Δημοτική Ενότητα Ομηρούπουλης, μένει αυτό και μένει και της Ιωνίας, προκειμένου 
να έχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός. Και νομίζω την αποφασιστικότητά μας σε αυτό 
τον τομέα την έχετε δει. Και ασφαλώς όλα αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην έρχεται ούτε ένα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα καταλήξουμε 
στο να εφαρμοστεί το ΓΠΣ που είναι προ 30ετίας, δεν είναι αυτό προτεραιότητά μας τουλάχιστον.  
Τώρα για την κήρυξη λατομικών ζωνών, θα πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε, δεν είναι, ξαναλέω, 
όλα αυτά εξαγγελίες, είναι προβλήματα όμως. Έχει εντοπιστεί κατά καιρούς το ζήτημα του 
μονοπωλίου. Έχει κατά καιρούς εντοπιστεί το ζήτημα του μονοπωλίου, της μονοπωλιακής 
παρουσίας μίας μόνο εταιρείας για λατομικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, βέβαια, έχουμε και τα 
ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος.  
Τρίτο ζήτημα όμως το οποίο δεν έχει εξεταστεί μέχρι τώρα είναι το ζήτημα της επανάχρησης, της 
ανακύκλωσης προϊόντων που προέρχονται από κατεδαφίσεις και εκσκαφές, το οποίο δεν έχει 
ληφθεί επαρκώς υπόψη. Θέλω να θυμίσω εδώ πέρα ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι το 35%, ή 30 ή 
35% των δημοσίων έργων πρέπει να εκτελούνται με ανακυκλωμένα αδρανή, εφόσον αυτά είναι 
διαθέσιμα. Αυτό αναμένεται να αλλάξει πάρα πολύ κυρίως τα μεγέθη αυτής της βιομηχανίας. 
Ενδεχομένως όχι τον αριθμό, μπορεί να αλλάξει και ο αριθμός, αλλά μπορεί να αλλάξει και το 
μέγεθος μιας τέτοιας βιομηχανίας και την ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου.  
Τώρα, για το ζήτημα του φυσικού αερίου και του βιοαερίου, το φυσικό αέριο μεν είναι μόνο 
εισαγόμενο, το βιοαέριο πιθανόν, ανάλογα με το τι τεχνολογία θα υιοθετηθεί για την 
κομποστοποίηση πιθανόν να παράγεται βιοαέριο. Πιθανόν να υπάρξει μία άλλη βιομηχανία σε 
κάποια στιγμή η οποία να παράγει. Πρέπει να πω, επίσης, ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
Δήμου είναι μία γενική ομπρέλα. Για οποιοδήποτε πράγμα, λοιπόν, στο μέλλον, αν έρθει κάποια 
εταιρεία η οποία πει: "εγώ έχω, ας πούμε, από την τάδε κτηνοτροφική μονάδα, μπορώ να παράγω 
τόσο βιοαέριο", αν δεν είναι μέσα στην ομπρέλα αυτή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου είναι πολύ πιθανόν αυτός να έχει ένα πρόβλημα αύριο-μεθαύριο στην αξιοποίησή του, του 
βιοαερίου. Το ίδιο συμβαίνει και για το φυσικό αέριο. 
Τώρα, για το Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης πρέπει να δω λίγο πιο προσεκτικά με ποιο τρόπο 
ακριβώς αναφέρεται μέσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης είναι και 
με οποιαδήποτε νησί παραδίπλα μας ή οποιαδήποτε στεριά άλλη συνδεθούμε. Είναι, λοιπόν, μία 
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γενική ομπρέλα στην οποία μέσα να μπορεί να επιτρέπει. Δεν μπορεί, όμως, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου Χίου να λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα διασύνδεσης ποτέ της Χίου, για μας 
προτεραιότητα είναι να μείνουμε αυτόνομο ενεργειακά νησί. Αυτό είναι το θέμα. Ορίστε; Διότι η 
σημερινή τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να το ονειρευόμαστε, πιθανόν.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ τον κ. Δήμαρχο. Παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε 
λίστα για τοποθετήσεις. Ο κ. Λαμπρινούδης, ο κ. Καμπούρης, ο κ. Φυτούσης, ο κ. Κλεισσάς, ο κ. 
Κοντούδης, ο κ. Νύκτας, ο κ. Γδύσης, ο κ. Σκούφαλος, η κα Φρεζούλη, ο κ. Τζιώτης, η κα 
Ποταμούση. Κάποιος άλλος; Κοινό κανείς; Κύριε Λαμπρινούδη, παρακαλώ, και μετά να 
ετοιμάζεται η κα Φρεζούλη.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Λοιπόν, όντως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένας μπούσουλας, 
είχαμε τη δυνατότητα να συντάξουμε ένα τέτοιο Πρόγραμμα πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, 
όταν εφαρμοζόταν για πρώτη φορά οι Καλλικρατικοί Δήμοι. Σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι είναι 
μια γενική συρραφή υποχρεώσεων. Το ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, τι εξελίξεις 
προβλέπεται να γίνουν μελλοντικά, ποια έργα είναι σε εξέλιξη τώρα, Τεχνικά Προγράμματα 
περσινά, φετινά, πιθανότατα και το Τεχνικό Πρόγραμμα του χρόνου, θα πρέπει όμως να 
προετοιμαστούμε κατάλληλα για να δούμε στη δεύτερη φάση, που είναι και η πιο ουσιαστική, από 
πού θα εξασφαλίσομε πόρους και τι έργα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε.  
Άρα, στην πρώτη φάση τώρα που βρισκόμαστε, όλα αυτά τα οποία σκέπτεται ο καθένας και όλα 
αυτά τα οποία φαντάζεται ο καθένας και μπορεί να προτείνει θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
εδώ. Δεν θα ήταν μακριά απ' την πραγματικότητα αν λέγαμε τώρα ότι το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα είναι μια έκθεση ιδεών. Θα ακολουθήσει η δεύτερη και η τρίτη φάση που είναι 
ουσιαστική και εκεί θα πρέπει να εξειδικευθούνε οι τέσσερις Άξονες που υπάρχουνε σε αυτό το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που έχουν να κάνουν: Ο ένας με τα κοινωνικά θέματα και τα οποία 
σήμερα είναι στην επικαιρότητα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο δεύτερος είναι η οικονομική 
αποτύπωση -πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα με την αβεβαιότητα που υπάρχει για το αύριο-, η 
παραγωγική κατάσταση του Δήμου, πώς θέμε να στραφεί ο Δήμος έτσι ώστε να είναι πιο 
παραγωγικός και να είναι κοντά στον πολίτη και να βοηθάει και οπωσδήποτε τα έργα που έχουνε 
σχέση με το φυσικό περιβάλλον, με την ποιότητα ζωής και με τα υπόλοιπα περιβαλλοντολογικά 
έργα, όπως είναι οι ΧΑΔΑ, η αποκατάστασή τους, η ανακύκλωση και όλα αυτά τα άλλα θέματα.     
Ως εκ τούτου, σε αυτή τη φάση, εμείς δεν έχουμε πολλά πράγματα να προσθέσουμε, θα πρέπει να 
υπάρχει μία συνεργασία με όλους τους φορείς και τους κατοίκους του νησιού, έτσι ώστε στη 
δεύτερη φάση να καταλήξομε στις πηγές χρηματοδότησης και ποιες προτεραιότητες πρέπει να 
μπουν. Πρέπει βέβαια να προβλέψουμε όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες διότι εάν π.χ. 
όντως δεν έχομε άποψη για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ ή για την κατασκευή του τάδε 
φράγματος, είναι δύσκολο μετά, στα πλαίσια της εφαρμογής της δεύτερης και της τρίτης φάσης, να 
γίνει κάποιο έργο αν δεν συμπεριλαμβάνεται, όπως είπε και ο κ. Βουρνούς, στη φάση που θα 
προκύψει.  
Αυτά ήθελα να πω εν ολίγοις, διότι πιστεύω ότι από ένα κείμενο συγγραφής 280-380 σελίδων, 
πόσο είναι, θα πρέπει στην ουσία να καταλήξομε σε ένα γενικό συμπέρασμα, σε ένα γενικό 
ρεζουμέ, που δεν είναι άλλος από τον επίλογο και τις προτάσεις μας στα θέματα που προανέφερα, 
κοινωνικά, οικονομικά, βελτίωση περιβάλλοντος και λοιπές υποδομές. 
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Μάλιστα. Η κα Φρεζούλη, παρακαλώ και μετά να ετοιμάζεται 
ο κ. Σκούφαλος.  
 
ΦΡΕΖΟΥΛΗ ΕΡΜ.: Λοιπόν, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 - 2020 που κατέθεσε ο Δήμος 
Χίου περιέχει μια καλή καταγραφή των δεδομένων και για πρώτη φορά και αυτών του Δήμου ως 
Οργανισμού. Θα θέλαμε να δούμε σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξής του αν πραγματοποιήθηκαν 
συνεδριάσεις Τοπικών Συμβουλίων και Συνελεύσεις, μετά τις πρώτες που έγιναν πριν από ένα 
χρόνο, και αν αυτό απλά βασίστηκε σε εκείνη τη συλλογή που έγινε πέρσι, με τον τρόπο που έγινε, 
για την οποία έχουμε μιλήσει, τις ενστάσεις μας και στα δεδομένα των Υπηρεσιών. Εντάξει, έπεται 
και η διαβούλευση μετά το πέρασμα απ' το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έτσι όπως είναι δομημένος, 
αυτές οι 380 σελίδες, εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο και για την Επιτροπή Διαβούλευσης να μπει επί 
της ουσίας.  
Εντούτοις, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ γενικόλογο. Ξέρουμε ότι θα εξειδικευθεί και στην 
επόμενη φάση και στα Ετήσια Τεχνικά Προγράμματα, αλλά εκτιμούμε ότι θα έπρεπε ήδη να έχει 
μία κατεύθυνση, περιλαμβάνει τα πάντα, όλα, και θεωρούμε, επίσης, ότι θα έπρεπε από αυτό το 
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σημείο να απαντά σε κάποια καίρια ερωτήματα, όπως το τι ακριβώς θέλει να κάνει η Δημοτική 
Αρχή σε ορίζοντα πενταετίας, ποιες προτεραιότητες, έστω και αδρά, βάζει και ποια είναι η 
φιλοσοφία και το όραμα βάσει του οποίου θα πορευθεί. Δεν υπάρχει καμία εξειδίκευση στα έργα, 
είναι αυτή η πολύ καλή καταγραφή, πλήρης ενδεχομένως, αλλά δεν υπάρχει κατεύθυνση στο πού 
πάμε την επόμενη πενταετία. Με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιες προτεραιότητες.  
Οπότε σε αυτό το σημείο και δεδομένου ότι δεν γνωρίζω αν πριν τη Β φάση, όταν θα έρθει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε προτάσεις, καταθέτω κάποιες 
προτάσεις συγκεκριμένες σε σχέση με το πώς θα βλέπαμε εμείς αυτό που θεωρούμε ότι λείπει, 
δηλαδή, το όραμα και την κατεύθυνση, προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί.   
Ξεκινώντας από το ζήτημα του "Καλλικράτη" και την εφαρμογή του, πλέον έχει περάσει η πρώτη 
περίοδος και βρισκόμαστε στη δεύτερη, εκτιμούμε ότι ενώ υπάρχει η αναφορά στη σχέση του 
Κράτους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναδεικνύονται οι ανεπάρκειες και τα κενά που 
υπάρχουν και φάνηκαν την πρώτη περίοδο, εντούτοις, δεν υπάρχει καμία αναφορά και καμία 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του "Καλλικράτη" στη Χίο συγκεκριμένα, στην κοινωνία της Χίου. 
Έχει αναγνωριστεί ότι είναι ένα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο, έχει αποξενώσει τους 
πολίτες από οποιαδήποτε συμμετοχή στα δημοτικά, οπότε θα θέλαμε να βλέπαμε και μία 
αξιολόγηση επί του συγκεκριμένου σε σχέση με τη Χίο και την εφαρμογή του στη Χίο.  
Σε σχέση με τα ζητήματα δυσλειτουργίας που προκύπτουν, πάλι δεδομένου ότι κάθε νησί είναι 
ένας Δήμος, υπάρχει μία γενική αναφορά και πάλι, χωρίς να επικεντρώνεται στα ζητήματα της 
Χίου και αυτό που διαβλέπουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προτείνει 
να συνεχιστεί στην ουσία η ακτινική διασύνδεση της περιφέρειας με το Δήμο. Δηλαδή, κρατάμε το 
Δήμο ως κέντρο και ακτινωτά πάμε στην περιφέρεια. Κρατάμε, δηλαδή, συγκεντρωμένες τις 
Υπηρεσίες και τις διαδικασίες στην πόλη της Χίου.      
Αναγνωρίζει κάτι που όντως ισχύει, τη συγκέντρωση του πληθυσμού στον άξονα Βροντάδου - 
Αγίου Μηνά και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντούτοις, θεωρούμε ότι έτσι όπως φαίνεται, 
αυτή τη στιγμή, μες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αυτό το πράγμα ενισχύεται ακόμα 
περισσότερο στον υπάρχοντα σχεδιασμό.    
Η δική μας πρόταση, που την έχουμε διατυπώσει πολλάκις, είναι αυτό το μοντέλο ότι θα πρέπει να 
αλλάξει. Να δημιουργηθούν αυτά τα Διοικητικά Κέντρα που λέγαμε στην Περιφέρεια, ένα σίγουρα 
νότια και τουλάχιστον ένα στα βόρεια και ο Δήμος να το υποστηρίξει. Να μην, δηλαδή, συνεχίσει 
να υποστηρίζει τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα κεντροανατολικά.  
Ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη πόρων, κτλ. Εντούτοις, επειδή φαίνεται ότι οι 
Χωρικές Αντιδημαρχίες δεν έχουν καταφέρει γιατί είναι μόνες τους, υπάρχει ένας άνθρωπος που 
τρέχει πάνω-κάτω, δεν υπάρχει, εμείς δεν διαβλέπουμε καλή ανταπόκριση των Θεματικών 
Αντιδημαρχιών, που ουσιαστικά υπό την καθοδήγηση των Χωρικών θα έπρεπε να καλύπτουν τα 
ζητήματα, θεωρούμε ότι με τα συγκεκριμένα δεδομένα που έχουμε σήμερα, τις ελλείψεις και τα 
προβλήματα, θα έπρεπε να υπάρχει μία κατεύθυνση και να είναι σαφής μέσα στο Επιχειρησιακό 
για αποκέντρωση της Διοίκησης και των Υπηρεσιών.  
Επίσης, εκτιμώ ότι μέσα σε αυτό το Επιχειρησιακό, το τόσο γενικό, θα έπρεπε να υπάρχει 
πρόβλεψη για ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων στις διαδικασίες του Δήμου, το έλλειμμα 
δημοκρατίας έχει αναγνωρισθεί, τα Τοπικά Συμβούλια θεωρούμε ότι δεν λειτουργούν, παρά τα 
περί αντιθέτου ας πούμε, προεκλογικές και μετεκλογικές διαβεβαιώσεις και τον ορισμό του 
εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή τοποθέτηση μέσα σε 
αυτό το Επιχειρησιακό για το πώς μπορεί να ενδυναμωθεί αυτό το κομμάτι. 
Κλείνοντας, καταθέτουμε περιληπτικά τι θα βλέπαμε εμείς σαν στρατηγικό σχεδιασμό, δομημένο 
σε τρεις κεντρικούς Άξονες. Ο πρώτος είναι: Αναπτυξιακός Άξονας Βορείου Αιγαίου. Γνωρίζουμε 
την απομόνωση των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο και με την Κεντρική Ελλάδα και αυτό αποτελεί 
ένα ζήτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει και μέσα απ' τα συλλογικά όργανα αλλά και ο ίδιος 
να αναλάβει πρωτοβουλίες με τα υφιστάμενα δεδομένα, ξέρουμε ότι αυτό προϋποθέτει το ζήτημα 
του συγκοινωνιακού, προϋποθέτει και διάφορα άλλα που τον ξεπερνούν, αλλά έστω και με τις 
υφιστάμενες συνδέσεις να προσπαθήσει να σπάσει τις κλειστές τοπικές αγορές, να τις διευρύνει και 
να προωθήσει τη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και υπηρεσιών, καταρχήν, μετά των νησιών. 
Και αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, στο βαθμό που μπορούν να 
αξιοποιηθούν.    
Αντίστοιχα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπει κεντρικά μέσα στο Επιχειρησιακό η αξιοποίηση του 
Λιμένα των Μεστών που απλά αναφέρεται. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι ένας στόχος που να 
εξειδικευθεί και να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο.  
Ο δεύτερος είναι η Παραγωγική Ανασυγκρότηση, όπου εκεί, επίσης, υπάρχουν τα πάντα και δεν 
υπάρχει κάποια σαφή κατεύθυνση. Το πιο συγκεκριμένο ίσως θα λέγαμε ότι είναι το 
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Επιχειρηματικό Πάρκο, που συζητιέται αυτές τις μέρες και έχει και ένα ενδιαφέρον. Κατ' 
αντιστοιχία θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικεύσεις και για τον πρωτογενή τομέα και για τον 
τουρισμό, ας πούμε στον τουρισμό θέλουμε και μαζικό τουρισμό και εναλλακτικό τουρισμό. Αυτά 
τα δύο δεν συμβαδίζουν. Θα πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα 
ακολουθήσει. Και αντίστοιχα και για τους υπόλοιπους. 
Και τέλος, σε σχέση με την Ποιότητα Ζωής και την Κοινωνική Συνοχή -αυτός είναι ο τρίτος 
Άξονας- θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένα έργα και δράσεις που προκρίνονται για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας του δημότη και γι' αυτή, επίσης, θεωρούμε ότι απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση 
απ' αυτή που υπάρχει και να υπάρξει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που 
υπάρχουν, αλλά εκτιμούμε ότι μέσα, έστω και σε αυτό το γενικό και είναι καλό που έχουν 
συγκεντρωθεί όλα αυτά τα πράγματα, σε αυτό το γενικό πλαίσιο θα έπρεπε να υπάρχει πολύ πιο 
σαφή πολιτική κατεύθυνση.  
Τέλος, σημειώνω ότι στο Κεφάλαιο 4, στην Καταγραφή Βασικών Προβλημάτων, Προοπτικών και 
Αναγκών ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Ενότητα δεν βρήκα εγώ τον Άγιο Μηνά. Δεν ξέρω αν 
έχω κάνει? ΟΚ, αυτό το επισημαίνω. Και να πω ότι τελικά ίσως θα έπρεπε την Επιτροπή Ισότητας 
ή Ομάδα Ισότητας να την έχουμε ενεργοποιήσει γιατί δεν περίμενα τέτοιο σεξισμό και αυτό δεν 
αφορά μόνο το πρόσωπό μου, αφορά και τις υπόλοιπες ελάχιστες γυναίκες που είναι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και δεν μιλάω μόνο για σήμερα. Ευχαριστώ.     
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Τι έγινε; Δεν κατάλαβα τι έγινε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ το 
αφαίρεσα απ' τη δευτερολογία. Κύριε Σκούφαλε, και να ετοιμάζεται η κα Ποταμούση.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ Μ.: Λοιπόν, μέσα σε πέντε λεπτά, κ. Πρόεδρε, πρέπει να κριθούν 380 σελίδες.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Κύριε Σκούφαλε, έχουμε και δευτερολογία, να σας δώσω άλλα 
πέντε.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ Μ.: Όχι, όχι, εντάξει, ίσως χρειαστώ κανένα τώρα και στη δευτερολογία δεν θα 
χρειαστώ.  
Λοιπόν, είναι γεγονός, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ότι από τη Χίο δεν έχουνε λείψει ούτε τα 
Αναπτυξιακά Συνέδρια, ούτε οι Στρατηγικοί Σχεδιασμοί, ούτε τα Master Plans και με Νέα 
Δημοκρατία και με ΠΑΣΟΚ και με συγκυβερνήσεις και με την προσκυνημένη Αριστερά των 
ΣΥΡΙΖΑ,  ΑΝΕΛ - Εθνικιστών δεν έχουν λείψει παχιά λόγια, μεγαλόπνοοι σχεδιασμοί.  
Το αποτέλεσμα βέβαια είναι αποτυπωμένο στη Χίο που η ύπαιθρός της μαραζώνει, στη Χίο της 
χειμερινής απομόνωσης, στη Χίο που οι άνθρωποί της πεθαίνουν γιατί δεν έχουν γιατρό, στη Χίο 
που αποτελεί ένα πανάκριβο προορισμό για τον απλό λαό και στη Χίο που σε λίγους μήνες, ελέω 
τρίτου μνημονίου θα πληρώνει 23% το ΦΠΑ, με ψήφους και του παλιού, που εκπροσωπεί ο κ. 
Μηταράκης της Νέας Δημοκρατίας, και του παλιού με μας σκανέου που εκπροσωπεί ο κ. 
Μιχαηλίδης του ΣΥΡΙΖΑ.  
Για να κρίνει κανείς ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο δεν μπορεί να μείνει στις τεχνοκρατικές του 
πλευρές ή στις διαπιστώσεις του που μπορεί να είναι σε τελική ανάλυση και σημαντικές και 
σωστές και έχει τέτοιες διαπιστώσεις αποτύπωσης στατιστικής. Πρέπει, όμως, να δει τη φιλοσοφία 
του, την κατεύθυνση που το διέπει, την πολιτική και κοινωνική του κατεύθυνση, δηλαδή, ποιες 
τάξεις ωφελεί και ποιες θίγει.      
Το δεύτερο που πρέπει να δει είναι το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο που καλείται να 
λειτουργήσει αυτός ο σχεδιασμός, ώστε να μπορέσει να δει αν είναι ρεαλιστικός και αν τα "θα" ή 
τα "πρέπει" ή οι ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. 
Το δικό σας στρατηγικό σχέδιο είναι από την αρχή ένα κατασκεύασμα που είναι υπάκουο στο 
Νόμο "Καλλικράτη", υπάκουο στο νομοθετικό πλαίσιο και οπλοστάσιο της κρατικής διοίκησης και 
δείχνει με τη σειρά του ότι τα περί Αυτοδιοίκησης είναι φούμαρα, καθρεφτάκια για αφελείς, αφού 
το κράτος έχει φροντίσει να έχει πιστάγκωνα δεμένους τους Δήμους και φυσικά και το Δήμο της 
Χίου. 
Ο "Καλλικράτης" και οι Νόμοι των τελευταίων ετών υλοποιούν Δήμους που θα λειτουργούν με 
αυτοχρηματοδότηση, με ανταποδοτικότητα, Δήμους που θα απαλλάσσουν το κράτος από τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους και με τη σειρά τους θα τα φορτώνουν όλα στους 
δημότες διπλά και τριπλά, αφού θα έχουν αποστεωθεί οι Δήμοι από την οποιαδήποτε κρατική 
χρηματοδότηση. 
Ταυτόχρονα, είναι Δήμοι που θα κάνουν πλάτες στο ιδιωτικό κεφάλαιο, είτε λέγεται  ΡΟΚΑΣ - 
ΙΜΠΕΡΤΡΟΛΑ, είτε λέγεται DIGEA, είτε FORTHNET, είτε Ιχθυοκαλλιέργειες -λέω περιπτώσεις 
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που έχουμε συναντήσει και έχετε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις-, προκειμένου μέσα από την 
πλήρη σύμφυση Δήμου και επιχειρήσεων να κερδίζουν οι δεύτερες και να πληρώνουν ποιοι άλλοι; 
Οι χρήστες, δηλαδή και πάλι οι δημότες.   
Τα ξεκαθαρίζετε αυτά πλήρως στις σελίδες 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ενώ στην 11 που κάνετε λόγο για 
βιώσιμη ανάπτυξη δίνετε τον ορισμό, κατά τη γνώμη μας, του τραγέλαφου, αφού βιώσιμη 
ανάπτυξη -λέω ένα παράδειγμα- είναι το 2014 630 επιχειρήσεις, με βάση τα στοιχεία της ICAP 
HELLAS, να έχουν κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά 5,6, 4%, όταν η ανεργία είναι 25%, όταν τα 
συσσίτια δίνουν και παίρνουν, όταν η εξαθλίωση εξαπλώνεται.   
Όλα αυτά τα λέτε τη στιγμή που μειώθηκαν οι πόροι στην τοπική διοίκηση κατά 60%, τα όποια 
αποθεματικά τους κινδυνεύουν να πάνε υπέρ δανειστών, όταν πήραμε 106.000 ευρώ για τη ΣΑΤΑ 
σχολείων, όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος προηγουμένως και ορθώς είπε ότι μας χρωστάνε από τα 
παρακρατημένα τέλη 1,1 εκατομμύρια ευρώ, όταν κινδυνεύουν οι μισθοί των εργαζομένων του 
Δήμου λόγω των κυβερνητικών πολιτικών και μπαίνει ένα ερώτημα: Τα ζητάμε όλα αυτά; Τα 
διεκδικούμε; Γίνεται κάποια αναφορά σε ένα Αναπτυξιακό Σχέδιο; Πουθενά δεν βάζετε αυτό το 
ζήτημα που είναι ο παρανομαστής για να μπορείτε να κάνετε το παραμικρό. 
Όλα αυτά, λοιπόν, τα λέτε και τα γράφετε μέσα στο Σχέδιο το συγκεκριμένο το Στρατηγικό, όταν 
στην πράξη έχετε αυξήσει πάνω από 200% τα ανταποδοτικά τέλη, πονηρά σκεπτόμενοι το έχετε 
αποσύρει εδώ που λέτε αύξηση των ανταποδοτικών τελών, λέτε θα μας κράξουν αλλά έμεινε το 
σβήσιμο.  
Ωστόσο, εάν θα ρίξετε μια ματιά στη σελίδα 155 που μιλάτε για την Ομηρούπολη το αναγνωρίζετε 
ως πρόβλημα στην Ομηρούπολη, αλλά εάν θα δούμε και σε άλλες σελίδες γίνονται συγκεκριμένες 
αναφορές για φοροδοτική δυνατότητα του Δήμου, για αυτοτέλεια, για μία συγκεκριμένη, δηλαδή, 
τακτική και πολιτική, αυτό που λέμε αυτοχρηματοδότησης, που έχει όλα αυτά τα προβλήματα που 
ανέφερα προηγουμένως.    
Με λίγα λόγια, δεν υιοθετείτε απλά το μοντέλο αντιλαϊκής διοίκησης της κεντρικής κυβέρνησης, 
αλλά σε τελική ανάλυση το επαυξάνετε, πιστοί και στο Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και στον αυτόματο κόφτη, λέμε εμείς, της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που προβλέπει 
ό,τι ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό να κόβεται αυτομάτως, ασχέτως αν αφορά κοινωνικές 
παροχές, μισθούς, πρόνοια, κλπ. 
Στη σελίδα 263 συμπυκνώνετε σε μία παράγραφο αυτή ακριβώς τη φοροδοτική, τη φορομπηχτική, 
μάλλον, δυνατότητα που πρέπει να έχει ο Δήμος και ταυτόχρονα σε άλλες σελίδες προσκαλείτε 
ευεργέτες και δωρητές να ξεπλύνουν, λέμε εμείς, το χρήμα τους και το μεν πόπολο να τους 
προσκυνά, ορισμένα δε μίντια να γράφουν για το πόσο τυχεροί είμαστε, επειδή το αστικό κράτος 
από τη μια μας γδύνει μέσω της φορολογίας, αλλά εμείς έχουμε ευεργέτες δωρητές και ενίοτε 
τυγχάνουν να είναι και επίτιμοι διδάκτορες. 
Χρησιμοποιείτε δυστυχώς και παλαιάς κοπής συνθήματα, ο καπιταλισμός τα έχει ξεπεράσει, "ο 
ρυπαίνων πληρώνει". Για ρωτήστε τη VOLKSWAGEN τι έκανε εδώ και χρόνια με την 
αντιρρυπαντική τεχνολογία. Και μην μου πείτε ότι θα πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει; 60 
εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο διευθύνοντας σύμβουλος για την κομπίνα που έκανε.  
Κλείνοντας, να πω και δυο λόγια για τους πυλώνες που εν δυνάμει αναφέρετε περί ανάπτυξης, οι 
οποίοι, όμως, στην ουσία είναι έωλοι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, 
όταν οι αγρότες θα πληρώνουν 23% φορολογία, φορολογία στις επιδοτήσεις, μείωση του 
επιδοτούμενου πετρελαίου, ΕΝΦΙΑ για τα χωράφια τους και απαντάτε εσείς να φτιάξουν Ομάδες 
Παραγωγών εδώ, να φτιάξουν Ομάδες Παραγωγών εκεί. Δηλαδή, αυτό που δεν έχει λύσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση απ' το 1976, και εννοώ την αντίθεση πόλης - χωριού και εννοώ  το γεγονός ότι 
πριν ένα μήνα στις Βρυξέλλες μαζεύτηκαν οι γαλακτοπαραγωγοί και χύνανε το γάλα τους μπροστά 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πά' να το λύσουμε, έχοντας όλο αυτό το βάρος της κεντρικής 
διοίκησης σε βάρος των αγροτών. 
Η ίδια κατάσταση αφορά και τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη 
επιτηδεύματος, την επαγγελματική στέγη, 23% ΦΠΑ, κλπ. Επομένως, η ίδια κατάσταση στον 
τουρισμό με έναν χειμαζόμενο ελληνικό λαό, που δεν είναι σε θέση να κάνει τουρισμό, εκτός 
βεβαίως ανθεί και ανθεύεται ο τομέας των ακτοπλόων εφοπλιστών, που από το 2000 έχει πάρει ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεις και τώρα επιδοτείται εμμέσως μέσα και από τους πρόσφυγες και 
μέσα και από τον ανθρώπινο πόνο.  
Τέλος, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται μακριά από τις ανάγκες και τα 
θέλω της κοινωνίας και των δημοτών μας, έχει πολλά "πρέπει", "μπορεί", "απαιτείται", "υπάρχει 
ανάγκη", αλλά σε λάθος κατεύθυνση, η ρότα του είναι να υπηρετεί τους λίγους και όχι τους 
πολλούς. Δείτε ξανά τα θέλω και τα πρέπει και τις ανάγκες των χωριών που είναι καταγεγραμμένα 
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μέλη μέσα και αν θέλετε αυτά να ψηφίσουμε για να υλοποιήσουμε και ως Στρατηγικό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  
Αυτές για μας είναι το Στρατηγικό Πρόγραμμα, αυτές οι ανάγκες και αυτές πρέπει να 
ακολουθηθούν, γι' αυτό και ζητάμε και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις και τα παρακρατηθέντα και 
υπερεξαιρεθέντα από την κεντρική διοίκηση και μια σειρά προτάσεις που έχουμε ξανακάνει.  
Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Δεν θα δευτερολογήσω.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ, κ. Σκούφαλε. Δεν είναι θέμα ανοχής, μου 
είπατε να αφαιρέσω απ' τη δευτερολογία σας και αυτό έκανα. Λοιπόν, η κα Ποταμούση, 
παρακαλώ.  
 
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ Π.: Εγώ ήθελα να πω ότι το Επιχειρησιακό όσον αφορά τον πολιτισμό και το 
περιβάλλον θεωρώ ότι είναι άρτιο, έχει καταγράψει τις υπάρχουσες δομές, έχει γίνει αποτίμηση της 
κατάστασης και θεωρώ ότι είναι και ρεαλιστικό γιατί ό,τι έχουμε συζητήσει και ό,τι έχουμε 
προσπαθήσει να βάλουμε σε μια σειρά περιγράφεται μέσα. Σίγουρα δεν είναι τέλειο, σίγουρα θα 
υπάρχει κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι κινούμαστε στα σωστά πλαίσια.  
Επίσης, σαν δημοτική σύμβουλος που εκλέγομαι στην Αμανή, ήθελα να πω ότι έχει γίνει μια 
μεθοδευμένη καταγραφή των προβλημάτων των χωριών της Αμανής και αυτό είναι πάρα πολύ 
ευχάριστο και ευχαριστώ την Υπηρεσία γι' αυτό, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και ευχαριστώ 
και τον Αντιδήμαρχο της Βόρειας Χίου, τον κ. Φαφαλιό, γι' αυτό και θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή 
κατεύθυνση. Αυτό.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Μάλιστα. Ευχαριστώ την κα Ποταμούση. Ο κ. Καμπούρης και 
να ετοιμάζεται ο κ. Φυτούσης. 
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους συντάκτες του κειμένου 
των 380 σελίδων, όπου πραγματικά έχει γίνει μία πολύ φιλότιμη προσπάθεια σε επίπεδο 
καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης, σε ένα σημείο το οποίο θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου, πενταετίας και αν το χρειαστούμε, μπορούμε αναζητώντας 
δεδομένα του τόπου μας να τα βρούμε σε αυτό το κείμενο το οποίο μας κατατέθηκε, γι' αυτό και 
θέλω να τους συγχαρώ για τη δουλειά την οποία έκαναν και ιδιαίτερα τον κ. Γεραζούνη που ξέρω 
ότι είχε ένα μεγάλο μέρος στο φόρτο αυτής της εργασίας.  
Είναι γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κάνει μία προσπάθεια καταγραφής των δεδομένων 
σε πολύ καλά επίπεδα, θέλω, όμως, να ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι για μένα Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα πενταετίας δεν είναι η καθαριότητα των οικισμών που αποτυπώνονται ως πρόβλημα, 
αυτό είναι το αυτονόητο, δεν είναι ζητούμενο. Αυτό μία Δημοτική Αρχή πρέπει να το έχει λύσει 
άπαξ και αναλαμβάνει. Αν είναι δυνατόν τόσο μικρά ζητούμενα των οικισμών να μπαίνουν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως αναπτυξιακός στόχος και στρατηγική. 
Για μένα το μεγάλο ζητούμενο είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες προτεραιότητας που εισαγωγικά 
ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, στους οποίους βεβαίως θα πρέπει εδώ ο καθένας και η κάθε μια από εμάς 
να συνδράμουμε την Υπηρεσία σε αυτό το πρώτο στάδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
να τους βοηθήσουμε να συμπληρώσουν οποιαδήποτε έχουν διαφύγει εξαιτίας ανθρωπίνου λάθους 
ή εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα κείμενο 380 σελίδων είναι πολύ εύκολο να μας ξεφύγει κάτι, το 
οποίο, όμως, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό.    
Όπως επίσης?, και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για να πάω στον άλλο άξονα που ήθελα. Το 
γεγονός ότι γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής στα προβλήματα του τουρισμού και στο τέταρτο 
σημείο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και ρίχνοντας μεγάλο βάρος ότι η τουριστική προβολή ήταν 
αδύναμη, γιατί το μόνο που κάναν μέχρι το 2010 ήταν να ξοδεύουνε τεράστια ποσά σε 
διαφημιστικές καμπάνιες και έντυπα, ενώ δεν εκμεταλλευόταν το internet, λες και η συμπλήρωση 
του internet θα σηματοδοτούσε το μεγάλο πέταγμα εκείνης της περιόδου. Μιλάω για την περίοδο 
μέχρι το 2010 που επικαλείστε.  
Και βεβαίως θα πρέπει να λάβει υπόψη ο συντάκτης του κειμένου που κάνει αυτήν την αρνητική 
αξιολόγηση για το θέμα της τουριστικής προβολής από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι είχε 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια τότε για τη σύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης Τουρισμού, ο 
οποίος απέτυχε παταγωδώς επειδή δεν δέχθηκαν ιδιώτες και άλλοι φορείς να συμμετάσχουν. Για 
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.   
Από κει και πέρα, παρατηρώ ότι στην καταγραφή των δεδομένων που αναφέρονται στη Δημοτική 
Ενότητα της Χίου υπάρχει ελλειμματική καταγραφή. Για παράδειγμα, εκεί που λέει ότι ποια είναι 
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τα προβλήματα της Δημοτικής Ενότητας εντοπίζονται μόνο δύο. Πλημμύρες? Μάλλον μόνο ένα. 
Οι πλημμύρες απ' τον Καλοπλύτη ποταμό. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα για τη Δημοτική Ενότητα. 
Ή παρακάτω που αναφέρεται στα Καμπόχωρα, οι Βαβύλοι και ο Τζιφιάς δεν αναφέρονται 
πουθενά. Είναι όλα λυμένα σε αυτούς τους δύο οικισμούς. 
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι αυτά εκ παραδρομής έχουν διαφύγει και θα πρέπει να βοηθήσουμε τον 
συντάκτη του κειμένου να τα συμπεριλάβει, για να μας βοηθήσει και εκείνο το κείμενο 
μελλοντικά, προστρέχοντας αύριο-μεθαύριο να μπορούμε να βρίσκουμε τα στοιχεία τα οποία 
θέλουμε. 
Όπως, επίσης, στον Άξονα της Ποιότητας Ζωής και του Περιβάλλοντος, δεν το είδα, δύο φορές το 
έχω διαβάσει το κείμενο, να γίνεται αναφορά για το ΚΠΕ. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην Κλειδού που λειτουργεί από το 2003 στο Νομό μας έχει προσφέρει μεγάλη 
βοήθεια στον τομέα ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των προβλημάτων αλλά και της προστασίας 
του περιβάλλοντος και αυτό θα έπρεπε να είχε αποτυπωθεί, νομίζω, μέσα δω ως υπάρχουσα Δομή, 
διότι, αν το θέλετε, είναι και υποχρέωσή μας ως Φορέας Αυτοδιοίκησης να το συνδράμουμε, να το 
υποστηρίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. 
Επειδή έχω υπερβεί κατά ένα λεπτό το χρόνο, θέλω, επίσης, να πω τα εξής: Θα πρέπει, επίσης, να 
λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι όταν γίνεται αναφορά στις εγκαταστάσεις του Αίπους θα πρέπει να 
κάνουμε αναφορά στην ύπαρξη της "Κιβωτού", καθώς, επίσης, ? ο καθένας και η καθεμιά από 
εμάς, αφού πάρει αυτό τον μπούσουλα  ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση, θα πρέπει να 
καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια και θα πρέπει να συνδράμουμε όλοι προς την κατεύθυνση και τη 
λογική που λέει τι πρέπει να κάνουμε για το νησί μας σε αυτούς τους 4-5 Άξονες, ποιοι είναι αυτοί 
οι οποίοι θα προκύψουν, να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να κλειστούμε από όλες τις 
παρατάξεις, να κουβεντιάσουμε υπεύθυνα και με αυτή την αξία της συνευθύνης να δούμε ο τόπος 
μας στην επόμενη πενταετία τι μπορεί να αξιοποιήσει από τα διάφορα Προγράμματα τα οποία θα 
τρέχουν και τι μπορεί να αξιοποιήσει από τις εγχώριες δυνάμεις τις οποίες έχει, προκειμένου να 
πάμε τον τόπο ένα βήμα μπροστά.  
Ευχαριστώ.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Εγώ ευχαριστώ τον κ. Καμπούρη. Ο κ. Φυτούσης, παρακαλώ.  
 
ΦΥΤΟΥΣΗΣ Μ.: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα κινηθώ σε ένα άλλο μήκος κύματος, τα βλέπω 
έτσι αυτά λίγο από μια άλλη σκοπιά. Καταρχήν, είδα ενθουσιασμένο το Δήμαρχο και δεν θέλω να 
του χαλάσω έτσι το κλίμα και εύχομαι να διαψευσθώ σε αυτά που λέω. Έχω ψηφίσει τρία τέτοια 
Επιχειρησιακά. Δεν έχει γίνει τίποτα απ' αυτά που έχω ψηφίσει. Το τελευταίο ήτανε στη ΔΕΥΑΧ, 
λέει να κάνουμε ένα πρόγραμμα λεκάνης απορροής ποταμού. Λεκάνης απορροής ποταμού. Ρωτάμε 
λοιπόν, ποιος είναι ο ποταμός στη Χίο; Δηλαδή, ο ποταμός, είναι όλο το Αιγαίο είναι ένας 
ποταμός. Καταλάβατε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τώρα.    
Τους γυρεύουν απ' την ΕΟΚ στην κεντρική διοίκηση, το ζητάν ένα Πενταετές, ζητάν αυτοί από 
τους Δήμους ένα Πενταετές, στέλνουμε το Πενταετές, έτσι μένει. Λυπάμαι αυτούς που κάτσαν και 
το συντάξανε, το μόνο θετικό είναι ότι κάπου βλέπουμε τα προβλήματά μας. Εκεί που λέμε 
δημιουργική ασάφεια, αυτή τη φράση που μάθαμε, εδώ είναι στον υπερθετικό βαθμό, δηλαδή. Δεν 
υπάρχει? Αυτό που λέμε δημιουργική ασάφεια σε αυτό το κράτος είναι η κορυφή, είναι η ταμπέλα 
του. Ό,τι και να τους στείλεις δεν σου κάνει τίποτα. Είναι αν θα βάλεις τον βουλευτή ή έχεις μια 
πρόσβαση κάπου να πάρεις λεφτά. Τα Προγράμματα δεν τα κοιτάει κανείς, ποτέ και δεν έγινε ποτέ. 
Για πείτε μου ένα, τι προγραμμάτισε ένα κράτος σαν αυτό και το έκανε. Το αεροδρόμιο 40 χρόνια 
πολεμάει. Το Κόρης Γεφύρι άλλα 40. Τι προγραμματίζουμε εμείς τώρα;    
Πάω στη διασύνδεση για να κλείσω, να μην καθυστερώ. Η διασύνδεση των νησιών. Όλοι έχουν 
την εντύπωση ότι θα φύγει το ρεύμα από δω και θα πάει στην Εύβοια. Μα αυτά μόνο οι Φαραώ 
μπορούσαν  να κάνουν τέτοια έργα. Όταν η Τουρκία είναι 2.000 χιλιόμετρα, μάλλον το ένα 
εκατοστό του μήκους και έχουμε ανταλλαγές ρεύματος, είναι πολύ χαζό να λέμε θα το πάμε στην 
Εύβοια. Και όμως το λέμε. Στην Εύβοια, στην Εύβοια? Ενώ ανταλλάσσουμε προϊόντα, ρεύμα 
δηλαδή, με δέκα χώρες και με την Τουρκία. 
Για να μην καθυστερώ, εγώ εφήρμοσα?, επειδή έχω την τακτική Χρυσοχο?δη και θα εφαρμόσω 
και την τακτική του. Θα το ψηφίσω χωρίς να το διαβάσω.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ, κ. Φυτούση. Ο κ. Γδύσης και να ετοιμάζεται 
ο κ. Κλεισσάς. 
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ΓΔΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡ.: Δεν θα καθυστερήσω ιδιαίτερα, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, έχει γίνει μια 
πολύ σοβαρή δουλειά από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να 
συγχαρώ τους συντάκτες του κειμένου και τον κ. Γεραζούνη, ειδικά τον κ. Γεραζούνη που 
ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό και νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά.  
Από κει και πέρα, επειδή μπαίνουν διάφορα θέματα, να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απλά περιέχει τους Άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί ο 
Δήμος την επόμενη πενταετία. Δεν μπαίνουν θέματα εδώ -και απαντώ στον κ. Σκούφαλο- 
διεκδίκησης πόρων κλπ. Τα θέματα διεκδίκησης πόρων είναι κάτι που καθημερινά, αν θέλετε, το 
αναφέρουμε παντού, σε όλα τα συλλογικά όργανα και παντού.  
Το Επιχειρησιακό είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι έκθεση ιδεών. Είναι τι ακριβώς 
μπορούμε να κάνουμε, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο του τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια 
και προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Όπως είπε και ο κ. Φυτούσης πρέπει να υπάρχει 
σχεδιασμός, ανεξάρτητα ότι οι Έλληνες γενικά δεν τον θέμε το σχεδιασμό, είναι κάτι χρήσιμο, 
πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε να μην χάνονται ενέργειες, να μην υπάρχουν, δηλαδή, 
άστοχες ενέργειες δεξιά και αριστερά και να μην υπάρχει απώλεια δυνάμεων και να ξέρουμε προς 
τα πού πάμε.    
Δεν θα 'θελα να καθυστερήσω άλλο το Συμβούλιο προς το παρόν, αυτά.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ τον κ. Γδύση. Ο κ. Κλεισσάς και να 
ετοιμάζεται ο κ. Νύκτας και κλείνει ο κ. Κοντούδης τις πρωτολογίες.  
 
ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΗΛ.: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Μιχάλη, ότι 
πράγματι χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός, άλλωστε η λογική του "Καλλικράτη" αυτό ήτανε, να 
μπορέσουν, δηλαδή, οι μεγάλοι Δήμοι να κάνουν εκείνο το σχεδιασμό πενταετίας, ούτως ώστε να 
μην χάνονται πόροι, όπως γινόταν στους μικρούς Δήμους και στις Κοινότητες. Όμως, θα πρέπει 
αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός να έχει ρεαλισμό. Να ξέρουμε, δηλαδή, σε πέντε χρόνια να 
απαντήσουμε στο ερώτημα πού θέλουμε να πάμε με το Δήμο και τι είδους ανάπτυξη θέλουμε σε 
αυτό το νησί.   
Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα ρεαλιστικά τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους 
μας. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, Πρόγραμμα γίνεται πράγματι μια σωστή αποτύπωση: χωροταξική, 
οικονομική, δημογραφική του Δήμου, αυτά τα στοιχεία όμως θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε 
ούτως ώστε να δώσουμε απάντηση, να βάλουμε μετρήσιμους στόχους και όχι σαν Δήμος 
ξεχωριστά, αλλά σαν Δημοτική Ενότητα, γιατί μπορεί να είμαστε ένας ενιαίος Δήμος αλλά κάθε 
Δημοτική Ενότητα έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Άλλο αναπτυξιακό μοντέλο έχουν τα 
Μαστιχοχώρια, άλλο η Αμανή, άλλο τα Καμπόχωρα, άλλο ο Δήμος Χίου.  
Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε ρεαλιστικά πού θα βρούμε τους πόρους και 
ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο. Θα συμμετέχει ο Δήμος, θα συμμετέχει ο 
Β βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα συμμετέχει το Κράτος, η Κυβέρνηση. Σε αυτά τα πράγματα 
πρέπει να απαντήσουμε στο επόμενο διάστημα.  
Από κει και πέρα, εάν βάζουμε στόχους γενικόλογους, τότε θα είναι ένα καλό φόρουμ ή μια 
ημερίδα για την αναπτυξιακή προοπτική της Χίου. Διάβασα, παράδειγμα, εδώ πέρα στην 
παράγραφο "Οικονομία και Απασχόληση" λέει: "Στήριξη αγροτικού τομέα και μεταποίησης". 
Ωραία. Ακούγεται πολύ ωραία αλλά από κει και πέρα το συγκεκριμένο τι θα κάνεις; Τι είδους 
μεταποίηση θα κάνεις και πώς θα βοηθήσεις τον αγροτικό τομέα; Ή "Τη δημιουργία νέων Δομών 
ευπαθών ομάδων". Είναι γενικόλογο. Πρέπει, λοιπόν, οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε στόχους 
βάλουμε, οτιδήποτε ενότητες αναπτυξιακές, θα πρέπει να τις συγκεκριμενοποιήσουμε και πάνω απ' 
όλα, επαναλαμβάνω, οι στόχοι να είναι μετρήσιμοι.  
Αυτή είναι η συγκεκριμένη κατάσταση που αποτυπώνεται πολύ σωστά, άρα, σε 4 - σε 5 χρόνια 
θέλουμε η Δημοτική Ενότητα αυτή να έχει αυτή την αναπτυξιακή και να έχουμε λύσει αυτά τα 
προβλήματα. Ευχαριστώ.  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νύκτα, παρακαλώ και κλείνει ο κ. 
Κοντούδης την πρωτολογία.  
 
ΝΥΚΤΑΣ Ν.: Πράγματι πολλοί από μας έχουν συμμετάσχει σε αρκετά Αναπτυξιακά Συνέδρια και 
όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έχουμε ξανακούσει και πράγματι θα συμφωνήσω και με τον 
Μιχάλη τον Φυτούση αλλά και με άλλους προλαλήσαντες, ότι ελάχιστα απ' αυτά κατάφεραν να 
υλοποιηθούν στην πράξη, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έγινε μια πολύ καλή δουλειά απ' την 
Υπηρεσία, πραγματικά και εγώ θέλω να τη συγχαρώ και δεν είναι χρήσιμο ένας μπούσουλας, ένα 
εργαλείο στα χέρια κάποιων για να μπορέσουν πάνω εκεί να χτίσουν κάτι.    
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Με αυτή τη λογική, λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, γιατί έτσι κι αλλιώς -όπως είπε και ο 
Δήμαρχος- ακολουθούν και άλλα δύο στάδια, όπου θα εξειδικευθούν περισσότερο όλα αυτά τα 
θέματα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και ελπίζω και σύντομα.  
Θέλω μόνο να κάνω δύο επισημάνσεις. Ότι δεν ξέρω αν έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη αυτή το 
Γενικό Πολεοδομικό, αν όχι θα έπρεπε γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν 
αυτά τα δύο και δεύτερον, μου πέρασε μια σκέψη απ' το μυαλό ότι το νέο λιμάνι, ήθελα να το 
ρωτήσω μάλλον, γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί, το λιμάνι για το οποίο υπάρχει μια ολοκληρωμένη 
μελέτη ή εν πάση περιπτώσει μία μελέτη στα χέρια σας. 
Εκτιμώ ότι επειδή η μελέτη αυτή έγινε απ' την Υπηρεσία δεν υπήρχε σκοπιμότητα αλλά καλό είναι, 
πέραν από το λιμάνι των Μεστών που δεν διαφωνεί κανείς ή απ' το λιμάνι της πόλης της Χίου, να 
δούμε και αυτό το νέο λιμάνι το οποίο νομίζω ότι είναι ένας σχεδιασμός για την επόμενη 100ετία, 
μια και το λιμάνι μας έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό 
στο σχεδιασμό, να μην το αφήσουμε απέξω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ευχαριστώ. 
  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Εγώ ευχαριστώ πολύ τον κ. Νύκτα. Κλείνουμε την πρωτολογία 
με τον κ. Κοντούδη. Παρακαλώ.  
 
ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ Μ.: Θα 'θελα να πω ότι η σοβαρότητα που έχουν τα Πενταετή Προγράμματα είναι 
πάρα πολύ μεγάλη και αυτό διότι στην ουσία πρέπει να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις μέχρι την 
τελική ψήφιση και ολοκλήρωση του Πενταετούς Προγράμματος απ' τις διαδικασίες που 
προβλέπονται, για να μπορείς να λειτουργήσεις σαν Δήμος, βάσει των ετησίων προγραμμάτων 
σου, δράσεις, που θα έχεις σαν Δήμος, αλλά και να υλοποιήσεις και τους συγκεκριμένους 
προϋπολογισμούς που θα έχεις καταρτίσει ανά έτος.   
Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης και πραγματικά έχει γίνει μια 
πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς την καταγραφή των προβλημάτων και τους άξονες που 
υπάρχουν, θα ήθελα να πω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην μείνουμε σε αυτό που 
είπε προηγουμένως και ο Μιχάλης ο Φυτούσης αλλά και ο κ. Νύκτας, ότι πολλά πράγματα δεν 
γίνονται και δεν υλοποιούνται, πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός το γιατί και το πώς. 
Το γιατί και το πώς θεωρώ εγώ, λοιπόν, ότι μπορεί να είναι και η αιτία το ότι δεν μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε το υπάρχον προσωπικό. Το υπάρχον προσωπικό το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο 
στο Δήμο, να γίνουν ομάδες εργασίας οι οποίες θα είναι έτοιμες στα κομμάτια που τους 
αντιστοιχεί, γιατί έχουν τη δυνατότητα  και τη τεχνογνωσία, αλλά ακόμα και να αξιοποιήσουν το 
κομμάτι της κοινωνικής προβολής και πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμόσει ο Δήμος και να 
απορροφήσει χρήματα από πολλά και συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που θα είναι 
χρήσιμα, ώστε να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα το οικονομικό, το οποίο θα τον μαστίζει τα 
επόμενα χρόνια. 
Η απομάκρυνση του κεντρικού κράτους από τους Δήμους είναι δεδομένη, δεν υπάρχει 
αναστρέψιμη κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν οι Δήμοι στην ευρωστία και τη 
βιωσιμότητα που είχαν πριν, τα προηγούμενα χρόνια, άρα λοιπόν, πρέπει να πάρουνε τα όπλα στα 
χέρια τους, να αξιοποιήσουν το προσωπικό, να ενταχθούν σε Προγράμματα και το τελευταίο ευρώ 
να απορροφηθεί, ώστε να μπορούν οι δράσεις και οι άξονες αυτοί να έχουνε τα αποτελέσματα που 
θα θέλαμε να έχουν. 
Να μην λέμε, δηλαδή, και να φτάνουμε στο σημείο ότι δεν κάναμε τίποτα γιατί δεν μπορέσαμε να 
απορροφήσουμε κάποια χρήματα ή γιατί δεν υπήρχε το προσωπικό που θα μπορούσε να τρέξει 
επιμεριστικά τους άξονες όλους αυτούς.  
Προτεραιότητα, λοιπόν, στο αξιόλογο προσωπικό, το υπηρεσιακό που υπάρχει και σε συνάρτηση 
με τη βοήθεια των Κοινωνικών Δομών, ακόμα και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές, αλλά 
και των Κοινωνικών Ομάδων στην κοινωνία, που και η κοινωνία θα παίξει πολύ μεγάλο και 
σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουνε να υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι άξονες, συν επιπλέον την 
τεχνογνωσία που θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς προσωπικού. 
Αυτά ήθελα να πω και τίποτα παραπάνω.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κοντούδη. Να ψηφίσουμε; Ορίστε, κ. 
Καμπούρη.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Μια πρόταση. Στην πίεση του χρόνου ξέχασα να το πω. Θα πρότεινα, κ. 
Δήμαρχε, αν συμφωνείτε και εσείς, στους Άξονες Προτεραιότητας ως πρώτο Άξονα εμείς να 
θέσουμε έναν: Την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 102 για τη ρήτρα 
νησιωτικότητας. Θα μου πείτε: Μου ζητάς να βάλω σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μία 
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συνταγματική κατοχύρωση; Ναι. Γιατί; Γιατί κανένας Νόμος απ' αυτούς που ψηφίζονται στο 
Κοινοβούλιο δεν παίρνει υπόψη του το άρθρο 102. Εμείς, λοιπόν, να το εντάξουμε, ότι αυτό θα το 
έχουμε κορωνίδα διεκδίκησης και πάνω σε αυτό μπορούμε να κτίσουμε όλους τους άξονες.  
Αυτή την πρόταση καταθέτω, κ. Δήμαρχε, και νομίζω ότι μπορούμε να την ενσωματώσουμε. 
Ευχαριστώ.  
  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Μάλιστα. Θα μιλήσετε, κ. Δήμαρχε;  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Χαίρομαι πολύ γιατί η συζήτηση βοηθάει και συμπληρώνει 
πράγματα, βλέπει, εντοπίζει τις όποιες αβλεψίες και είμαι βέβαιος ότι όταν το μελετήσουμε 
περισσότερο θα βρούμε περισσότερα, αλλά, τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχουμε πιάσει ένα καλό 
κομμάτι πραγμάτων με το οποίο θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε του χρόνου, του αντίχρονου 
και στο εξής, να γίνει μία καλή βάση για να μαζέψουμε.  
Πράγματι, είναι μία συναφή από πολλές ιδέες αλλά και από πάρα πολλές διαπιστώσεις οι οποίες 
έγιναν και κάτι το οποίο πήρε αρκετό χρόνο. Πρέπει να πω εδώ πέρα ότι μία διαφορά που υπάρχει 
είναι ότι έχει γίνει η διαδικασία της συμπύκνωσης. Δεν θα ήταν 380, θα ήτανε ακόμη 
περισσότερες, αλλά αν λείπανε οι 20 σελίδες - οι 25 στις οποίες κωδικοποιούνται τα πράγματα θα 
ήτανε σχεδόν άχρηστο και αυτό το λέω επειδή αναφέρθηκαν αρκετοί ότι είναι κουραστικό. 
Χρησιμοποιήστε το ανάποδα. Από τους πίνακες που φτάνουν στους ειδικούς στόχους, όταν δείτε 
αυτό στο οποίο χρειάζεται περισσότερες διευκρινίσεις, πηγαίνετε στο αντίστοιχο κομμάτι για να το 
διαβάσετε με το ενδιαφέρον σας.    
Νομίζω ότι η βασική?, επειδή και η κα Φρεζούλη αναφέρθηκε στην έλλειψη ενός πολιτικού 
οράματος, θα σας έλεγα ότι νομίζω ότι πρέπει αυτό που είναι πολύ βασικό και το είχαμε πει και 
προεκλογικά είναι η ενεργοποίηση των ανενεργών υποδομών και διαδικασιών, πραγμάτων που 
έχουν ετοιμαστεί και που για διάφορους λόγους δεν έχουνε μπει ή ήδη έχουν αποδώσει στο κοινό 
αυτό το οποίο έχουν αποδώσει, η βελτίωση αυτών που υπάρχουνε, δεν πάμε για τεράστια μεγάλα 
πράγματα αλλά πάμε να δούμε τι είναι αυτό και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε όσο γίνεται 
περισσότερο, με την ελάχιστη δυνατή δαπάνη.  
Και τέλος, για το κομμάτι της αποκέντρωσης που αναφερθήκατε, θα ήθελα μία πρόταση λίγο πιο 
συγκεκριμένη για το ζήτημα της αποκέντρωσης σε Τοπικά κέντρα, Βορρά - Νότου και Κέντρου. 
Δηλαδή, θα θέλατε μία Οικονομική Υπηρεσία για τη Βόρεια Χίο; Μία Υπηρεσία Πρόνοιας στη 
Βόρεια Χίο; Μία Υπηρεσία Προγραμματισμού; Και να κάνει και η Βόρεια Χίος το δικό της 
Επιχειρησιακό Σχέδιο; Το λέω διότι νομίζω ότι μάλλον το ίδιο επιδιώκουμε, αλλά ενδεχομένως με 
τον τρόπο με τον οποίον το εκφράζετε εσείς εγώ τουλάχιστον δεν τον πολυκαταλαβαίνω. 
Έχουμε επιδιώξει αυτή την αποκέντρωση. Αν δεν έχει πετύχει ή δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα 
που θέλουμε εδώ είμαστε για να το βελτιώσουμε και να το επιτύχουμε. Το ότι τρέχουνε δύο 
άνθρωποι έχετε δίκιο. Δυστυχώς δύο μόνο έχουμε και μάλιστα αιρετούς. Θα έπρεπε να τρέχει μία 
υπηρεσιακή κατάσταση. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Θέλουμε να έχουμε μία υπηρεσιακή μονάδα 
στη Νότια Χίο και μία υπηρεσιακή μονάδα στη Βόρεια Χίο που τα ζητήματα καθαριότητας, 
συντήρησης, υδροδότησης, αυτά τα καθημερινά, να μην χρειάζεται να φθάσουνε ποτέ στην 
πλατεία Βουνακίου. Έτσι; Αλλά νομίζετε ότι το τουριστικό ζήτημα της Βόρειας ή της Νότιας 
Χίου? Η τουριστική ανάπτυξη της Χίου είναι κάτι ενιαίο και δεν έχω κανένα πρόβλημα να 
αποφασίζεται στην πλατεία των Μεστών ή στο λιμάνι των Μεστών ή στο λιμάνι των Λημνιών, 
αλλά σε ένα μέρος πρέπει να λαμβάνεται μία συλλογική απόφαση. Παρότι παροτρύνουμε και 
κινήσεις πιο τοπικές, όπως αυτή που γίνεται τώρα απ' τα Μαστιχοχώρια για το κομμάτι το 
τουριστικό, πιο έντονη δική τους κίνηση. 
Δεν έχουμε καμία διάθεση να καπελώσουμε τίποτα, νομίζω, όμως, ότι πρέπει να είμαστε λίγο 
ρεαλιστές και να αναγνωρίζουμε και τα καλά. Δεν πρόκειται να γίνω ο προασπιστής του 
"Καλλικράτη". Έτσι; Ούτε τον συνέταξα, ούτε συμμετείχα καθόλου στη διαδικασία του, ούτε θα 
απολογηθώ για αυτόν, αλλά εμείς εκλεγήκαμε για να βοηθήσουμε αυτό τον τόπο με βάση αυτό το 
θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να προσαρμοστούμε με κάποιο τρόπο σε αυτό και τουλάχιστον τα 
εργαλεία μας να τα σχεδιάσουμε με αυτό που μας δίνει, γιατί αν τα σχεδιάσουμε με αυτό που 
υπήρχε πριν ή αυτό που θα θέλαμε, όπως ο κ. Σκούφαλος το έχει εκφράσει, δεν θα μπορούσαμε να 
βοηθήσουμε τον τόπο μας. Θα πρέπει, λοιπόν, να βοηθήσουμε σε αυτά τα πλαίσια να το 
οργανώσουμε. 
Τώρα, για τα Τοπικά Συμβούλια έχει γίνει αρκετός διάλογος. Μπορεί να μπορούμε να κάνουμε 
ακόμα παραπάνω, αλλά εγώ έχω κάνει προσωπικά συζητήσεις σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα, όχι 
εδώ να έρχονται, ούτε επίσης φέρνω έναν-έναν τους Προέδρους στο γραφείο μου, όταν θέλουνε 
κάτι επείγον έρχονται, αλλά έχω πάει εγώ ο ίδιος, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και οι 
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Αντιδήμαρχοι βρίσκονται δίπλα στα Τοπικά Συμβούλια, έχουμε κάνει ήδη έναν πρώτο κύκλο, μέσα 
στον πρώτο χρόνο κάναμε έναν πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων σε κάθε Δημοτική Ενότητα και 
θέλουμε να το κάνουμε ακόμα παραπάνω.       
Τώρα, η ΤΟΣ και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης νομίζω ότι ναι, πρέπει να εγγραφούν 
και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγώ θυμάμαι ότι 
το είχαμε κουβεντιάσει σε κάποια στιγμή, είχε αναφερθεί. Πιθανότητα να έχει ξεφύγει.  
Και γι' αυτό που είπε ο κ. Φυτούσης, πράγματι έχουμε συνηθίσει και έχουμε βαρεθεί πολύ να 
βλέπουμε πακέτα ολόκληρα, τηλεφωνικούς καταλόγους σε ένα ράφι με φοβερές διακηρύξεις, είτε 
είναι ευρωπαϊκά και έρχονται κατευθείαν από χαρτί που τυπώθηκε στις Βρυξέλλες, είτε έχει 
τυπωθεί εδώ πέρα.    
Για να είμαστε και πάλι ρεαλιστές δεν πρόκειται αυτό το πράγμα ή αυτό κυρίως που θα υπάρξει 
στο δεύτερο στάδιο να το υλοποιήσουμε σε ένα βαθμό 90%. Έτσι; Εάν υλοποιούνταν μέχρι τώρα 
5% θα φτάσουμε στο 10, θα φτάσουμε στο 15, αλλά εάν δεν έχουμε το συνολικό στόχο, τη 
συνολική ομπρέλα, δεν θα το φθάσουμε αυτό το πράγμα, δεν θα το καταφέρουμε.  
Μακάρι να φθάσουμε σε ένα τέλειο βαθμό υλοποίησης πραγμάτων. Θέλω να το πω για να πω στον 
κ. Φυτούση ότι δεν είμαι αιθεροβάμων, να πιστεύω ότι ξαφνικά θα φτιάξουμε τα πάντα, αλλά εάν 
δεν βάλουμε έναν στόχο δεν θα τείνουμε προς αυτόν. Θα τείνουμε προς τα πάντα. Και αυτό το 
χαρακτήρα έχει το Επιχειρησιακό Σχέδιο και χαίρομαι πολύ διότι τουλάχιστον αυτή η 
καθυστέρηση την οποία είχαμε έπιασε τόπο στη συμπύκνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.         
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Εγώ ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Κύριε Δήμαρχε, τον Άξονα που είπαμε?  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι άξονας ακριβώς, θα πρέπει 
να είναι μια οριζόντια αρχή που να διέπει όλα τα μέτρα. Να καταγραφεί βεβαίως και πιστεύω ότι 
πρέπει να διέπει τα πάντα ως ρήτρα νησιωτικότητας και να προσπαθούμε, επιτέλους, να δείξουμε τι 
θα πει νησιωτικότητα. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Τα κάναμε πριν, λείπατε. Αφού όλοι 
είπανε, δευτερολογούμε, όλοι συμπληρώσανε. Τώρα αν θέλετε να πείτε δυο κουβέντες να τις πείτε, 
κ. Λαμπρινούδη.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Πήρα το έναυσμα από την τοποθέτηση που έκανε ο Δήμαρχος να πω ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση για να εφαρμόσει τις δράσεις αυτές, βάσει Προεδρικών Διαταγμάτων και 
του Κώδικα και των Νόμων και  του "Καλλικράτη", πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο 
θεσμικό τέτοιο που μπορεί να λειτουργήσει.     
Αυτή τη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση ασφυκτιά από τους Νόμους, από τη γραφειοκρατία και 
από ένα θεσμικό πλαίσιο κρατισμού, το οποίο δεν της δίνει τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα οποία 
πρέπει να κάνει. Οπότε ό,τι εμείς και να σκεφτόμαστε, ό,τι και να αποφασίσομε, αν δεν λυθεί το 
θέμα της δημόσιας διοίκησης στη χώρα, αν δεν αλλάξουνε κάποιοι γενικοί κανόνες σχεδιασμού 
αλλά και γραφειοκρατίας, δυστυχώς όλα αυτά τα οποία λέμε θα παραμένουνε στα λόγια και δεν θα 
προχωράει τίποτα. 
Βασική προϋπόθεση αυτή τη στιγμή για να ξεφύγει το κράτος και να μπορεί να παρασύρει την 
ανάπτυξη και σε άλλους τομείς είναι να χτυπηθεί η γραφειοκρατία. Επανάσταση όσον αφορά την 
κατάργηση της γραφειοκρατίας, διότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει και 
βιώνει καταστάσεις ανεξέλεγκτες στα γρανάζια αυτής της γραφειοκρατίας.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κ. Δήμαρχε, ορίστε. 
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Νομίζω ότι συμφωνούμε απολύτως, κ. Λαμπρινούδη, εγώ το 
έχω πει ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον Υπουργούς μέχρι τώρα, ότι δεν θέλουμε χρήματα, αλλάξτε μας 
πέντε βασικούς κανόνες, με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας ένα 20 με 30% 
οικονομία των δυνάμεών μας. Και τα στελέχη του Δήμου ξέρουνε πόσο πολύ δαπανάμε χρόνο, 
δαπανάνε τα ίδια χρόνο δηλαδή, ανθρωποώρες απίστευτες και ενέργεια σε πράγματα που θα 
μπορούσαν να λύσουνε.  
Πάντως, πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος της Χίου ιδρύθηκε με το Τανζιμάτ. Τότε ήτανε Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Και πάλι τότε ξεκίνησε και δούλεψε. Η απελευθέρωση ήρθε καμιά 40αριά χρόνια 
μετά. Και πάλι έχει δουλέψει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Όσο άσχημες, δύσκολες και άγριες και 
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καταθλιπτικές ή, τέλος πάντων, συνθήκες οι οποίες μας κλείνουνε το δρόμο, δεν μπορούμε να 
πούμε, ότι επειδή μας κλείνουν οι συνθήκες το δρόμο, "εε τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να 
κάνουμε τίποτα, ας μην σχεδιάσουμε τίποτα".  
Πρέπει να το σχεδιάσουμε, να το ονειρευτούμε, να το προσπαθήσουμε και από κει και πέρα, αυτό 
απολογείται η κάθε γενεά. Αυτό απολογήθηκε από την ίδρυσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
αυτό θα απολογείται πάντοτε και στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα έρθει η περίπτωση που είτε 
ένα Κράτος, είτε μία Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει το δρόμο ανοιχτό και όλα θα είναι τέλεια. 
Ακόμα και όταν το νομίσει, στην πραγματικότητα θα έχει πέσει πάλι στην ίδια παγίδα. Νομίζω ότι 
αυτή είναι η μοίρα όλων μας πάντοτε και έτσι προοδεύει ο τόπος. 
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ωραία, ψηφίζουμε, παρακαλώ. Ψηφίζουμε όλοι; Κατά ο κ. 
Σκούφαλος, λευκό οι κυρίες Φρεζούλη - Τσαρδάκα. Κατά πλειοψηφία. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τη 
συζήτηση που έγινε, καθώς  και τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010. 
 

Αποφάσισε Κατά Πλειοψηφία 
[Λευκό ψήφισαν η κ.Φρεζούλη και η κ.Τσαρδάκα, κατά ψήφισε ο κ.Σκούφαλος σε σύνολο -33- 
παρόντων].  
 
Εγκρίνει την Α' φάση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του Δ. Χίου περιόδου 
2015-20120, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με τo σχετικό 
cd και στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 629/2015 
O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Χίος 05/10/2015 
Η επί των πρακτικών 

 
Κούτσουρα Νίκη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ι. Αντικείμενο και Σκοπός του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της 
Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξής του, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες 
που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίσει τις νέες 
δραστηριότητες  που πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων 
αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: 
i) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της 
περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς: 
 Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  
 Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  
 Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 
ii) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, 
με παρεμβάσεις στους τομείς:  

 Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
 Της Υγείας 
 Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού 
 Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 
iii) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς:  

 Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
 Της απασχόλησης 
Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και Τοπικής ανάπτυξης το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών 
αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών 
σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με 
σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 
 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης 

του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού 
και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων  

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου 
οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 
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Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 
Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο 
αρμοδιότητές, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία  της περιοχής του. Η 
διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων 
υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' 
αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να 
επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: 
 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις) 
 Οι γειτονικοί Δήμοι 
 Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί 

φορείς και Περιφέρεια) 
Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 
ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, πρέπει να εντοπίζει δραστηριότητες 
που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες 
ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.  
Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου 
συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε 
τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση 
της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων 
και συμφωνιών. 
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ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Με τα άρθρα 203 - 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), 
θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α..  
Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η 
υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και 
εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την 
κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 
1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία 

καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Ο.Τ.Α. 

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

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

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο 
καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

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

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/11 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) με το οποίο 
τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού». 

7. Την Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014 (ΥΠ.ΕΣ) 

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων 
εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α.. Στόχος 
είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των 
αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική 
λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το 
ανθρώπινο δυναμικό τους. 
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ΙΙΙ. Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου Χίου 

Η παρούσα χρονική περίοδος, συμπίπτει χρονικά τόσο με την ανάληψη των 
καθηκόντων από τη νέα δημοτική αρχή, όσο και με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020 για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έργα. Οι 
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής που υλοποιούνται μέσω των 
Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), βασίζονται στην Στρατηγική για την Ευρώπη 2020, 
η οποία εξειδικεύεται σε 11 συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους. Σε Εθνικό επίπεδο 
για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, έχει εγκριθεί σε 
στρατηγικό Επίπεδο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ) και σε Επιχειρησιακό 
Επίπεδο 5 Τομεακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά Προγράμματα. 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις της Νέας Προγραμματικής 
Περιόδου για τη Χίο, θα πρέπει μεθοδικά να αποτυπωθεί το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον με κατάλληλο τρόπο, ώστε να αντιστοιχίζεται με τη δομή των νέων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου 2014-20, και οι προτεινόμενες δράσεις 
να εξειδικεύονται και να εντάσσονται ομαλά στον σχεδιασμό των 
συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου αποτελεί βασικό εργαλείο 
προγραμματισμού δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό: 
 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου 

 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου 
και μέρος του προγραμματικού του κύκλου 

 Είναι εύχρηστο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία 
που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή 
του   

 Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων  

 Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων, στα 
οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη 
τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού 

 Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία 
με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες  (4 άξονες βάσει του 
Ν 3852/2010) 

 Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει 
εύκολα  το υπόβαθρο,  για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά 
υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.) 

 Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό 
και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα 

 Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον 
προϋπολογισμό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 

 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 
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IV. Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση 
του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και 
τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης 
λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που 
εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος 
θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν 
την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων 
του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  
β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση 
και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής 
αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης 
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  
γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 
Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού 
προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή 
αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 
προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του.  
δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης 
είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε 
ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον 
επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 
υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 
ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία 
σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 
 Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών 

Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 
 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική 

ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 
 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 
στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει 
μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της 
αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της 
τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 
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αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 
Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και 
του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 
συμμετοχής. 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 
προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και 
υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι του. 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών 
του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών 
επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά 
εμπλέκονται. 
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V. Προϋποθέσεις για τον Επιτυχή Σχεδιασμό και Υλοποίηση 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Πολιτική βούληση 
Η εφαρμογή του Ε.Π. θέτει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα τόσο σε επίπεδο στόχων 
και περιεχομένου της τοπικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο μεθόδων και εργαλείων 
άσκησης πολιτικής. Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις 
δραστηριότητες και στην καθημερινή πρακτική των ΟΤΑ, θα απαιτήσει σίγουρα μια 
μακρά περίοδο αναπροσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών και νοοτροπιών σε όλα 
τα επίπεδα άσκησης πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της τοπικής κοινωνίας.  
Οι αλλαγές αυτές δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εάν δεν υπάρχει σαφής και 
σταθερή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκλεγμένων διοικήσεων 
των ΟΤΑ, των υπευθύνων και εργαζόμενων στις υπηρεσίες, των κοινωνικών φορέων 
και οργανώσεων και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της. Βέβαια, σε αυτή τη φάση 
εισαγωγής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, το μεγαλύτερο 
βάρος και ευθύνη αναλογεί στις εκλεγμένες διοικήσεις των ΟΤΑ. Οι δημοτικές αρχές 
θα πρέπει πρώτες από όλους να δεσμευτούν για την προώθηση και χωρίς 
υπαναχωρήσεις, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προωθώντας δράσεις για 
τον σκοπό αυτό. Παράλληλα, και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν, θα 
πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε οι αρχές αυτές να διαχυθούν αποτελεσματικά στην 
τοπική κοινωνία εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή αλλά και τη δέσμευσή της. 
Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας  
Το Ε.Π. δε θα λειτουργήσει αποτελεσματικά εάν δεν συμπεριλάβει στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και υλοποίησης ένα ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και ανθρώπους που 
θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις ικανότητες και τις αρμοδιότητες που μπορεί να 
διαθέτουν σε τοπικούς φορείς. Μία επιτυχής εφαρμογή του ενθαρρύνει μέλη 
συμβουλίων, φορέων και οργανισμών να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη διάδοση και 
εφαρμογή του. Πολλοί δήμοι έχουν αναγνωρίσει ότι, αναπτύσσοντας σύγχρονους 
τρόπους προσέγγισης και διαβούλευσης με το κοινό, μπορούν να προωθήσουν 
καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία κοινωνική συναίνεση.  
Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, 
ανάλογα με το μέγεθος, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ΟΤΑ. 
Παραδείγματα αποτελούν η λειτουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας, η διανομή 
ερωτηματολογίων κλπ. Κάθε ΟΤΑ μπορεί να επιλέξει τον προσφορότερο, κατά την 
κρίση του, τρόπο (ή τρόπους) ενεργοποίησης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. 
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η ευρεία και ισότιμη 
συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, όσο και η συστηματική και αξιόπιστη 
καταγραφή των τοπικών προβλημάτων και προτεραιοτήτων. 
Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο 
Η  βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται 
όλες οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και φυσικά η 
διοίκηση (κεντρική και τοπική). Για τον σκοπό αυτό είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική 
συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Όπως επίσης αναφέρεται στο ζήτημα της πολιτικής βούλησης, η προώθηση και η 
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων είναι ευθύνη της Τ.Α. η οποία 
θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και μέτρων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών. Ειδικότερα η Τ.Α θα πρέπει: 
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 Να εξασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των κοινωνικών 
ομάδων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και αυτών που αντιμετωπίζουν τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις διαδικασίες σχεδιασμού και 
υλοποίησης. 

 Να προωθεί προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και ανταγωνιστικών τάσεων 
για την κατανομή, την πρόσβαση και τη χρήση των αστικών πόρων. 

 Να προωθεί τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων για την προώθηση προγραμμάτων και μέτρων της δημοτικής αρχής.. 

 Να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση 
επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή 
υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών, οικονομικά προσιτών κατοικιών κλπ. 

 Να προωθεί τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και να 
αξιοποιεί την ακαδημαϊκή έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στα 
προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χίου 
2014 - 2020 

Με την υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5694/3-2-2011 Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν η δομή και το 
περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με τις 
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ανωτέρω Υ.Α. τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
ενότητες: 
Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Κεφάλαιο 1.1: Σύντομη Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης 
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες 
Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και Δράσεις 
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής Προγραμματισμός των δράσεων  
Ενότητα 3: Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης 
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός Προγραμματισμός 
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου, προκειμένου να επιτευχθεί η 
βέλτιστη αποτύπωση των δεδομένων, καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, 
ωστόσο, περιλαμβάνει μεγαλύτερη ανάλυση σε βασικά σημεία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος ακολούθησε ένα 
συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και συγκεκριμένα: 
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 ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Χίου, με έμφαση στον τρόπο 
που αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του Δήμου, ώστε να καταγραφούν τα 
προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

 ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με σκοπό να εντοπιστούν οι 
αδυναμίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στην οργανωτική του 
δομή και τη λειτουργία του 

 συνεργασία του Δήμου με όμορους Δήμους, αλλά και την περιφέρεια, ώστε να 
συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 

 διατύπωση του οράματος, της στρατηγικής και του προγραμματισμού 
 εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος σε άξονες, δράσεις, μέτρα, 

προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα. 
 Υιοθέτηση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Εικόνα 1: Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

 
Η εκπόνηση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία, η οποία προτείνεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατ’ αντιστοιχία με όσα 
προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Το ΕΠ καταρτίζεται σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της Ομάδας Έργου ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα/στάδια 
υλοποίησης: 
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Εικόνα 2: Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την 
ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

 

Συνεργασία με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και
ΟΤΑ Βορείου Αιγαίου

 
 

 

VIII. Φάσεις Εκπόνησης 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία και τις εκτιμήσεις της ομάδας 
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έργου, η πορεία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χίου είναι 
η ακόλουθη: 
ΦΑΣΕΙΣ: 
1) Προετοιμασία 
2) Στρατηγικός Σχεδιασμός 
3) Διαδικασίες Διαβούλευσης  
4) Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός και Ολοκλήρωση & Έγκριση 
του Προγράμματος 

IX. Διαδικασίες Διαβούλευσης – Κανόνες Δημοσιότητας 
Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου και την έγκρισή του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, 
χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο. Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιμο μέρος 
της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αφού η τοπική 
κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον της 
περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν, ενώ είναι σημαντική διαδικασία, 
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση. 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Π.Δ. 89/2011 «Το εγκεκριμένο 
από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση 
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν.3852/2010), και παράλληλα 
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 δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά.» Επομένως, μετά την ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού 
Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: 
 γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα 

και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το 
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου 

 εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων αυτών. 

Στο πλαίσιο της διευρυμένης δημόσιας διαβούλευσης, θα πρέπει επίσης: 
 να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο περίληψη του επιχειρησιακού προγράμματος 

του Δήμου και πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, και 
 να δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου, το πλήρες κείμενο του 

στρατηγικού σχεδίου με πρόσκληση στους πολίτες να υποβάλλουν τις προτάσεις  
τους είτε ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας είτε εγγράφως 
προς τον Δήμο με την ένδειξη «Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
Δήμου Χίου». 

Επίσης με απόφαση του Δημάρχου, δύναται να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές 
συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη δημόσια εκδήλωση κριθεί αναγκαία.  
Βασικός στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών 
ομάδων, των εκπροσώπων του παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου, της 
πολιτιστικής ζωής, καθώς και όλων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου, ώστε να 
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αναδειχθούν τα τοπικά προβλήματα και τα προβλήματα των επιμέρους ομάδων 
συμφερόντων και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων της τοπικής  
κοινωνίας. 
Στη συνέχεια, μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, το τελικό Σχέδιο, στο 
οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις και οι θέσεις των φορέων και της τοπικής 
κοινωνίας που κρίθηκαν ότι συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, με 
την γνωμοδότηση της Επιτροπής διαβούλευσης και την εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
1. Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Περιοχής του 

Δήμου 
1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική 

Οργάνωση 

1.1.1 Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά 

Η Χίος είναι το πέμπτο κατά σειρά μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το εμβαδόν του 
καλύπτει 842,54 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο 
λίγα χιλιόμετρα από τα παράλια της Μικράς Ασίας και ανήκει στο σύμπλεγμα των 
νησιών που σχηματίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρωτεύουσα είναι η πόλη της 
Χίου, γνωστή και σαν χώρα. Εκεί βρίσκεται και το κύριο λιμάνι του νησιού. 

Δ.Ε. 
Αμανής Δ.Ε. 

Καρδαμύλων

Δ.Ε. 
Ομηρούπολης

Δ.Ε. 
Μαστιχοχωρίων

Δ.Ε. 
Καμποχώρων

Δ.Ε. 
Χίου

Δ.Ε. 
Ιωνίας

Δ.Ε. 
Αγίου Μηνά

Ο Δήμος Χίου περιλαμβάνει ολόκληρο το 
νησί της Χίου που βρίσκεται στο κεντρικό 
τμήμα του Βορείου Αιγαίου στα ανατολικά 
θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, εκτείνεται 
δε παράλληλα προς τις Μικρασιατικές 
ακτές από τις οποίες χωρίζεται με μία 
στενή θαλάσσια επιφάνεια (Στενό Χίου) 
πλάτους 6 ναυτικών μιλίων. Είναι το 
δεύτερο σε έκταση νησί της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα το πέμπτο 
σε έκταση στην Ελλάδα, μετά την Κρήτη, 
την Εύβοια, την Λέσβο, και την Ρόδο. 
Καταλαμβάνει συνολικά 842,54 τ.χλμ. Ο 
πληθυσμός του είναι 51.390 σύμφωνα με 
τα στοιχεία της απογραφής του 2011.  
Ο Δήμος Χίου συγκροτήθηκε με το 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, 
ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) από την συνένωση 
των προϋπαρχόντων δήμων 
Μαστιχοχωρίων, Χίου, Ιωνίας, Αμανής, 
Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Ομηρούπολης 
και Αγίου Μηνά. 

Αποτελεί ένα νησιωτικό Δήμο και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από έντονη 
περιφερειακότητα, με έντονα τα χαρακτηριστικά μιας σχετικά «κλειστής οικονομίας»  
με έντονα ειδικά – τοπικά χαρακτηριστικά αλλά και με κυρίαρχες τις βασικές 
παραμέτρους της «νησιωτικότητας» που είναι κοινές για όλο το νησιωτικό χώρο, 
όπως η ύπαρξη έντονων αναπτυξιακών διαφοροποιήσεων μεταξύ μεγάλων και 
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μικρών νησιών που ανήκουν σε ένα διοικητικό νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά και εντός 
των νησιών, στις εσωτερικές τους ζώνες, λόγω της προβληματικής προσβασιμότητας 
τους. Παράλληλα, ο νησιωτικός χώρος πλήττεται πιο έντονα από την παγκόσμια 
αλληλεξάρτηση των οικονομικών συστημάτων και των αγορών δεδομένου ότι η 
ιδιαιτερότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά χαρακτηριστικά του κυρίαρχου 
προτύπου ανάπτυξης που βασίζεται στις οικονομίες κλίμακας, την αστικοποίηση και 
την οικονομική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 
Ως προς τους άξονες προσανατολισμού σε εθνικό επίπεδο, η Χίος όπως και τα 
υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου δεν διασχίζεται από τους Κύριους 
Άξονες Ανάπτυξης της χώρας, οι οποίοι πλέον σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο 
Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης περιλαμβάνουν εκτός του ισχύοντος – και 
ισχυρού - αναπτυξιακού άξονα της χώρας σχήματος S (ο οποίος ξεκινά από την 
Πάτρα και μέσω Αθήνας και Θεσσαλονίκης καταλήγει στη Καβάλα) και επεκτάσεις 
διαδρόμων ανάπτυξης κατά μήκος της Εγνατίας οδού και της Ιόνιας οδού, αλλά και 
τους δακτυλίους Πελοποννήσου και Θεσσαλίας και τον άξονα ο οποίος διατρέχει την 
Κρήτη. 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσεγγίζει, μέσω βελτιωμένων και δυνάμενων να 
βελτιωθούν περαιτέρω συγκοινωνιακών συνδέσεων, τον αναπτυξιακό Άξονα κατά 
μήκος της Εγνατίας που διατρέχει την Β. Ελλάδα, τον Άξονα της Κρήτης στο 
αντιδιαμετρικά αντίθετο σημείο της χώρας, και το ισχύον αναπτυξιακό S το οποίο 
προσεγγίζει μέσω αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με το Λεκανοπέδιο 
Αττικής και το δίπολο Θεσσαλονίκη - Καβάλα. 
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Εικόνα 3: Η Ελλάδα στο Βαλκανικό Χώρο 

 
Πηγή: Αξιολόγηση Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

Σήμερα, οι συνδέσεις της Περιφέρειας με τον άξονα S, Καβάλα – Θεσσαλονίκη – 
Κρήτη, καθώς και οι ενδοπεριφερειακές συνδέσεις παραμένουν προβληματικές, ενώ 
η κύρια ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αττική αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της 
γενικότερης κρίσης στον τομέα της ακτοπλοΐας. Ωστόσο, η συγκοινωνιακή 
διασύνδεση δεν αντανακλά απαραίτητα την αναπτυξιακή διασύνδεση, εφόσον 
λειτουργεί σε ικανοποιητική μορφή μόνον κατά τους θερινούς μήνες, και παραμένει 
ισχυρό το καθεστώς απομόνωσης όσον αφορά την ενέργεια και τη λειτουργία των 
παραγωγικών τομέων. 

1.1.2 Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

Ο πλέον όμως καθοριστικός παράγοντας για την ανάλυση της αναπτυξιακής πορείας 
και της ευημερίας μιας περιοχής, είναι η εξέλιξη που παρουσιάζει ο πληθυσμός της 
μέσα σε ένα ικανό χρονικό διάστημα.  
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Βάσει των επίσημων στοιχείων της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ο μόνιμος 
πληθυσμός του Δήμου Χίου είναι 51.390 άτομα, εκ των οποίων οι 25.775 (50,16%) 
άνδρες και οι 25.615 (49,84%) γυναίκες. Η μέση ηλικία του πληθυσμού του Δήμου 
υπολογίζεται στα 42,3 έτη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναλυτική 
κατανομή του πληθυσμού σε ομάδες ηλικιών:   
Πίνακας 1: Κατανομή Πληθυσμού Δήμου Χίου σε Ομάδες Ηλικιών 2011 

Ομάδες Ηλικιών Άτομα Ποσοστό του Πληθυσμού 
0-9  ετών: 4.831 9,40% 

10-19 ετών: 5.030 9,79% 
20-29 ετών: 7.271 14,15% 
30-39 ετών: 7.425 14,45% 
40-49 ετών: 6.823 13,28% 
50-59 ετών: 6.214 12,09% 
60-69 ετών: 5.564 10,83% 
70+ ετών: 8.232 16,02% 
Σύνολο 51.390 100,00% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011) 
Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού, το 37,72% (19.382) είναι 
άγαμοι, το 51,52% έγγαμοι και άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, το 8,33% είναι χήροι 
και το 2,44% (1.255) διαζευγμένοι. 
Στο Δήμο Χίου καταγράφονται 19.997 νοικοκυριά, με μέσο μέγεθος 2,47 άτομα και 
14.420 πυρηνικές οικογένειες.  
Το 94,00% (48.306) του πληθυσμού έχει ελληνική υπηκοότητα ενώ το 6,00% (3.084) 
άλλη υπηκοότητα.  
Τα στοιχεία που αφορούν το ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού 
υπολογίζονται βάσει ατόμων που έχουν γεννηθεί από το 2004 και πριν και 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
 
Πίνακας 2:  Ολοκληρωμένο Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού (γεννηθέντες από το 

2004 και πριν) 

Ολοκληρωμένο Επίπεδο Εκπαίδευσης Άτομα 
Ποσοστό του 
Πληθυσμού 

Πρωτοβάθμια 13.568 28,12% 
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 21.492 44,55% 

Τριτοβάθμια 8.234 17,07% 
Λοιπά 4.953 10,27% 

Σύνολο 48.247 100,00 % 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011) 
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Βάσει της κατάστασης ασχολίας, το 33,38% (17.154) του πληθυσμού είναι 
απασχολούμενοι, το 5,04% (2.591) ζητούν εργασία, το 15,17% (7.796) είναι μαθητές 
/ σπουδαστές, το 23,15% (11.895) συνταξιούχοι, το 14,59% (7.496) ασχολείται με τα 
οικιακά και το 8,67% (4.458) με λοιπές ασχολίες.  
Ανά κλάδο απασχόλησης, το 8,08% των εργαζόμενων απασχολείται στον πρωτογενή 
τομέα της οικονομίας, το 16,08% (2.758) στον δευτερογενή τομέα και το 75,84% 
(13.010) στον τριτογενή τομέα. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η μεταβολή του πληθυσμού 
του Δήμου Χίου κατά Δημοτική Ενότητα  στην εικοσαετία 1991-2011. 
Πίνακας 1: Μεταβολές Πληθυσμού Δήμου Χίου ανά Δημοτική και Τοπική 

Κοινότητα  (1991 - 2011) 

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα Χίου 22.894 3,87% 23.779 12,91% 26.850 17,28% 

Χίος 22.894 3,87% 23.779 12,91% 26.850 17,28% 

Δημοτική Ενότητα Αγίου 
Μηνά 2.442 9,99% 2.686 21,78% 3.271 33,95% 

Θυμιανά  1.779 17,65% 2.093 24,51% 2.606 46,49% 

Νεοχώρι  663 -10,56% 593 12,14% 665 0,30% 

Δημοτική Ενότητα Αμανής 2.214 20,51% 2.668 -63,16% 983 -55,60% 

Βολισσός  492 14,43% 563 -44,40% 313 -36,38% 

Άγιον Γάλας  116 45,69% 169 -77,51% 38 -67,24% 

Διευχά  131 -34,35% 86 -76,74% 20 -84,73% 

Κέραμος  166 8,43% 180 -79,44% 37 -77,71% 

Κουρούνια  179 37,43% 246 -69,51% 75 -58,10% 

Λεπτόποδα 81 8,64% 88 -57,95% 37 -54,32% 

Μελανιός 29 89,66% 55 -87,27% 7 -75,86% 

Νέα Ποταμιά 120 1,67% 122 -47,54% 64 -46,67% 

Νενητούρια  215 -25,12% 161 -67,08% 53 -75,35% 

Παρπαριά 204 79,41% 366 -62,30% 138 -32,35% 

Πιραμά  60 68,33% 101 -60,40% 40 -33,33% 

Πισπιλούντα  112 -8,04% 103 -41,75% 60 -46,43% 

Τρύπες  84 85,71% 156 -66,03% 53 -36,90% 

Φυτά 105 -16,19% 88 -80,68% 17 -83,81% 

Χάλανδρα  120 53,33% 184 -83,15% 31 -74,17% 
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Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 4.739 -4,37% 4.532 -12,71% 3.956 -16,52% 

Καλλιμασιά 1.104 -2,81% 1.073 2,52% 1.100 -0,36% 

Βουνός  307 -2,61% 299 -39,80% 180 -41,37% 

Έξω Διδύμα  71 7,04% 76 -47,37% 40 -43,66% 

Θολοποτάμι  725 11,59% 809 -14,46% 692 -4,55% 

Καταρράκτης  453 -6,18% 425 -4,00% 408 -9,93% 

Κοινή 280 1,07% 283 -48,41% 146 -47,86% 

Μέσα Διδύμα  280 -31,43% 192 -11,98% 169 -39,64% 

Μυρμήγκι  86 3,49% 89 3,37% 92 6,98% 

Νένητα  1.170 -11,28% 1.038 -10,98% 924 -21,03% 

Παγίδα  128 7,81% 138 -6,52% 129 0,78% 

Φλάτσια  135 -18,52% 110 -30,91% 76 -43,70% 

Δημοτική Ενότητα 
Καμποχώρων 3.210 -1,74% 3.154 -8,15% 2.897 -9,75% 

Χαλκειός  906 -4,30% 867 9,57% 950 4,86% 

Άγιος Γεώργιος Συκούσης  817 -4,77% 778 -25,58% 579 -29,13% 

Βαβύλοι  185 43,78% 266 -21,43% 209 12,97% 

Βασιλεώνοικο  407 -3,69% 392 -3,83% 377 -7,37% 

Βερβεράτο  340 -33,82% 225 2,67% 231 -32,06% 

Δαφνώνας  409 -0,24% 408 -5,64% 385 -5,87% 

Ζυφιάς  146 49,32% 218 -23,85% 166 13,70% 

Δημοτική Ενότητα 
Καρδαμύλων 3.133 -6,80% 2.920 -23,49% 2.234 -28,69% 

Καρδάμυλα  2.226 -15,05% 1.891 -13,11% 1.643 -26,19% 

Αμάδες  247 23,89% 306 -54,25% 140 -43,32% 

Βίκι  189 -17,46% 156 -30,77% 108 -42,86% 

Καμπιά 127 -7,87% 117 -57,26% 50 -60,63% 

Πυτιός  284 38,38% 393 -34,61% 257 -9,51% 

Σπαρτούντα 60 -5,00% 57 -36,84% 36 -40,00% 
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Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα 
Μαστιχοχωρίων 4.981 -4,76% 4.744 -22,60% 3.672 -26,28% 

Πυργί 1.354 -3,69% 1.304 -36,20% 832 -38,55% 

Αρμόλια  528 15,72% 611 -27,66% 442 -16,29% 

Βέσσα  373 -32,71% 251 -54,98% 113 -69,71% 

Ελάτα  321 -4,05% 308 -19,48% 248 -22,74% 

Καλαμωτή  939 -8,95% 855 -17,43% 706 -24,81% 

Λιθί  423 7,57% 455 -12,53% 398 -5,91% 

Μεστά  485 16,49% 565 -22,65% 437 -9,90% 

Ολύμποι  432 -28,47% 309 21,68% 376 -12,96% 

Πατρικά  126 -31,75% 86 39,53% 120 -4,76% 

Δημοτική Ενότητα 
Ομηρούπολης 7.477 -2,41% 7.297 3,15% 7.527 0,67% 

Βροντάδος  4435 3,83% 4.605 15,79% 5.332 20,23% 

Ανάβατος  39 -23,08% 30 -96,67% 1 -97,44% 

Αυγώνυμα  110 -24,55% 83 -83,13% 14 -87,27% 

Καρυές  741 4,05% 771 -12,32% 676 -8,77% 

Λαγκάδα  1.186 -14,50% 1.014 -15,58% 856 -27,82% 

Σιδηρούντα  220 1,36% 223 -82,96% 38 -82,73% 

Συκιάδα 746 -23,46% 571 6,83% 610 -18,23% 

Σύνολο Δήμου Χίου 51.090 1,35% 51.780 -0,75% 51.390 0,59% 

1.1.3 Μεταναστευτικές Ροές – Διαχείριση Προβλήματος Προσφύγων 

Η Χίος αποτελεί κι αυτή Δήμο που δέχεται έντονες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες 
την τελευταία διετία (2013 - 2014) τριπλασιάστηκαν, με τους μετανάστες που 
συνελήφθησαν στο νησί για παράνομη είσοδο στη χώρα το 2014 να φτάνουν τα 6.518 
άτομα. Παρά τη δραστηριοποίηση της Κινητής Μονάδας Β’ Πρώτης Υποδοχής στο 
νησί, παρουσιάζονται δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής των 
εισερχόμενων μεταναστών λόγω έλλειψης προσωπικού και του μεγάλου αριθμού των 
μεταναστών. 
Πίνακας 3: Καταγεγραμμένοι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών από τις Υπηρεσίες Πρώτης 

Υποδοχής  για το Έτος 2013 
Περιφερειακή Υπηρεσία Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 766 132 898 
Κινητή Μονάδα A (Σάμος) 1.036 276 1.312 
Κινητή Μονάδα Β (Χίος) 593 208 801 
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Κινητή Μονάδα Β (Λέσβος) 417 74 491 
Σύνολο 2.812 690 3.502 

ΠΗΓΗ: Στοιχεία ΥΠΥ 
Πίνακας 4: Πίνακας Συλληφθέντων Λαθρομεταναστών για Παράνομη Είσοδο και 

Παραμονή από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές 

2013 2014 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ 10.411 9.290 -10,77%
ΕΛΛΗΝΟ-ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΜΕΘΟΡΙΟ 1.041 1.216 16,81%

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ 505 780 54,46%
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ                              

(Συμπ. & υπήκοοι Αλβανίας)
1.122 1.914 70,59%

 ΛΕΣΒΟΥ 3.793 12.187 221,30%
 ΣΑΜΟΥ 3.233 7.633 136,10%
 ΧΙΟΥ 1.560 6.518 317,82%

Α'   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.034 6.594 537,72%
Β΄  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.375 9.458 587,85%

 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 116 261 125,00%
ΚΡΗΤΗ 2.557 3.093 20,96%

ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ 16.255 18.219 12,08%
ΣΥΝΟΛΟ 43.002 77.163 79,44%  

ΠΗΓΗ: Στατιστικά ΕΛ.ΑΣ. 

1.1.4 Συνοπτική Αξιολόγηση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών Ανά Δημοτική 
Ενότητα 

Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί και για λόγους πιο ευχερούς παρουσίασης θα 
γίνει η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο Δημοτικής 
Ενότητας προκειμένου να εντοπισθούν οι κρίσιμες ιδιαιτερότητες και 
διαφοροποιήσεις των δημογραφικών εξελίξεων ανά περιοχή. 
Πίνακας 5: Μεταβολή Πληθυσμού Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμου Χίου 2001 - 

2011 

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακή 
Πυκνότητα 

2001 

Μεταβολή  
2001 – 
2011 

Πληθυσμιακή 
Πυκνότητα 

2011 

Δημοτική Ενότητα Χίου 1.041,89 0,13 1.176,44 

Δημοτική Ενότητα Αγίου 
Μηνά 205,84 0,22 250,67 

Δημοτική Ενότητα Αμανής 16,82 -0,63 6,20 

Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 93,88 -0,13 81,95 

Δημοτική Ενότητα 
Καμποχώρων 62,37 -0,08 57,29 

Δημοτική Ενότητα 
Καρδαμύλων 16,00 -0,23 12,24 
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Δημοτική Ενότητα 
Μαστιχοχωρίων 22,41 -0,23 17,35 

Δημοτική Ενότητα 
Ομηρούπολης 47,07 0,03 48,56 

Σύνολο Δήμου Χίου 61,46 -0,01 60,99 

Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011 
Δημοτική Ενότητα Χίου 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 

23.779 1.252 2.731 3.686 5.450 4.425 2.274 3.140 821 
Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 3,16 
Δείκτης Εξάρτησης 0,58 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,75 

Παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια της 
πληθυσμιακής πυκνότητας αφού αυξάνεται ο πληθυσμός με τα ίδια όρια. Ο δείκτης 
γήρανσης είναι ο μικρότερος από όλες τις Δημοτικές ενότητες αφού εδώ 
συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων αφού εδώ παρουσιάζονται καλύτερες 
εργασιακές  ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. Επίσης ο δείκτης 
εξάρτησης είναι ο μικρότερος και δείχνει μια περιοχή με δυναμική ανάπτυξης αφού 
εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού. Ο δείκτης 
αντικατάστασης είναι ο μεγαλύτερος από όλες τις δημοτικές ενότητες ως αποτέλεσμα 
της συγκέντρωσης των μικρότερων ηλικιών στην περιοχή. 
Όλα αυτά όμως γίνονται εις βάρος των υπολοίπων δημοτικών ενοτήτων αφού υπάρχει 
μια αφαίμαξη νέων και παραγωγικών ανθρώπων με άμεσες συνέπειες στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή των άλλων Δ.Ε..  

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα Χίου 22.894 3,87% 23.779 12,91% 26.850 17,28% 

Χίος 22.894 3,87% 23.779 12,91% 26.850 17,28% 

Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 
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2.686 119 283 402 533 517 285 425 122 
Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 4,60 
Δείκτης Εξάρτησης 0,67 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,41 

Παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια της 
πληθυσμιακής πυκνότητας αφού αυξάνεται ο πληθυσμός με τα ίδια όρια. Είναι η 
Δημοτική Ενότητα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού. Ο δείκτης 
γήρανσης είναι ο τέταρτος μικρότερος από όλες τις Δημοτικές ενότητες αφού εδώ 
συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των νέων αφού βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση 
από το αστικό κέντρο της Χίου και διαχέονται μέχρι εδώ τα πλεονεκτήματα του. 
Επίσης ο δείκτης εξάρτησης είναι ανάλογα ο τρίτος μικρότερος και δείχνει επίσης μια 
περιοχή με δυναμική ανάπτυξης αφού και εδώ συγκεντρώνεται μέρος του 
παραγωγικού δυναμικού. Ο δείκτης αντικατάστασης είναι αντίστοιχα ο τρίτος 
μεγαλύτερος από όλες τις δημοτικές ενότητες ως αποτέλεσμα των ανωτέρω. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τουρισμός στη Δ.Ε. Αγίου Μηνά έχει μεγάλη ανάπτυξη 
καθώς στην περιοχή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των υποδομών και 
δραστηριοτήτων τουριστικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο Δήμου.  
Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ως περιοχή που γειτνιάζει επηρεάζεται θετικά από το 
αστικό κέντρο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση.  
Η Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού 
που οδηγεί στην αύξηση του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας. Η Δημοτική 
Κοινότητα Νεοχωρίου παρουσιάζει μια σταθερότητα ως προς τον πληθυσμό. Η 
Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών είναι αυτή που δέχεται κυρίως τη θετική επίδραση 
της ύπαρξης του αστικού κέντρου σε μικρή απόσταση και όχι το Νεοχώρι.  
 
 

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα Αγίου 
Μηνά 2.442 9,99% 2.686 21,78% 3.271 33,95% 

Θυμιανά  1.779 17,65% 2.093 24,51% 2.606 46,49% 

Νεοχώρι 663 -10,56% 593 12,14% 665 0,30% 

Δημοτική Ενότητα Αμανής 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 

2.668 72 227 267 410 547 390 571 184 
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Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 10,49 

Δείκτης Εξάρτησης 0,95 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,77 

Παρατηρούμε μια ραγδαία μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2011. Η 
αύξηση του πληθυσμού το 2001 έχει να κάνει με το σύστημα απογραφής που 
«επέτρεπε» την απογραφή των κατοίκων στα χωριά καταγωγής τους. Η απογραφή 
του 2011 είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να εμφανίζεται με 
αδρό τρόπο η αστικοποίηση. Η εγκατάλειψη των χωριών της Αμανής από τους 
κατοίκους κυρίως των  μικρότερων ηλικιών φαίνεται και από τους δείκτες γήρανσης, 
εξάρτησης και αντικατάστασης. Βέβαια αυτοί οι δείκτες έχουν εξαχθεί με στοιχεία 
του 2001, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα νεότερα στοιχεία, και παρουσιάζουν μια πιο 
ωραιοποιημένη εικόνα σε σχέση με την πραγματική που είναι ακόμα χειρότερη. Ο 
δείκτης γήρανσης είναι ο μεγαλύτερος στο Δήμο, ο δείκτης εξάρτησης ο δεύτερος 
μεγαλύτερος (στην πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερος), και ο δείκτης 
αντικατάστασης ο μικρότερος και σε μεγάλη απόσταση από την επόμενη Δημοτική 
Ενότητα. 
Τα ανωτέρω δείχνουν μια φθίνουσα περιοχή που υφίσταται πληθυσμιακή 
συρρίκνωση. Φαίνεται καθαρά ότι τα ηλικιακά στρώματα που συνταξιοδοτούνται, 
εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και επανεγκαθίστανται στους γενέθλιους τόπους 
τους, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός που ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες και αποτελεί 
τον μοχλό ανάπτυξης για μία περιοχή, να εμφανίζεται ιδιαίτερα ελλειμματικός στη 
Δημοτική Ενότητα Αμανής. 

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα Αμανής 2.214 20,51% 2.668 -63,16% 983 -55,60% 
Βολισσός  492 14,43% 563 -44,40% 313 -36,38% 

Άγιον Γάλας 116 45,69% 169 -77,51% 38 -67,24% 
Διευχά  131 -34,35% 86 -76,74% 20 -84,73% 

Κέραμος  166 8,43% 180 -79,44% 37 -77,71% 
Κουρούνια  179 37,43% 246 -69,51% 75 -58,10% 
Λεπτόποδα 81 8,64% 88 -57,95% 37 -54,32% 
Μελανιός  29 89,66% 55 -87,27% 7 -75,86% 

Νέα Ποταμιά 120 1,67% 122 -47,54% 64 -46,67% 
Νενητούρια  215 -25,12% 161 -67,08% 53 -75,35% 
Παρπαριά  204 79,41% 366 -62,30% 138 -32,35% 

Πιραμά  60 68,33% 101 -60,40% 40 -33,33% 
Πισπιλούντα  112 -8,04% 103 -41,75% 60 -46,43% 

Τρύπες  84 85,71% 156 -66,03% 53 -36,90% 
Φυτά  105 -16,19% 88 -80,68% 17 -83,81% 
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Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 Μεταβολή 
1991 - 2011 

Χάλανδρα 120 53,33% 184 -83,15% 31 -74,17% 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια μείωση του πληθυσμού σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Το μικρότερο ποσοστό μείωσης πληθυσμού 
συγκριτικά με τις άλλες έχουν η Παρπαριά και το Πιραμά. Και το μεγαλύτερο τα 
Φυτά και τα Διευχά.  
Η Βολισσός ως η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Αμανής αποτέλεσε διοικητικό 
κέντρο, με συνέπεια να συγκεντρωθούν σε αυτή το μεγαλύτερο μέρος των 
κοινωνικών και αστικών  υποδομών της περιοχής (σχολεία, ικανοποιητικό οδικό 
δίκτυο, αγροτικός ιατρός κλπ) και να αποτελεί πόλο έλξης του πληθυσμού. Είναι 
επόμενο λοιπόν, σε περιόδους πληθυσμιακής αφαίμαξης, να χάνει μικρότερο μέρος 
του πληθυσμού της από τα υπόλοιπα.  

Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 

4.650 215 553 527 866 841 522 913 213 

Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 5,24 

Δείκτης Εξάρτησης 0,80 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,47 

Παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2011 της 
τάξης του 16%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση. Έχουμε λοιπόν σε 
μεγάλη ένταση το φαινόμενο της αστικοποίησης,  το οποίο ώθησε πολλούς κατοίκους 
να εγκαταλείψουν τους γενέθλιους τόπους και να εγκατασταθούν στην πόλη της 
Χίου, όπου θα εύρισκαν ευκολότερα εργασία και καλύτερες κοινωνικές 
εξυπηρετήσεις (υγεία, εκπαίδευση, υπηρεσίες κ.α.).  
Η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού είναι η μικρότερη από τις περιοχές που 
βρίσκονται «μακριά» από το κέντρο της Χίου.  
Ο δείκτης γήρανσης είναι ο πέμπτος μικρότερος, ο δείκτης εξάρτησης φαίνεται να 
είναι ο μεγαλύτερος και ο δείκτης αντικατάστασης ο δεύτερος από όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες. Αυτή η αναντιστοιχία δείκτη εξάρτησης και δείκτη αντικατάστασης δείχνει 
ένα εξαιρετικά μεγάλο γεροντικό πληθυσμό που αυξάνει πολύ το δείκτη εξάρτησης 
αλλά και ένα σχετικά μικρό πληθυσμό «κοντά στη σύνταξη». Έχει λοιπόν ένα 
παραγωγικό δυναμικό που βρίσκεται σε ώριμη ηλικία και μπορεί να δώσει ώθηση 
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με τα κατάλληλα κίνητρα.  
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μια Δημοτική Ενότητα που 
μπορεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη εάν της δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα.  
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Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 4.739 -4,37% 4.532 -12,71% 3.956 -16,52% 

Καλλιμασιά  1.104 -2,81% 1.073 2,52% 1.100 -0,36% 

Βουνός 307 -2,61% 299 -39,80% 180 -41,37% 

Έξω Διδύμα  71 7,04% 76 -47,37% 40 -43,66% 

Θολοποτάμι  725 11,59% 809 -14,46% 692 -4,55% 

Καταρράκτης  453 -6,18% 425 -4,00% 408 -9,93% 

Κοινή  280 1,07% 283 -48,41% 146 -47,86% 

Μέσα Διδύμα  280 -31,43% 192 -11,98% 169 -39,64% 

Μυρμήγκι  86 3,49% 89 3,37% 92 6,98% 

Νένητα  1.170 -11,28% 1.038 -10,98% 924 -21,03% 

Παγίδα  128 7,81% 138 -6,52% 129 0,78% 

Φλάτσια  135 -18,52% 110 -30,91% 76 -43,70% 

Οι Τοπικές Κοινότητες Καλλιμασιάς, Παγίδας και Μυρμηγκίου παρουσιάζουν μια 
σταθερότητα στον πληθυσμό τους. Όλες οι άλλες παρουσιάζουν μείωση σε μικρό ή 
μεγαλύτερο ποσοστό.  
Η Καλλιμασιά ως η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Ιωνίας αποτέλεσε διοικητικό 
κέντρο, με συνέπεια να απολαμβάνει τα θετικά στοιχεία από αυτό, που έχουν 
αναφερθεί και νωρίτερα. Επίσης είναι η πλησιέστερη στην πόλη Τ.Κ. και έστω και 
πολύ λίγο δέχεται τη θετική επίδραση του αστικού κέντρου.  
 
 
 

Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 

3.154 145 310 611 602 500 333 506 147 

Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 4,50 

Δείκτης Εξάρτησης 0,66 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,37 
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Παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2011 με 
εντονότερη από το 2001 και μετά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση. 
Έχουμε λοιπόν σε ένταση το φαινόμενο της αστικοποίησης αλλά όχι τόσο όσο άλλες 
περιοχές,  το οποίο ώθησε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τους γενέθλιους 
τόπους και να εγκατασταθούν στην πόλη της Χίου.  
Η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού είναι η μικρότερη σε σχέση με άλλες περιοχές 
τις περιοχές που βρίσκονται πιο μακριά από το κέντρο της Χίου. Η περιοχή είναι 
κοντά στην πόλη της Χίου και δέχεται τις θετικές συνέπειες της ύπαρξης του αστικού 
κέντρου. 
Ο δείκτης γήρανσης είναι ο τέταρτος μικρότερος, ο δείκτης εξάρτησης φαίνεται να 
είναι ο δεύτερος μικρότερος και ο δείκτης αντικατάστασης ο πέμπτος από όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες.  
Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ως περιοχή που γειτνιάζει επηρεάζεται θετικά από το 
αστικό κέντρο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Από τα στοιχεία δεν προκύπτει αν 
πρόκειται για περιοχή κατοικίας ανθρώπων που εργάζονται στη Χίο ή για περιοχή με 
ανεπτυγμένη οικονομική δραστηριότητα. Πάντως η επίδραση δεν φαίνεται να είναι 
τόσο μεγάλη όσο στην Δ.Ε. Αγίου Μηνά. Για να τονωθεί αυτή επίδραση πρέπει να 
δοθούν και κίνητρα ώστε να αντιστραφεί η έστω και μικρή τάση εγκατάλειψης.   

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα 
Καμποχώρων 3.210 -1,74% 3.154 -8,15% 2.897 -9,75% 

Χαλκειός  906 -4,30% 867 9,57% 950 4,86% 

Άγιος Γεώργιος Συκούσης  817 -4,77% 778 -25,58% 579 -29,13% 

Βαβύλοι  185 43,78% 266 -21,43% 209 12,97% 
Βασιλεώνοικο  407 -3,69% 392 -3,83% 377 -7,37% 

Βερβεράτο  340 -33,82% 225 2,67% 231 -32,06% 
Δαφνώνας  409 -0,24% 408 -5,64% 385 -5,87% 

Ζυφιάς  146 49,32% 218 -23,85% 166 13,70% 
Οι Τοπικές Κοινότητες δεν παρουσιάζουν καμία σταθερότητα στον πληθυσμό τους. 
Οι ρυθμοί μεταβολής παρουσιάζονται διαφορετικοί. Από μεγάλη αύξηση σε μεγάλη 
μείωση και αντίστροφα. Δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Η 
ύπαρξη πολλών στρατοπέδων στην περιοχή δημιουργεί αυτές τις μεταβολές. Η 
αύξηση του πληθυσμού του Χαλκειούς ίσως να οφείλεται και στη δημιουργία στην 
περιοχή των νέων εργατικών κατοικιών 

Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 
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2.920 110 301 454 505 557 343 523 127 
Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 5,91 
Δείκτης Εξάρτησης 0,73 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,20 
Παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2011 με 
εντονότερη από το 2001 και μετά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση. 
Έχουμε λοιπόν σε μεγάλη ένταση το φαινόμενο της αστικοποίησης. Η μεταβολή αυτή 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Δ.Ε. Αμανής. Η απόσταση λοιπόν από το αστικό 
κέντρο είναι αυτή που καθορίζει και το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού. Όσο 
μεγαλύτερη η απόσταση τόσο μεγαλύτερος και ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού.  
Ο δείκτης γήρανσης είναι ο έκτος μεγαλύτερος, ο δείκτης εξάρτησης είναι ο πέμπτος 
μικρότερος και ο δείκτης αντικατάστασης ο έκτος από όλες τις Δημοτικές Ενότητες.  
Τα ανωτέρω λοιπόν δείχνουν μια περιοχή φθίνουσα. Φαίνεται καθαρά και εδώ ότι τα 
ηλικιακά στρώματα που συνταξιοδοτούνται, εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και 
επανεγκαθίστανται στους γενέθλιους τόπους τους, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός που 
ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες και αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης για μία περιοχή, 
να εμφανίζεται ελλειμματικός αλλά όχι τόσο όσο στη Δημοτική Ενότητα Αμανής. 

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα 
Καρδαμύλων 3.133 -6,80% 2.920 -23,49% 2.234 -28,69% 

Καρδάμυλα  2.226 -15,05% 1.891 -13,11% 1.643 -26,19% 

Αμάδες  247 23,89% 306 -54,25% 140 -43,32% 

Βίκι  189 -17,46% 156 -30,77% 108 -42,86% 

Καμπιά  127 -7,87% 117 -57,26% 50 -60,63% 

Πυτιός  284 38,38% 393 -34,61% 257 -9,51% 

Σπαρτούντα  60 -5,00% 57 -36,84% 36 -40,00% 

Από το παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια πολύ μεγάλη μείωση του πληθυσμού σε 
όλες τις Τοπικές Κοινότητες από το 2001 έως το 2011. Το μικρότερο ποσοστό 
μείωσης πληθυσμού συγκριτικά με τις άλλες έχουν τα Καρδάμυλα.  
Τα Καρδάμυλα ως η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Καρδαμύλων αποτέλεσε 
διοικητικό κέντρο, με συνέπεια να συγκεντρωθούν σε αυτή το μεγαλύτερο μέρος των 
κοινωνικών και αστικών  υποδομών της περιοχής (σχολεία, ικανοποιητικό οδικό 
δίκτυο, αγροτικός ιατρός κλπ.) και να αποτελεί πόλο έλξης του πληθυσμού. Είναι 
επόμενο λοιπόν, σε περιόδους πληθυσμιακής αφαίμαξης, να χάνει  μικρότερο μέρος 
του πληθυσμού της από τα υπόλοιπα. Αποτελεί λοιπόν ένα κέντρο πάνω στο οποίο 
μπορεί να στηριχθεί η ανάκαμψη της περιοχής. 

Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 
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Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 

4.744 161 379 821 768 743 554 1.036 282 
Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 8,19 
Δείκτης Εξάρτησης 0,84 

Δείκτης Αντικατάστασης 0,97 
Παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2011 με 
εντονότερη από το 2001 και μετά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση. 
Έχουμε λοιπόν σε μεγάλη ένταση το φαινόμενο της αστικοποίησης. Η μεταβολή αυτή 
είναι η Τρίτη μεγαλύτερη μετά τη Δ.Ε. Αμανής. Η απόσταση λοιπόν από το αστικό 
κέντρο είναι αυτή που καθορίζει και το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού. Όσο 
μεγαλύτερη η απόσταση τόσο μεγαλύτερος και ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού 
(Αμανή, Καρδάμυλα, Μαστιχοχώρια). 
Ο δείκτης γήρανσης είναι ο έβδομος μεγαλύτερος, ο δείκτης εξάρτησης είναι ο έκτος 
μικρότερος και ο δείκτης αντικατάστασης ο έβδομος από όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες.  

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 

1991 
Μεταβολή 

1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα 
Μαστιχοχωρίων 4.981 -4,76% 4.744 -22,60% 3.672 -26,28% 

Πυργί  1.354 -3,69% 1.304 -36,20% 832 -38,55% 

Αρμόλια  528 15,72% 611 -27,66% 442 -16,29% 

Βέσσα 373 -32,71% 251 -54,98% 113 -69,71% 

Ελάτα  321 -4,05% 308 -19,48% 248 -22,74% 

Καλαμωτή  939 -8,95% 855 -17,43% 706 -24,81% 

Λιθί  423 7,57% 455 -12,53% 398 -5,91% 

Μεστά  485 16,49% 565 -22,65% 437 -9,90% 

Ολύμποι  432 -28,47% 309 21,68% 376 -12,96% 

Πατρικά  126 -31,75% 86 39,53% 120 -4,76% 

Τα ανωτέρω λοιπόν δείχνουν μια περιοχή φθίνουσα. Φαίνεται καθαρά και εδώ ότι τα 
ηλικιακά στρώματα που συνταξιοδοτούνται, εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και 
επανεγκαθίστανται στους γενέθλιους τόπους τους, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός που 
ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες και αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης για μία περιοχή, 
να εμφανίζεται ελλειμματικός αλλά όχι τόσο όσο στις Δημοτικές Ενότητες Αμανής 
και Καρδαμύλων. Βέβαια μια τέτοια απλοϊκή ανάλυση δεν μπορεί να καταδείξει τις 
αιτίες αυτού του φαινομένου.  
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Η Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων αποτελεί το μεγαλύτερο πόλο έλξης 
επισκεπτών τα τελευταία χρόνια, στα μεσαιωνικά χωριά της (Μεστά, Ολύμποι, 
Πυργί). Η μοναδική στον κόσμο μαστίχα φύεται και καλλιεργείται σε όλες τις Δ.Κ. με 
αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετή εισροή πόρων από την εκμετάλλευσή της. Αποτελούν 
λοιπόν θέμα περαιτέρω διερεύνησης τα ανωτέρω στοιχεία 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δ.Ε 
διότι αποτελεί την περιοχή με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. 
Επίσης η τελευταία πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος θα επιδεινώσει 
ακόμα περισσότερο την άσχημη κατάσταση εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα  
Τα στοιχεία δείχνουν μια περιοχή φθίνουσα. Φαίνεται καθαρά και εδώ ότι τα 
ηλικιακά στρώματα που συνταξιοδοτούνται, εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και 
επανεγκαθίστανται στους γενέθλιους τόπους τους, και ο πληθυσμός που ανήκει στις 
παραγωγικές ηλικίες και αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης για μία περιοχή, να 
εμφανίζεται ελλειμματικός. 
Στο Πυργί παρατηρείται μια μεγάλη μείωση του πληθυσμού του. Αν και ήταν η 
πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Μαστιχοχωρίων, και διοικητικό κέντρο, δεν φαίνεται 
να αποτελεί πόλο έλξης του πληθυσμού με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται το 
φαινόμενο της μικρότερης μείωσης του πληθυσμού που παρατηρείται στις άλλες 
πρώην πρωτεύουσες των Καποδιστριακών Δήμων. 

Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
και 
άνω 

7.335 333 829 1.083 1.475 1.373 834 1.119 289 
Δημογραφικοί δείκτες (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 4,23 
Δείκτης Εξάρτησης 0,67 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,39 
Ο πληθυσμός της Δ.Ε. παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Από το 1991 έως 2001 
παρουσιάζεται μια μικρή μείωση ενώ από 2001 έως το 2011 μια αύξηση. Αυτό 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του πληθυσμού της Δ.Κ. Βροντάδου. 
Όλες οι άλλες Δ.Κ παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού.  
Επιβεβαιώνεται και εδώ η παρατήρηση ότι ως περιοχή που γειτνιάζει επηρεάζεται 
θετικά από το αστικό κέντρο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση. 
Ο δείκτης γήρανσης είναι ο δεύτερος μικρότερος από όλες τις Δημοτικές ενότητες 
αφού εδώ συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των νέων αφού βρίσκεται σε πολύ μικρή 
απόσταση από το αστικό κέντρο της Χίου και διαχέονται μέχρι εδώ τα 
πλεονεκτήματα του. Επίσης ο δείκτης εξάρτησης είναι ανάλογα ο δεύτερος 
μικρότερος (μαζί με Δ.Ε. Καμποχώρων) και δείχνει επίσης μια περιοχή με δυναμική 
ανάπτυξης αφού και εδώ συγκεντρώνεται μέρος του παραγωγικού δυναμικού. Ο 
δείκτης αντικατάστασης είναι αντίστοιχα ο τέταρτος μεγαλύτερος από όλες τις 
δημοτικές ενότητες ως αποτέλεσμα των ανωτέρω. 

Δημοτική ή Τοπική Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου 
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Κοινότητα 
1991 

Μεταβολή 
1991 - 
2001 

2001 
Μεταβολή 

2001 - 
2011 

2011 
Μεταβολή 
1991 - 2011 

Δημοτική Ενότητα 
Ομηρούπολης 7.477 -2,41% 7.297 3,15% 7.527 0,67% 

Βροντάδος  4435 3,83% 4.605 15,79% 5.332 20,23% 

Ανάβατος  39 -23,08% 30 -96,67% 1 -97,44% 

Αυγώνυμα  110 -24,55% 83 -83,13% 14 -87,27% 

Καρυές  741 4,05% 771 -12,32% 676 -8,77% 

Λαγκάδα  1.186 -14,50% 1.014 -15,58% 856 -27,82% 

Σιδηρούντα  220 1,36% 223 -82,96% 38 -82,73% 

Συκιάδα  746 -23,46% 571 6,83% 610 -18,23% 

Σύνολο Δήμου Χίου 51.090 1,35% 51.780 -0,75% 51.390 0,59% 

Η Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού 
που οδηγεί στην αύξηση του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας. Αντίθετα όλες οι 
άλλες Δ.Κ παρουσιάζουν μια συνεχή μείωση εκτός μικρών εξαιρέσεων. Από τα 
προηγούμενα φαίνεται καθαρά η θετική επίδραση στο Βροντάδο που δέχεται εξαιτίας 
της ύπαρξης του αστικού κέντρου σε μικρή απόσταση. 
Συμπεράσματα από την Συνοπτική Αξιολόγηση των Δημογραφικών 
Χαρακτηριστικών των Δημοτικών Ενοτήτων 
Από την παραπάνω παρουσίαση και ανάλυση φαίνεται καθαρά ότι η πόλη της Χίου, 
πρωτεύουσα του Δήμου Χίου, εμπορικό / οικονομικό και διοικητικό κέντρο της 
Περιφερειακής Ενότητας λειτουργεί ως αστικό κέντρο, που υπό διαφορετική κλίμακα 
και ένταση λειτουργεί και ως πυρήνας της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και ως δέκτης όλης της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής και του 
νησιού. Η δεύτερη περίπτωση, έχει ως αποτέλεσμα τη διαχρονική απερήμωση της 
ευρύτερης περιοχής και των πλέον απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών της 
υπαίθρου. Επίσης παρατηρείται ότι η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού είναι η 
μεγαλύτερη στις περιοχές που βρίσκονται «μακριά» από το κέντρο της Χίου. Έτσι 
λοιπόν παρουσιάζονται σε πληθυσμιακή ανάπτυξη η Χίος, τα Θυμιανά και ο 
Βροντάδος, περιοχές που πρακτικά έχουν ενωθεί μεταξύ τους και αποτελούν ένα 
οικιστικό συγκρότημα. Όλες οι άλλες περιοχές παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού 
τους και μόνο οι πρωτεύουσες των πρώην Δήμων παρουσιάζουν μια σχετική 
σταθερότητα. Επίσης οι περιοχές που είναι απομακρυσμένες από την πόλη της Χίου 
παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και ερήμωσης.   

1.2 Περιβάλλον και Ποιότητας Ζωής 
1.2.1 Φυσικό Περιβάλλον 
Μορφολογία  
Η Χίος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Είναι ορεινό-ημιορεινό νησί 
με έκταση 842 τ.χλμ. και μήκος ακτών 229 χλμ.. Χαρακτηρίζεται από απότομο 
ανάγλυφο κυρίως στο βόρειο τμήμα που σβήνει ομαλά με πολλούς χαμηλότερου 
υψομέτρου λόφους στο νότιο μέρος της. 
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Σπονδυλώνεται από βορρά προς νότο από οροσειρά που καταλήγει στη βουνολοφώδη 
περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Η ψηλότερη κορυφή της είναι το Πελιναίο όρος (1.297 
μ.) στο βόρειο άκρο. Νοτιότερα από το Πελιναίο, υψώνεται το Όρος (1.126 μ.) και 
στη συνέχεια ο Κοκλιάς (770 μ.), ο Προβατάς (807 μ.) και το Λεπρό (650 μ.). 
Υπάρχουν και άλλα χαμηλότερα όρη που το ύψος τους κυμαίνεται μεταξύ των 400 
και 600 μ. όπως το Αίπος, ο Κένταυρος, η Κολούμπα. 
Τις πεδιάδες της Χίου αποτελούν οι παραλιακές πεδινές περιοχές της πόλης της Χίου 
και της Καλαμωτής. Η πρώτη βρίσκεται στο κέντρο της ανατολικής πλευράς και η 
δεύτερη στο ΝΑ τμήμα του νησιού. 
Οι ποταμοί είναι γενικά μικροί σε μήκος, μεγαλύτεροι είναι ο Χαλικιάς (Ποταμιά) και 
ο Μαλαγγιώτης που εκβάλλουν στον όρμο της Βολισσού, ο Ελίντας που εκβάλλει 
στον ομώνυμο όρμο, ο Καρτερός στον όρμο της Καλαμωτής, ο Κοκκαλάς, ο 
Παρθένης και ο Αρμένης. Στη Χίο δεν υπάρχουν λίμνες πέρα μικρών αβαθών λιμνών 
– υγροτόπων. 
Οι ακτές του νησιού δεν παρουσιάζουν έντονο διαμελισμό. Στις δυτικές ακτές 
σχηματίζεται μια μεγάλη ανοικτή κόλπωση που δίνει στο νησί το σήμα ημισελήνου. 
Το νοτιότερο άκρο της είναι το Ακρωτήριο Μάστιχο ή Ούρα, ενώ το βορειότερο άκρο 
της είναι το Ακρωτήριο Επανωχωρίου ή Επανωμεριάς. Το νησί χωρίζεται από τη 
χερσόνησο της Ερυθραίας της Μ. Ασίας με το δίαυλο της Χίου ή στενό του Τσεσμέ, 
πλάτους 6 ναυτικών μιλίων. 
Το νησί διακρίνεται, με βάση τη μορφολογία του εδάφους και τη βλάστηση, σε τρεις 
περιοχές: α. την ορεινή βόρεια και δυτική που περιλαμβάνει το Όρος Πελινναίο 
(1.297 m), β. την περιοχή του Κάμπου, στο ανατολικοκεντρικό τμήμα του νησιού που 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκτεταμένων καλλιεργειών και γ. την 
νοτιοανατολική περιοχή, στους λόφους της οποίας καλλιεργείται η Pistacia lentiscus 
var. chia, από την οποία παράγεται η φημισμένη χιώτικη μαστίχα. 
Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ανάγλυφο (ακτές, βουνά, 
πεδιάδες) μεταξύ του βόρειου, του μεσαίου και του νότιου τμήματος. Αυτό 
δημιουργεί διαφοροποιήσεις και στις χρήσεις γης: ναυτιλία και εμπόριο στις 
παραθαλάσσιες περιοχές, αγροτική παραγωγή στους κάμπους, κτηνοτροφία και 
μεταποιητικές δραστηριότητες στις ορεινές περιοχές. 
Εδαφολογικές Συνθήκες 
Το έδαφος της νήσου Χίου αποτελείται από σκληρούς ασβεστόλιθους που είναι 
συνήθως εδάφη όξινα με αργιλοπηλώδη, αργιλώδη υφή κατά το μεγαλύτερο μέρος, 
το δε βορειοδυτικό μέρος του νησιού είναι εδάφη από σχιστόλιθους (όξινα με πηλώδη 
υφή). Ένα τμήμα της νοτιοανατολικής Χίου αποτελείται από εδάφη με ασβεστούχες 
τριτογενείς αποθέσεις (αλκαλικά με ποικίλη υφή) και δύο μικρά τμήματα (ο κάμπος 
της Χίου και ο κάμπος της Βολισσού) αποτελούνται από αλλουβιακά γεωργικά 
εδάφη. 
Κλιματολογικές Συνθήκες 
Το κλίμα της Χίου λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του νησιώτικου χαρακτήρα 
της ανήκει στο θαλάσσιο τύπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλό θερμομετρικό 
εύρος, ήπιο χειμώνα και παρατεταμένο ξηρό και θερμό θέρος. 
Η Χίος κατατάσσεται κλιματολογικά στη «Ζώνη της Περιοχής του Αιγαίου», στην 
οποία περιλαμβάνεται όλη η νοτιοανατολική Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία, όλα τα 
νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη (πλην του νοτιοανατολικού της τμήματος). 
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Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος (δηλαδή, η διαφορά της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας 
του θερμότερου και του ψυχρότερου μήνα του χρόνου) φθάνει στους 16,6oC, το οποίο 
χαρακτηρίζει την περιοχή σε καθαρά εύκρατο τύπο κλίματος. 
Στη νήσο της Χίου, κατά διαστήματα λειτούργησαν αρκετοί μετεωρολογικοί σταθμοί 
(Αγίου Γεωργίου, Καλαμωτής, Καρδάμυλων, Συκιάδας, Πιτυούντας, Κουρούνας και 
Χίου), από τους οποίους όλοι εκτός της Χίου λειτούργησαν από το Υπουργείο 
Γεωργίας. 
Για τη γεωργική αξιοποίηση της περιοχής, αντιπροσωπευτικός σταθμός θεωρείται ο 
Μετεωρολογικός Σταθμός της Χίου που λειτουργεί σήμερα από την Ε.Μ.Υ. και ο 
οποίος βρίσκεται στο Κέντρο περίπου της Πεδιάδας, έχει αρκετή διάρκεια 
λειτουργίας και αξιοπιστία παρατηρήσεων. 
Κλιματικά στοιχεία 
Τα κύρια κλιματικά στοιχεία το οποία επικρατούν στην περιοχή είναι τα εξής: 

 Μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα: 16,7 oC 

 Μέση θερμοκρασία αέρα Φεβρουαρίου:  9,2 oC 

 Μέση θερμοκρασία αέρα Ιουλίου: 25,8 oC 

 Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία αέρα Φεβρουαρίου: -3,7 oC 

 Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία αέρα Ιουλίου: 41,1 oC 
 Μέσο ετήσιο ύψος βροχής: 666,3 χιλιοστά 

Ειδικότερα για κάθε κύριο κλιματικό στοιχείο παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες 
και διευκρινήσεις: 
Θερμοκρασίες 
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες οι οποίες 
υπολογίσθηκαν από μετρήσεις 19 ετών (περίοδοι 1932-1937 και 1975-1987) στον 
Μετεωρολογικό Σταθμό της Χίου. 

Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες Χίου 

Μήνας oC Μήνας oC 
Ιανουάριος 9,7 Ιούλιος 26,1 

Φεβρουάριος 9,4 Αύγουστος 25,2 
Μάρτιος 11,5 Σεπτέμβριος 22,3 
Απρίλιος 15,1 Οκτώβριος 18,1 

Μάιος 19,3 Νοέμβριος 14,0 
Ιούνιος 23,8 Δεκέμβριος 14,0 

Μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα 17,1oC 
Πηγή: ΕΜΥ Χίου 

Έτσι η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα υπολογίζεται σε 17,1oC, ενώ η μέση μηνιαία 
ελαχίστη που παρατηρείται στον Φεβρουάριο ανέρχεται σε 9,4oC και η μέση μηνιαία 
μεγίστη η οποία σημειώνεται τον Ιούλιο φθάνει σε 26,1oC. Από απόψεως ακραίων 
θερμοκρασιών, αναφέρονται η σημειωθείσα απόλυτα ελαχίστη ήταν -3,7oC, τον 
Φεβρουάριο 1932 και η απόλυτα μεγίστη 41,1oC τον Αύγουστο 1958.  
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Οι μέσες μηνιαίες και ελάχιστες θερμοκρασίες της περιόδου 1975-1987 και απ' αυτές 
οι μέσες ετήσιες και μηνιαίες (μέγιστες και ελάχιστες) της περιόδου αυτής που είναι: 

1. Η μέση ετήσια θερμοκρασία των μεγίστων φθάνει στους 20,2oC με μεγαλύτερη 
τον Ιούλιο 29,2oC και μικρότερη τον Φεβρουάριο 12,2oC. 

2. Η μέση ετήσια θερμοκρασία των ελαχίστων ανέρχεται σε 12,0oC με μεγαλύτερη 
τον Ιούλιο (20,0oC) και μικρότερη τον Ιανουάριο (5,8oC). 

Βροχοπτώσεις - Ημέρες βροχής 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται συνοπτικά οι μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις καθώς 
και η μέση ετήσια βροχόπτωση της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά υπολογίσθηκαν από 
μετρήσεις 40 ετών του Μετεωρολογικού Σταθμού της Ε.Μ.Υ. 

Μέση μηνιαία και ετήσια βροχόπτωση Χίου 

Μήνας Βροχόπτωσ
η χιλιοστά 

Ποσοστό 
έτους % Μήνας 

Βροχόπτωσ
η χιλιοστά 

Ποσοστό 
έτους % 

Ιανουάριος 155,7 23,4 Ιούλιος 0,7 0,1 
Φεβρουάριος 98,7 14,8 Αύγουστος 0,3 0,0 

Μάρτιος 69,9 10,5 Σεπτέμβριος 18,0 2,7 
Απρίλιος 32,8 4,9 Οκτώβριος 36,2 5,4 

Μάιος 23,9 3,6 Νοέμβριος 92,8 13,9 
Ιούνιος 5,7 0,9 Δεκέμβριος 131,6 19,8 

Μέση Ετήσια Βροχόπτωση 666,3 100,0 
Πηγή: ΕΜΥ 
Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή ανέρχεται σε 
666,3 χιλιοστά, με την μεγαλύτερη τον Ιανουάριο με 155,7 χιλιοστά και τη μικρότερη 
τον Αύγουστο με κάτω του ενός χιλιοστού (0,3 χιλιοστά). 
Σε ποσοστά βροχόπτωσης κατά μήνα έχουμε το μέγιστο τον Ιανουάριο με 23,4%, και 
το ελάχιστο την περίοδο του καλοκαιριού (Ιούνιο – Ιούλιο - Αύγουστο) με ποσοστό 
κάτω του 1%. Κατά εποχές υπολογίζονται τα εξής ποσά βροχόπτωσης και τα 
αντίστοιχα ποσοστά τους: 

Μέση εποχιακή Βροχόπτωση Χίου 

Εποχή Βροχόπτωση χιλστ. Ποσοστό έτους % 

Φθινόπωρο 147,0 22,0 

Χειμώνας 386,0 58,0 

Άνοιξη 12,6 19,0 

Θέρος 6,7 1,0 

ΕΤΗΣΙΑ 666,3 100,0 

Πηγή: EMY 
Ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών βροχόπτωσης ανέρχεται σε 93 ημέρες, με τις 
περισσότερες τον Ιανουάριο 16,4 ημέρες βροχής και τις λιγότερες τον Αύγουστο με 
0,7 ημέρες βροχής. 
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Σύμφωνα με παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές, οι άνεμοι που 
επικρατούν στην περιοχή είναι κυρίως οι Βόρειοι και οι Βορειοανατολικοί, οι οποίοι 
πνέουν ιδιαίτερα κατά το καλοκαίρι, και λιγότερο οι Νότιοι μέχρι Νοτιοδυτικοί 
περισσότερο τον χειμώνα. 
Λοιπά κλιματικά στοιχεία 
Για τα λοιπά κλιματικά στοιχεία της περιοχής δίνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις, 
από μετρήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) στον Σταθμό της 
Χίου: 
 Ημέρες χαλάζης: Ανέρχονται σε 5,1 ετησίως, με κατανομή : 
 Δεκέμβριο 1,5 - Ιανουάριο 1,2 - Φεβρουάριο 0,9 - Μάρτιο 0,6 - Απρίλιο 0,5 και 

Μάιο 0,4 ημέρες. 
 Ημέρες χιόνος: Συνολικά 1,63 ετησίως , με 0,71 τον Ιανουάριο και 0,62 τον 

Φεβρουάριο. 
 Ημέρες δρόσου: 108 ετησίως, με μέγιστο 15 τον Οκτώβριο και ελάχιστο 2 τον 

Ιανουάριο. 
 Ημέρες ομίχλης: 36 ετησίως, με μέγιστο 10 τον Δεκέμβριο και ελάχιστο 0,5 τον 

Ιούλιο και Αύγουστο. 
 Ημέρες πάχνης: 35 ετησίως, με μέγιστο 9 τον Ιανουάριο 
 Νέφωση: Μέση ετήσια νέφωση σε όγδοα 4,4 με μέγιστη 5,4 τον Δεκέμβριο και 

ελαχίστη 1,6 Αύγουστο. 
 Αίθριες ημέρες: 62,0 ετησίως, με μέγιστο 11,0 τον Αύγουστο. 
 Νεφοσκεπείς ημέρες: 98,7 ετησίως, με μέγιστο 4,4 τον Δεκέμβριο, ελάχιστο 1,3 

τον Αύγουστο. 
 Ηλιοφάνεια: Η συνολική της διάρκεια ανέρχεται σε 2.869 ώρες ετησίως, με 

μεγίστη 396 τον Ιούλιο και 90 τον Ιανουάριο. 
Βλάστηση 
Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από χαλέπιο πεύκη συμπεριλαμβανομένου και 
δάσους κουκουναριάς και τραχείας πεύκης και λοιπών κωνοφόρων δένδρων της 
παραθαλασσίου ζώνης που ανήκουν στις θερμομεσογειακές διαπλάσεις της 
Ανατολικής Μεσογείου εκτός μίας μικρής έκτασης στο κέντρο της νήσου Χίου που 
ανήκει στη Μέσο-μεσογειακή διάπλαση της αριάς. 
Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά – Υδάτινοι Πόροι 
Οι ποταμοί του Δήμου Χίου είναι γενικά μικροί σε μήκος, μεγαλύτεροι είναι ο 
Χαλικιάς (Ποταμιά) και ο Μαλαγγιώτης που εκβάλλουν στον όρμο της Βολισσού, ο 
Ελίντας που εκβάλλει στον ομώνυμο όρμο, ο Καρτερός στον όρμο της Καλαμωτής, ο 
Κοκκαλάς, ο Παρθένης και ο Αρμένης. Στη Χίο δεν υπάρχουν λίμνες πέρα μικρών 
αβαθών λιμνών – υγροτόπων. 
Στο νησί δεν συναντώνται αξιόλογοι υδάτινοι πόροι και απουσιάζουν εντελώς τα 
επιφανειακά νερά, παρά το ότι το μέσο ύψος βροχής καταγράφεται ως ικανοποιητικό. 
Οι υδάτινοι πόροι περιορίζονται κυρίως σε υπόγεια νερά στις πεδινές περιοχές και σε 
μικρές πηγές φυσικής ροής. Η εκμετάλλευση των υπογείων νερών γίνεται με κοινά ή 
αρτεσιανά φρέατα, τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση. Η ποσότητά τους είναι 
ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών και σε αρκετές περιοχές είναι κακής 
ποιότητας (υψηλής σκληρότητας και στα χαμηλά υψόμετρα με αυξημένα χλωριούχα 
άλατα). 
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Στην περιοχή Αγιασμάτων υπάρχει χλωρονατριούχος πηγή η οποία υπο-αξιοποιείται 
για υδροθεραπευτικούς σκοπούς. Καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω 
αξιοποίηση της πηγής σε συνεργασία με ΚοινΣΕπ και τη συμμετοχή τοπικών 
επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. 
Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα / Κατάσταση και Προστασία 
Χλωρίδα 
Στη Χίο συναντώνται τυπικά μεσογειακά οικοσυστήματα. Με βάση τη βροχομετρική 
διαβάθμιση έχουν αναπτυχθεί κυρίως δυο βασικές μορφές, με διαφορετικούς 
μηχανισμούς προσαρμογής, κυρίως στην καλοκαιρινή ξηρασία: 
 Σε περιοχές με περισσότερη υγρασία εμφανίζονται τα συστήματα αείφυλλων 

σκληρόφυλλων (μακία βλάστηση), είδη όπως η αγριελιά,  πουρνάρι, σκίνος, 
μυρτιά, δάφνη, κουμαριά, φιλίκι, πικροδάφνη. 

 Σε περιοχές με λιγότερη διαθέσιμη υγρασία είναι οι φρυγανότοποι, που 
καλύπτονται από πολύ χαμηλούς ξηροφυτικούς θάμνους, με την ιδιαιτερότητα 
του εποχιακού διμορφισμού (αλλάζουν φύλλα ανάλογα με την εποχή). Πολλά από 
αυτά τα  φυτά είναι αρωματικά, αρτυματικά φαρμακευτικά, με ιδιαίτερη αξία 
όπως ρίγανες θυμάρια, λεβάντες, τεύκρια, θρούμπες, γαλατσίδες, αμάραντα, που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εναλλακτικές καλλιέργειες. 

Σε βουνοπλαγιές τα δάση πεύκης σε συνδυασμό με αείφυλλα σκληρόφυλλα 
δημιουργούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τους μοναδικούς αμανίτες (άγρια 
μανιτάρια). 
Το γεγονός ότι στη Χίο δεν έχει αναπτυχθεί η συστηματική γεωργική καλλιέργεια 
ήταν ευεργετικό για τα άγρια είδη χλωρίδας. 
Πολλά φυτικά είδη ανήκουν στα σπάνια και κινδυνεύοντα και προστατεύονται με 
ειδική νομοθεσία όπως η σύμβαση Cites, και Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. 
Προστατευόμενο είδος είναι και οι ορχιδέες, που φύονται σε ένα ευρύ φάσμα 
βιοτόπων, από τις παραθαλάσσιες περιοχές ως τα ψηλά βουνά και τις γεωργικές 
καλλιέργειες, μέχρι και σε υγρότοπους, ανάλογα με το είδος. Από τα 250 είδη 
ορχιδεών που φύονται στην Ευρώπη τα 76 συναντιούνται στη Χίο. 
Στο όρος Πελινναίο ανθίζει  μαζί με τις ορχιδέες η φριτιλάρια (Fritillaria pelinnea), 
επίσης σπάνιο και προστατευόμενο είδος. 
Την άνοιξη πλημμυρίζουν με χρώμα τις γεωργικές καλλιέργειες της κεντρικής Χίου 
οι λαλάδες, (τουλίπες). Πρόκειται για τα τέσσερα είδη τουλίπας. που αυτοφύονται και 
δημιιουργούν μοναδικό σκηνικό (toulipa aegenensis, toulipa udulatifolia, toulipa 
clousiana toulipa praecox). 
Ο Κάμπος της Χίου φημιζόταν από το 17ο αιώνα για την παραγωγή εσπεριδοειδών. 
Οι παραδοσιακές καλλιέργειες σε μεγάλο βαθμό διατηρούνται και σήμερα. Το 
χιώτικο μανταρίνι είναι ονομαστό και περιζήτητο και ως γλυκό του κουταλιού. 
Το έντονο άρωμα των εσπεριδοειδών ξεχειλίζει από τους οπωρώνες της Χίου και 
είναι ο λόγος που η Χίος έγινε γνωστή ως «μυροβόλος». 
Στο νησί της Χίου παράγεται η μοναδική στον κόσμο μαστίχα. Ιστορικές πηγές 
αναφέρουν ότι από τον 1o μ.X. αιώνα καλλιεργούνταν στη Χίο για φαρμακευτική 
χρήση. 
Το δέντρο που παράγει μαστίχα λέγεται σχίνος (pistacia lentiscus var chia), είναι 
αειθαλής θάμνος που ζει πάνω από εκατό χρόνια και το ύψος του δεν ξεπερνάει τα 
δύο με τρία μέτρα. 
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Σχίνοι ευδοκιμούν σε διάφορα μέρη, μόνο όμως οι σχίνοι που βρίσκονται στη Χίο 
«δακρύζουν» και δίνουν τη μοναδικά αρωματική ρητίνη, τη μαστίχη, στα νότια του 
νησιού, τα Μαστιχοχώρια (λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της συγκεκριμένης  
περιοχής και της σύστασης του εδάφους). 
Η μαστίχα χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία, ζαχαροπλαστική,  ποτοποιία, 
φαρμακευτική. Επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι θεραπεύει εγκαύματα, 
δερματοπάθειες, παθήσεις του στομάχου και του γαστρεντερικού, βοηθά στην 
απορρόφηση της χοληστερόλης, της υπέρτασης και έχει αντισηπτικές και πιθανόν 
αφροδισιακές ιδιότητες. 
Πανίδα 
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και όλα τα είδη βιοτόπων που απαντώνται στο 
Αιγαίο όπως αμμοθίνες, λιβάδια, βραχώδεις περιοχές, όχθες ρεμάτων και υγρότοποι. 
Αντίστοιχα, ανάλογα με το μικροπεριβάλλον υπάρχουν ζώα και θηλαστικά, 
αλεπούδες, τσακάλια, κουνάβια, λαγοί, σκαντζόχοιροι, νυκτερίδες, ερπετά και 
αμφίβια, λαφιάτες, οχιές, σαύρες, βάτραχοι, χελώνες, πτηνά, πέρδικα, αετομάχος, 
κίσσα, γερακίνα, σπιζαετός, πετρίτης, καρδερίνα αετογερακίνα κ.α., και έντομα που 
βρίσκονται σε στενή εξάρτηση με τα ενδιαιτήματά τους. Στη Χίο επίσης εκτρέφεται 
το περίφημο Χιακό πρόβατο. 
Αξιόλογα Οικοσυστήματα – Προστατευόμενες Περιοχές  
Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 
2000, που σε μεγάλο τμήμα τους επικαλύπτονται και δυο αξιόλογοι βιότοποι: 

 

GR4130001 - Βόρεια Χίος 
και Νήσοι Οινούσσες και 
Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη 
Συνολική Έκταση: 34.409,93 
Ηa 
Χερσαία έκταση: 30.574.48 
Ηa 
Μέγιστο υψόμετρο: 1.200 μ. 
GR4130003 – Βόρεια Χίος 
(ΖΕΠ) 
Συνολική Έκταση: 32.568.76 
Ηa 
Χερσαία έκταση: 32.568.76 
Ηa 
Μέγιστο υψόμετρο: 1.284 μ.  
 

Βόρεια Χίος και Νήσοι Οινούσσες και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη (GR4130001) 
Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ορεινής βόρειας 
και δυτικής περιοχής του νησιού που περιλαμβάνει το Πεληνναίον Όρος (1.297 m) 
και τα νησιά Οινούσσες, ενώ το θαλάσσιο της μέρος καταλαμβάνει περίπου το 18% 
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της συνολικής της έκτασης. Η περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από την 
εκτεταμένη παρουσία φρυγανικής και αείφυλλης θαμνώδους βλάστησης (μέρος της 
οποίας χρησιμοποιείται για βόσκηση), το δάσος της τραχείας πεύκης (Pinus brutia), 
που σε μερικά σημεία παρουσιάζεται πυκνό και σε καλή κατάσταση διατήρησης, τα 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα στη βορειοανατολική κυρίως Χίο, την άγονη έκταση 
που καταλαμβάνει μεγάλη σχετικά επιφάνεια, και την έντονη παρουσία υφάλων και 
λιβαδιών ποσειδώνειας στο εκτεταμένο θαλάσσιο μέρος. 
Τα πιο σημαντικά στοιχεία που δηλώνουν την οικολογική σπουδαιότητα και σημασία 
της περιοχής είναι: 
 Η ποικιλία που εμφανίζεται στους τύπους οικοτόπων της περιοχής, 
 Η ενδιαφέρουσα χλωρίδα της περιοχής που περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά και σπάνια 

είδη, 
 Τα πολυάριθμα αποδημητικά πουλιά που περνούν από την περιοχή κάθε χρόνο. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι η περιοχή και γενικότερα η Χίος βρίσκεται σε μεταναστευτικό μονοπάτι 
των πουλιών. 

 Το μεγάλο αριθμό ερπετών που αναφέρθηκαν από την περιοχή. Αρκετά από αυτά είναι 
είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

 Τις ενδιαφέρουσες κοινωνίες φυτών και ζώων στους υγροβιότοπους Λίμνη Καρδαμύλων, 
Δελφίνι - Γιβάρι και Πάρπαντα οι οποίοι βρίσκονται στο βορειοανατολικό άκρο της 
Χίου. 

 Τα εκτεταμένα θαλάσσια οικοσυστήματα υφάλων και ποσειδώνειας που βρίσκονται πολύ 
κατάσταση διατήρησης. 

Οι κίνδυνοι - τρωτότητα της περιοχής είναι η υπερβόσκηση σε μεγάλο τμήμα της και 
συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την χλωρίδα που περιλαμβάνει αρκετά σπάνια είδη. Η 
επέκταση του ήδη εκτεταμένου καλλιεργήσιμου τμήματος της περιοχής θα μπορούσε 
επίσης να απειλήσει μερικούς οικότοπους και είδη της περιοχής. Η ορνιθοπανίδα της 
περιοχής και γενικότερα της Χίου, κινδυνεύει από μια παραδοσιακή ανθρώπινη 
δραστηριότητα: την παγίδευση πουλιών με ξόβεργα. 
Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται πιο έντονα κατά τις περιόδους μετανάστευσης 
των πουλιών, μια και το νησί βρίσκεται σε μεταναστευτικό μονοπάτι. 
Βόρεια Χίος – ΖΕΠ (GR4130003) 
Στα πλαίσια της επαναξιολόγησης των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά στην 
Ελλάδα, η περιοχή της Βόρειας Χίου χαρακτηρίστηκε ως ΖΕΠ από το έργο 
«Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον 
χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας». Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από φρυγανική βλάστηση και ακόλουθα από 
σκληροφυλλική (μακκία). Περιλαμβάνει επίσης εκτάσεις δάσους κωνοφόρων, 
μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις, καλλιέργειες και τέλος βραχώδεις 
κορυφές. 
Περιοχές Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος Εθνικού Καταλόγου: 
• Βόρειο Τμήμα Χίου (AT5011060) 

Βιότοπος και Φυσικό Τοπίο με χερσαία έκταση 1.920 ha και ελάχιστο υψόμετρο 0 
m. 

• Όρος Πελινναίον (AB5090006) 
Βιότοπος με μέγιστο υψόμετρο 1.297 m και ελάχιστο υψόμετρο 500 m 

• Το τοπίο του Ναγού (ΑΤ9900179) 
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Η παραλία του Ναγού βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα Καρδάμυλα. 
Η πλούσια και ιδιαίτερη βλάστηση της περιοχής οφείλεται στα άφθονα νερά των 
πηγών που καταλήγουν στη θάλασσα. Η παραλία είναι πολύ κλειστή και 
αποτελείται από μικρά, άσπρα βότσαλα. Στην κορυφή του λόφου, ακριβώς πάνω 
από την παραλία, είναι χτισμένο ένα μικρό εκκλησάκι με πανοραμική θέα. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες λειτουργούν και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των 
επισκεπτών. 

• Το Δελφίνι (ΑΤ9900182) 
Ο όρμος του Δελφινιού βρίσκεται νότια των Καρδαμύλων και έχει στην είσοδό 
του τον Ταύρο, ένα κατάφυτο ιστορικό νησάκι. Την ομώνυμη κοιλάδα διασχίζει 
ρέμα με άφθονο πεντακάθαρο νερό που κατεβαίνει από τα βουνά και καταλήγει 
στην θάλασσα. Σήμερα είναι εν μέρει επισκέψιμος μιας και υπάρχουν 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Η γεωγραφική του σημασία κατά την 
αρχαιότητα ήταν σημαντική λόγω της μορφολογίας του. 

Καταφύγια Άγριας Ζωής: 
Πρόκειται για επτά (7) περιοχές, εκ των οποίων, οι 6 αντιστοιχούν σε τμήματα της 
Δ.Ε. Αμανής και η μία που καταλαμβάνει και τμήμα της Δ.Ε. Ομηρούπολης. 
Αναλυτικότερα οι περιοχές των καταφυγίων Άγριας Ζωής είναι: 
• Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων Άγιο Γάλα – Κουρούνια – Νενητούρια (ΦΕΚ 

409Β/1983), έκτασης 7.750 στρέμματα 
• Μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιο Γάλα – Κουρούνια – Νενητούρια (ΦΕΚ  

1059Β/2006), έκτασης 1.725 στρέμματα. Αντιπροσωπευτικός τύπος 
• βιότοπου λαγού και Πέρδικας. 
• Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων Κορακιές – Λυγάρι Παρπαριάς (ΦΕΚ 

409Β/1983), έκτασης 5.000 στρέμματα 
• Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων Λάμψα – Αγ. Μαρκέλλα Βολισσού και 

Παρπαριάς (ΦΕΚ 713Β/1979), έκτασης 6.375 στρέμματα 
• Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων Ζυγώματα Βολισσού και Ποταμιάς (ΦΕΚ 

713Β/1979), έκτασης 6.100 στρέμματα 
• Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων Κυμινάς Βολισσού, Πισπιλούντας και Φυτών 

(ΦΕΚ 165Β/2004), έκτασης 6.370 στρέμματα 
• Μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων Βολισσός – Σιδηρούντα (ΦΕΚ 409Β/1983), 

έκτασης 6.750 στρέμματα 
Με την απόφαση 1617, ΦΕΚ 660/Β/16.7.1995, ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο 
θηραμάτων και απαγορεύτηκε για αόριστο χρόνο η θήρα παντός θηράματος στη θέση 
«ΚΟΦΙΝΑΣ-ΣΥΡΙΚΑΡΙ» περιφέρειας πρώην Καποδιστριακού Δήμου Καρδαμύλων, 
εμβαδού 2.200 στρεμμάτων, η οποία έκταση ορίζεται ως εξής: 
Αρχίζει από τη θάλασσα στα τελευταία σπίτια του πρώην Καποδιστριακού δήμου 
Καρδαμύλων στη θέση «ΣΥΡΙΚΑΡΙ», από εκεί κατευθύνεται νοτιοδυτικά και 
περνώντας πάνω από τα σπίτια και το νεκροταφείο, συναντά το δημόσιο δρόμο 
Καρδαμύλων-Αμάδων, τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη θέση «ΒΛΥΧΑΔΑ», όπου 
συναντά τη θάλασσα. Στη συνέχεια ακολουθώντας την παραλία ανατολικά, φθάνει 
στη θέση «ΣΥΡΙΚΑΡΙ» από όπου άρχισε. 
Επιπλέον, με την απόφαση 1614 του ίδιου ΦΕΚ, απαγορεύεται το κυνήγι παντός 
θηράματος για αόριστο χρόνο και σε ακτίνα 250 μέτρων από τη λιμνοδεξαμενή 
Βικίου. 
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Υγρότοποι (Εθνική Απογραφή): 
Οι φυσικοί υγρότοποι στη Χίο καλύπτουν σήμερα 286-340 στρ., δηλαδή αποτελούν 
το 0,03% της έκτασης του νησιού, ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό. Ο μέσος όρος του 
δείκτη φυσικότητας για τους φυσικούς υγροτόπους είναι αρκετά χαμηλός, κυρίως 
διότι είναι πολύ αλλοιωμένοι από τη δόμηση. Αναλυτικά, εντοπίστηκαν 14 φυσικοί 
και 5 τεχνητοί υγρότοποι  
1. Το έλος Καλαμωτής (CHI04), 
2. Η ανώνυμη λιμνοδεξαμενή πίσω από τον Βροντάδο (CHI22), 
3. Οι πολύ μικροί υγρότοποι: ποταμός Ναγός (CHI06), εκβολές Αγίας Μαρκέλλας 
(CHI15), εκβολές Μαναγρού (CHI16) και έλος Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας (CHI23). 
4. Το Έλος Παρπάντων (CHI20), το οποίο όμως έχει αποξηρανθεί εντελώς και δεν 
υφίσταται πλέον ως υγρότοπος 
5. Το Έλος Κοντάρι (CHI03) που ήταν ο μεγαλύτερος και γνωστότερος υγρότοπος 
της Χίου και σήμερα έχει πλέον περιοριστεί σε λίγους διάσπαρτους καλαμιώνες, 
επομένως θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως σχεδόν κατεστραμμένο. 
6. Οι υγρότοποι Λήμνου ή Βάλτου του Μαρμάρου (CHI01) και Έλος Κώμης 
(CHI05), που όμως βρίσκονται σε στάδιο αποξήρανσης και είναι εξαιρετικά 
υποβαθμισμένοι, διασπασμένοι και πολύ κοντά στην εξαφάνιση. 
7. Το Έλος Κάτω Φανών (CHI08), που είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους 
τους υγρότοπους. 
8. Η εκβολή του ρύακα Καμπιών (CHI13), ο οποίος ρέει σε μια στενή κοιλάδα 
μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Η δε 
εκβολή του μόλις και διαφοροποιείται από τον ρύακα. 
9. Το Έλος Λιθίου ή Παπόρι (CHI014), το οποίο απειλείται τόσο από την 
επεκτεινόμενη δόμηση, αλλά και έχει υποβαθμιστεί σοβαρά, κυρίως από την 
αλμύρινση των εδαφών 
10. Το Έλος ελφινίου (CHI21), που βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός στρατοπέδου 
ειδικών δυνάμεων και συνεπώς τόσο η κατάστασή του όσο και το μέλλον του μπορεί 
να θεωρηθούν αβέβαια. 
11. Η λιμνοδεξαμενή Βικίου (CHI07), τεχνητός υγρότοπος. 
12. Η λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Συκούση (CHI10 
Προτεραιότητα αποτελεί η εκπόνηση και έγκριση κατά προτεραιότητα ενιαίας ΕΠΜ 
της Βόρειας Χίου και Νήσων Οινουσσών και Παράκτιας Θαλάσσιας Ζώνης (στο 
σύνολο των GR4130001 και GR4130003, καθώς και των ΚΑΖ Βόρειας Χίου). 
Απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης διαχείρισης της ορνιθοπανίδας και του 
φυσικού περιβάλλοντος στις καμένες εκτάσεις που ανήκουν στο παραπάνω τμήμα.  
Πλην των παραπάνω περιοχών για τις οποίες η εκπόνηση / θεμοθέτηση ΕΠΜ έχει 
απόλυτη προτεραιότητα, μεσοπρόθεσμα θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση ΕΠΜ για 
όλες τις περιοχές NATURA 2000, έτσι ώστε να καθοριστούν οι όροι προστασίας και 
οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης κατά ζώνη.  
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των μελετών αυτών θα πρέπει ληφθούν υπόψη τα τοπία 
Εθνικής και Περιφερειακής εμβέλειας που έχουν εντοπιστεί εντός των περιοχών 
αυτών και να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας και διαχείρισής τους. Για 
τα τμήματα των τοπίων αυτών όπως έχουν εντοπιστεί που δεν εντάσσονται σε 
περιοχές Natura 2000, πρέπει να εκπονηθούν κατάλληλες μελέτες προστασίας και 
διαχείρισης. 
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Προτεραιότητα αποτελεί η αναθεώρηση, οριοθέτηση και προσδιορισμός όρων 
προστασίας για τα Καταφύγια Άγριας Ζωής που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί.  
Θα πρέπει να προστατευτούν και να αναδειχθούν όλες οι τοπιακές ενότητες 
γεωλογικών-γεωμορφολογικών σχηματισμών, και κυρίως γύρω από τα σπήλαια, όπως 
για παράδειγμα το Σπήλαιο «Συκιάς Ολύμπων» Μαστιχοχωρίων και το Σπήλαιο 
«Άγιο Γάλας» Αμανής. 
Χρήσεις γης  
Η συνολική έκταση του Δήμου Χίου είναι 842,54 τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2). Από 
αυτά το 31,78% (267,77 km2) αποτελούν γεωργικές καλλιέργειες και το 31,25% 
(263,28 km2) αποτελείται από θαμνώδεις εκτάσεις. Οι λιβαδικές εκτάσεις και οι 
βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 22,88% (17,52 km2) της συνολικής έκτασης του 
Δήμου ενώ οι άγονες και βραχώδεις εκτάσεις το 2,08% (17,52 km2). Οι οικιστικές 
περιοχές του Δήμου καταλαμβάνουν το 1,45% της συνολικής του έκτασης, ήτοι 12,19 
km2. 
Πίνακας 6: Χρήσεις Γης Δήμου Χίου 

Χρήσεις Γης Τετραγωνικά Χιλιόμετρα 
(km2) 

Ποσοστό  
(%) 

Δάση Χαλεπίου Πεύκης, 
Κουκουναριάς, Τραχείας Πεύκης 

κλπ. 
89,01 km2 10,56% 

Θαμνώδεις Εκτάσεις 263,28 km2 31,25% 

Άγονες - Βραχώδεις Εκτάσεις 17,52 km2 2,08% 

Γεωργικές Καλλιέργειες 267,77 km2 31,78% 

Λιβαδικές Εκτάσεις – Βοσκότοποι 192,77 km2 22,88% 

Οικιστικές περιοχές 12,19 km2 1,45% 

Σύνολική Έκταση Δήμου Χίου 842,54 km2 100,00% 

Πηγή: Απόφαση 231/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου 

1.2.2 Απειλές για το Περιβάλλον 
Οι αρνητικές συνέπειες των διαδικασιών προοδευτικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
του κύριου αστικού κέντρου της Χίου και των ζωνών μετάβασης από τον αστικό στον 
αγροτικό χώρο (περιαστικές ζώνες), σε ορισμένες περιπτώσεις τείνουν να 
εγκαθιδρύσουν έναν δυϊσμό ανάμεσα σε μια ελάχιστα ελκυστική, υποβαθμισμένη 
περιοχή (π.χ. πόλη της Χίου και περιαστική ζώνη της) που συνεχώς εξαπλώνεται, και 
η οποία αποτελεί το «περιβάλλον» καθημερινής ζωής του μεγαλύτερου τμήματος του 
τοπικού μόνιμου πληθυσμού, και στο υπόλοιπο νησί, του οποίου ο χώρος διατηρεί 
ακόμη περιβαλλοντικές αξίες. Κύριες απειλές για τον περιβάλλον του Δήμου Χίου 
αποτελούν οι πυρκαγιές, η έλλειψη επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, η άναρχη 
δόμηση και καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων (δάση, ρέματα και παραλίες), το 
παράνομο κυνήγι και η παράνομη αλιεία, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι 
παραγωγικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, 
υδατοκαλλιέργειες), η εξορυκτική δραστηριότητα και ο τουρισμός. 
Οι Επιπτώσεις των Πυρκαγιών της Χίου 

Η μεγάλη πυρκαγιά του 2012 προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές τόσο στο φυσικό 
περιβάλλον, όσο και στην αγροτική παραγωγή και ιδίως στην μαστιχοκαλλιέργεια. Πάρα τις 
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προσπάθειες των τελευταίων ετών οι αντιμετώπιση των συνεπειών εξακολουθεί να 
παραμένει αίτημα των τοπικών αρχών και των κατοίκων της Χίου. Οι συνέπειες στο φυσικό 
περιβάλλον αποδείχθηκαν εξαιρετικά σημαντικές και οι προσπάθειες για την ανάταξή του 
επιβάλλεται να ενταθούν άμεσα ώστε να αποφευχθεί η περεταίρω υποβάθμιση. 

Αρκετά κρούσματα πυρκαγιών έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τόσο στα 
μεγάλα πευκοδάση όσο και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Απόρροια διαδοχικών 
πυρκαγιών τα τελευταία 25 χρόνια είναι και η υποβάθμιση των πευκοδασών και 
θαμνωδών και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους, γεγονός που θα 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο συνολικό τοπικό οικοσύστημα. 

Τα σημάδια της ερημοποίησης είναι έντονα στη Βόρεια Χίο καθώς αποκαλύπτεται 
σταδιακά το βραχώδης υπόβαθρο και υποχωρεί κάθε χρόνο η ανάπτυξη της βλάστησης 

Έλλειψη Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 

Η έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη Χίο, 
δημιουργεί πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εφόσον η συντριπτική 
πλειοψηφία των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων διατίθεται ανεξέλεγκτα 
επιβαρύνοντας σοβαρά το υπέδαφος και τους πόρους της περιοχής. 

Η Άναρχη Δόμηση και τα Φαινόμενα Καταπάτησης Δημοσίων Εκτάσεων 

Στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χίου καταγράφονται περιοχές στις οποίες 
παρουσιάζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό φαινόμενα αυθαίρετης δόμησης: 

• Δότια – Βρουλίδια – Καρίντα – Ψάρωνας – Εμποριός της Τ.Κ Πυργίου,  

• Μερικούντα και Τραχήλια της Τ.Κ Μεστών, ο Άγιος Ισίδωρος της Τ.Κ. Παρπαριάς, 

• Έζουσα της Τ.Κ. Τρυπών 

• Πυργιά – Βλυχάδα – Ναγός – Γιόσωνας της Δ.Ε. Καρδαμύλων. 

Η έντονη τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πολεοδομική νομοθεσία 
έχουν οδηγήσει στην κατασπατάληση της γης, την αλλοίωση, αισθητική φθορά και 
περιβαλλοντική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου και την άναρχη εξάπλωση του αστικού 
χώρου. 

Το Κυνήγι και η Αλιεία 

Το κυνήγι είναι μια νόμιμη δραστηριότητα η οποία παρόλα αυτά μπορεί να απειλήσει τα 
είδη που θηρεύονται λόγω υπερεκμετάλλευσης και να καταστεί έτσι απειλή για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η έκταση του κυνηγιού σε συνδυασμό με την έλλειψη 
ελέγχου και παρακολούθησης της δραστηριότητας, εντείνουν τις αρνητικές επιπτώσεις του 
στη βιοποικιλότητα. Η λαθροθηρία, παρότι παράνομη δραστηριότητα, είναι ιδιαίτερα 
εκτεταμένη και είναι επιζήμια κυρίως για τα προστατευόμενα και μεταναστευτικά είδη 
πουλιών. Δυστυχώς, τόσο το ανεπαρκές νομικό πλαίσιο για το κυνήγι, όσο και η ελλιπής 
εφαρμογή του λειτουργεί συχνά ως προκάλυμμα για την λαθροθηρία.  

Σημαντική αιτία αλλοίωσης των υδατικών οικοσυστημάτων της Χίου είναι η υπεραλίευση, 
η καταστροφή χώρων αναπαραγωγής ψαριών και η παρεμπόδιση οδών διέλευσης ψαριών.  

Η αλιεία στην περιοχή γίνεται χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφαλή διαφυγή των 
μικρών μεγεθών ψαριών. Τα μέσα μεγέθη των ψαριών τα οποία αλιεύονται αποτελούνται 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό από μη εμπορεύσιμα άτομα που φυσιολογικά αποτελούν το 
απορριπτόμενο αλίευμα. 

Η αλιευτική διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην 
ρύθμιση των μεγεθών των διχτύων και των τύπων των αλιευτικών εργαλείων αλλά πρέπει 
να βασίζεται και στην βιολογική και οικολογική γνώση των ειδών που αποτελούν τα 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



61 
 

αλιεύματα αυτά και το σημείο αυτό έχει τονισθεί ιδιαίτερα από όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς (EIFAC, κ.α.). 

Κίνδυνο για την ιχθυοπανίδα αποτελούν ορισμένες πρακτικές αλίευσης και η αλίευση 
ειδών στην περίοδο της αναπαραγωγής τους. 

Βιομηχανική Δραστηριότητα 

Η ρύπανση από βιομηχανικές δραστηριότητες στο Δήμο Χίου είναι γενικά περιορισμένη. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός των μονάδων αφορά σε βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων, ωστόσο υπάρχουν και μονάδες παραγωγής σαπουνιού, οινοποιίας και 
ποτοποιίας οι οποίες παράγουν σημαντικές ποσότητες αποβλήτων. Στο νησί επίσης 
λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συντήρησης αλιευμάτων, γαλακτοκομικών 
προϊόντων και κρέατος. 

Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα των ελαιουργείων, αυτά χαρακτηρίζονται από χαμηλό pH, πολύ 
υψηλό και δύσκολα βιοαποδομήσιμο οργανικό φορτίο και ισχυρές χρωστικές. Για τον λόγο 
αυτό είναι από τα πιο δύσκολα επεξεργάσιμα αγροτικά απόβλητα. Τα περισσότερα 
ελαιουργεία είναι μικρές μονάδες με μικρές δυνατότητες για την πλήρη και 
αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων που παράγουν. 

Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η οξύτητα των δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό 
περιβάλλον από τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων περιορίζεται από το γεγονός ότι η 
λειτουργία των μονάδων αυτών είναι εποχιακή και μάλιστα σε χρόνο χαμηλών, κατά 
τεκμήριο, θερμοκρασιών και αυξημένων βροχοπτώσεων, συνθήκες οι οποίες ευνοούν τον 
αυτοκαθαρισμό των αποδεκτών (ρέματα, χείμαρροι, ποτάμια, κλπ). 

Γεωργία 
Οι γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν πηγές διάχυτης (μη σημειακής) ρύπανσης με τα 
ρυπαντικά φορτία να προέρχονται από τη χρήση (Ι) αγροχημικών - ανόργανων, οργανικών 
ή και μικτών - λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, και (ΙΙ) φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την αντιμετώπιση ασθενειών των καλλιεργειών, όπως τα μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, κ.λπ. 
Η χρήση των λιπασμάτων είναι συνάρτηση της καλλιεργητικής έντασης και έκτασης ανά 
περιοχή και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξης του φυτού, τη 
γονιμότητα του εδάφους, κ.λπ. Οι επιπτώσεις των γεωργικών δραστηριοτήτων είναι 
σημαντικές στα υδατικά συστήματα, ως αποτέλεσμα της υπέρμετρης ή και μη χρονικά 
ενδεδειγμένης λίπανσης των καλλιεργειών, των μορφολογικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής, κλπ. με αποτέλεσμα την μεταβολή της κατάστασης αυτών. Ως προς τα 
επιφανειακά και παράκτια ύδατα παρατηρείται συχνά μεταβολή της κατάστασης με την 
καταγραφή ευτροφικών επεισοδίων. Αντίστοιχα, για τα υπόγεια νερά, λόγω της 
κινητικότητας π.χ. των νιτρικών παρατηρείται νιτρορύπανση των υπόγειων υδροφορέων. 

Ποιμενική Κτηνοτροφία, Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Μονάδες 
Ποιμενική κτηνοτροφία περιλαμβάνει την εκτροφή βοοειδών, χοίρων, ορνιθοειδών 
(πουλερικών) και αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής. Χαρακτηριστικό της σχετικής 
δραστηριότητας είναι η συνεχής μετακίνηση των ζώων σε Βοσκότοπους με 
αποτέλεσμα τη διασπορά ρυπαντικών φορτίων πράγμα που την καθιστά διάχυτη πηγή 
ρύπανσης. 
Σε ό,τι αφορά τις κτηνοτροφικές μονάδες στη Χίο καταγράφονται βουστάσια, 
χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια και πτηνοτροφικές μονάδες.  
Τα στοιχεία που αφορούν αριθμό ζώων ανά κατηγορία για τον Δήμο Χίου 
συλλέχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρονται στο Ζωικό Κεφάλαιο του έτους 
2012. Ειδικότερα στο Δήμο Χίου καταγράφονται 37.481 αιγοπρόβατα, 875 βοοειδή, 8 
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ίπποι, 39 χοιρινά και 63.760 ορνιθοειδή. Στον χάρτη και τον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η χωροθέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων στο νησί της Χίου. 
Εικόνα 4: Απόσπασμα Χάρτη Οριοθέτησης Σταβλισμένων Κτηνοτροφικών 

Μονάδων 

 
Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νήσων Αιγαίου (GR14) 2015 

Εικόνα 5: Κτηνοτροφικές Μονάδες Δήμου Χίου 

Δημοτική 
Ενότητα Περιοχή Δραστηριότητα Διάθεση 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΜΑΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

- 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΖΥΦΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ. 

ΠΙΘΑΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 
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Δημοτική 
Ενότητα Περιοχή Δραστηριότητα Διάθεση 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΒΕΣΣΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΕΛΑΤΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ,ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΧΟΙΡΩΝ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ. 

ΠΙΘΑΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΛΥΒΑΤΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

- 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
- 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΥΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ 

ΛΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΒΟΥΝΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΤΡΑΧΩΝΑΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ. 

ΠΙΘΑΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΟΙΛΑΝΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΤΡΑΧΩΝΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΙΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΩΝΙΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
- 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΓΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

Ο ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 
Χ.Α.Δ.Α. ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΕΝΤΟΣ 

ΚΑΡΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ. ΠΙΘΑΝΗ 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

Υδατοκαλλιέργειες 
Οι δραστηριότητες που αφορούν υδατοκαλλιέργειες αποτελούν μία άλλη κατηγορία 
πίεσης, που, αν και είναι εντοπισμένη ως πηγή, εντούτοις θεωρείται ότι συμβάλει ως 
διάχυτη πηγή σε ρυπαντικά φορτία. 

Σημαντικός παράγοντας στην πίεση που ασκείται στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν τα 
εκτρεφόμενα είδη, το μέγεθος των οργανισμών και ο τρόπος εκτροφής.  
Εξορυκτική δραστηριότητα 
Το υπέδαφος της Χίου διαθέτει ποικιλία ορυκτών και αξιοποιήσιμων πετρωμάτων. Στο νησί 
υπάρχει μια χαρακτηρισμένη καθορισμένη λατομική περιοχή αδρανών στο νότιο τμήμα με 
τέσσερις ζώνες, ενώ υπάρχουν χωροθετημένες ζώνες λατομείων σχιστολιθικών πλακών, 
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μαρμάρου και δομικών λίθων (τρεις στο κεντρικό τμήμα του νησιού, δύο στο νότιο και μία 
στο βόρειο). Ωστόσο επειδή δεν εξασφαλίζονται οι όροι που θα επέτρεπαν οικονομίες 
κλίμακας, δεν υπάρχουν πολλά ενεργά λατομεία. Η εξάντληση επίσης ορισμένων 
κοιτασμάτων (αντιμόνιο) οδηγεί σε αδράνεια πολλά μεταλλεία. 

Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες είναι συνδεδεμένες με ποικίλες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν από αυτές τις δραστηριότητες. Οι βασικότεροι 
ρυπογόνοι παράγοντες δημιουργούνται κατά την εκσκαφή και απόθεση γαιωδών υλικών 
όπως τέφρας. Επίσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν τη δέσμευση εκτάσεων για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, την έντονη μεταβολή της μορφολογίας του εδάφους, καθώς 
και την υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και στη μείωση της αξίας της γης. 
Παράλληλα, η αφαίρεση του γόνιμου καλύμματος του εδάφους μπορεί να προκαλέσει 
μείωση της έκτασης της αγροτικής γης και αύξηση των επιφανειακών απορροών, ενώ η 
έκλυση αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον κατά την εξορυκτική δραστηριότητα 
απαιτούνται σημαντικές ποσότητες νερού, οι οποίες προέρχονται συνήθως από 
γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το υπόγειο υδατικό δυναμικό. Πέραν αυτών η 
αποστράγγιση των λατομείων επηρεάζει το υδατικό δυναμικό σε έκταση μεγαλύτερη από 
αυτήν όπου αναπτύσσονται οι σχετικές εργασίες (σε μια ζώνη επιρροής περίπου 500m από 
το όριο εκσκαφής). 

Μια άλλη σοβαρή επίπτωση στο υδατικό περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, 
είναι η υποβάθμιση της ποιότητας των υδατικών πόρων. Οι μονάδες επεξεργασίας 
απορρίπτουν το νερό που χρησιμοποιούν στον περιβάλλοντα χώρο. Η υποβάθμιση των 
υπόγειων υδάτων συντελείται μέσω της αποστράγγισης διαλυτών τοξικών στοιχείων στους 
υποκείμενους υδροφορείς, αλλά και στα ρέματα της περιοχής. Αξίζει ακόμη να 
επισημάνουμε, ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη του ρυπασμένου με τοξικές ουσίες νερού 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων λατομείων αποτελεί σημαντική πίεση, 
γνωστή και ως όξινη απορροή μεταλλείων (Acid Mine Drainage). Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του 
Δήμου Χίου. 

Εικόνα 6: Εξορυκτικές Δραστηριότητες Δήμου Χίου 

Δημοτική 
Ενότητα Περιοχή Δραστηριότητα Υφιστάμενη 

Κατάσταση 
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ

Σ ΜΥΤΗ ΒΟΥΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ  ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΟΥΡΝΕΛΙ - 
ΦΥΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 

(ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ) 
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΟ

Ν ΤΑΥΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΟ
Ν ΤΑΥΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΟ
Ν ΤΑΥΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ  ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ  ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ 

ΤΡΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ 

ΠΛΑΚΩΝ 
(ΘΥΜΙΑΝΟΥΣΙΚΗ 

ΠΕΤΡΑ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩ
Ν 

ΜΑΥΡΟΣ 
ΓΚΡΕΜΟΣ 

ΜΕΣΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩ ΜΕΣΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
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Δημοτική 
Ενότητα Περιοχή Δραστηριότητα Υφιστάμενη 

Κατάσταση 
Ν 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
Σ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ  

Πηγή: Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χίου  

 

Τουρισμός 

Η μεγαλύτερη παραγωγή στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που 
επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό, συνεπάγεται επίσης την αύξηση της ζήτησης 
για προϊόντα άλλων κλάδων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 
Δημιουργείται έτσι από την πλευρά των προμηθευτών, η ανάγκη επιπρόσθετων 
εισροών (αρχικών και ενδιάμεσων) για την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης των 
προϊόντων που οι ίδιες παράγουν (όσες από τις εκροές δεν μπορούν να παραχθούν 
εντός της οικονομίας εισάγονται). Ο Τουρισμός έχει έμμεσες επιπτώσεις σε ότι 
αφορά την ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω της διαρκούς και αυξανόμενης ανάγκης 
εισροών σε όλους στους συναφείς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ιδίως στην 
κατασκευή στις μεταφορές και την παραγωγή εποχικών προϊόντων. 
Πεδία Βολής 
Στον Δήμο Χίου υπάρχουν πέντε (5) πεδία βολής, εκ των οποίων λειτουργούν τρία 
(3): 
 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΠΥΡΓΙΟΥ (Σε λειτουργία) 
 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΟΡΑΚΑΡΙ (Σε λειτουργία) 
 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΡΑΔΑΜΥΛΩΝ (Σε λειτουργία) 
 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΕΛΑΝΙΟΣ (Σε λειτουργία όποτε δοθεί άδεια.) 
 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΑΤΩ ΦΑΝΩΝ (Υφίσταται δεν λειτουργεί) 
Η χρήση βαρέων όπλων και οι βολές από ξηρά προς την παράκτια ζώνη με τη χρήση 
πραγματικών πυρών γίνεται σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και σε κατοικημένες 
περιοχές, προκαλώντας ανεξέλεγκτες συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία. 
Προκαλείται σημαντική καταστροφή σε ένα ζωτικό αλιευτικό πεδίο και σε παραλίες 
με έντονη τουριστική επισκεψιμότητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο και γίνεται 
διασκορπισμός βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών, οι οποίες αναπόφευκτα 
θα βιοσυσσωρευθούν στην τροφική αλυσίδα, επιβαρύνοντας την υγεία των τοπικών 
κοινωνιών, αλλά και των θαλάσσιων ειδών. 
Ρύπανση Υδάτινων Πόρων 
Η Χίος συγκαταλέγεται στις περιοχές με ρύπανση των υπόγειων υδάτων σε ένα ή 
περισσότερα στοιχεία (στο αρσενικό και στον υδράργυρο), αλλά ακόμη δεν έχει 
διερευνηθεί η πηγή προέλευσης των βαρέων μετάλλων αλλά και η επίπτωση της 
χρήσης τέτοιων νερών στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων. Η κύρια αιτία του 
προβλήματος είναι η υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων καθώς και η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και βοθρολυμάτων και από το ελλιπές δίκτυο 
αποχέτευσης σε αρκετές ακόμη πόλεις και χωριά. Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της 
Χίου αναμένεται να ελαττώσει σταδιακά τη συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στο 
πόσιμο νερό. 
Φαινόμενα υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα έχουν παρατηρηθεί 
στην παράκτια ζώνη του Κάμπου της Χίου. Σήμερα το πρόβλημα της υφαλμύρινσης 
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εξακολουθεί να υπάρχει με εποχιακές εξάρσεις και γίνεται η προσπάθεια περιορισμού 
του με την δημιουργία φραγμάτων (Κατράρη, Κόρης Γεφύρι) και λιμνοδεξαμενών 
που θα καλύπτουν τις ανάγκες άρδευσης.  
Προβλήματα πάντως δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και 
βοθρολυμάτων και από το ελλιπές δίκτυο αποχέτευσης σε αρκετές ακόμη πόλεις και 
χωριά. 
Το οριστικό κλείσιμο του ΧΑΔΑ Χίου και η ασφαλής περιβαλλοντικά αποκατάσταση 
του πιθανόν να ελαττώσουν το πρόβλημα. 

1.2.3 Διοικητική και Οικιστική Διάρθρωση 
Η περιγραφή της οικιστικής και ανάπτυξης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Χίου πραγματοποιείται με την αξιοποίηση στοιχείων από τα ΣΧΟΟΑΠ και το ΓΠΣ. 
Οικιστική Ανάπτυξη και η Δυναμική της Χίου 
Το οικιστικό δίκτυο της Χίου διαμορφώνεται ακτινικά με κέντρο το ενιαίο πια 
οικιστικό κέντρο της Χίου - Βροντάδου.  
Η έδρα του Δήμου, η Χίος (οικισμός 3ου επιπέδου), εκτός του ότι παραμένει η κύρια 
πύλη του νησιού και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα των διοικητικών υποδομών 
και κοινωνικού εξοπλισμού του νησιού, αναβαθμίζεται λειτουργικά στο ίδιο επίπεδο 
με την έδρα της Περιφέρειας, Μυτιλήνη. 
Το οικιστικό δίκτυο του νησιού διαρθρώνεται με βάση το πολυπολικό σύστημα με 
κέντρο την πόλη της Χίου στην οποία ενσωματώνεται ο Βροντάδος και τα Θυμιανά, 
και τους πόλους των Καρδαμύλων στο βορά και του Πυργίου στο νότο που με τη 
σειρά τους αποτελούν δίπολα με τους οικισμούς της Βολισσού και της Καλαμωτής 
αντίστοιχα. Οι λοιποί οικισμοί του νησιού εξαρτώνται από τους παραπάνω πόλους.  
Το Πυργί, τέως έδρα Καποδιστριακού Δήμου, λόγω της γειτνίασης του με τον κάμπο 
της Καλαμωτής και τον Λιμένα των Μεστών (κυρίως εμπορικός) καθώς και της 
παραγωγικής δυναμικής των Μαστιχοχωρίων έχει την δυνατότητα να αναπτύξει τις 
απαραίτητες δομές, διοικητικές, μεταφορικές και κοινωνικές, ώστε να λειτουργεί σαν 
τοπικό κέντρο της νότιας πλευράς του νησιού.  
Στον βορά αντίστοιχο ρόλο τοπικού κέντρου δύναται να παίξει ο οικισμός των 
Καρδάμυλων (κέντρο της ναυτικής παράδοσης του νησιού), που θα εξυπηρετεί τους 
κατοίκους του βόρειου τμήματος του νησιού και θα συμβάλει στη συγκράτηση του 
πληθυσμού. 
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Εικόνα 7: Χάρτης Δ.1.1. Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης 

 
Πηγή: ΦΕΚ Β’ 1473/09.08.2003 
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Εικόνα 8: Απόσπασμα Χάρτη Π.2. Οικιστικό Δίκτυο Χίου (Διάρθρωση – 
Ιεράρχηση – Πολιτική) 

 
Πηγή:  Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 1473/09.08.2003) 
Δ.Ε. Χίου  
Η πόλη της Χίου αποτελεί διοικητικό κέντρο και οικονομικό κέντρο της περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Ο οικισμός αναπτύσσεται κυρίως κατά μήκος της παραλιακής 
ζώνης, η οποία άλλωστε είναι και η πεδινή περιοχή της Δ.Ε. 
Φυσικό σύνορο της οικιστικής εξάπλωσης αποτελούν οι λοφώδεις αναπτύξεις στα 
δυτικά της Δ.Ε., εξαιτίας του εντονότερου ανάγλυφου. 
Οι περιοχές στην παράκτια ζώνη παρουσιάζουν έντονη οικιστική ανάπτυξη α' 
κατοικίας. Συγκεκριμένα παρατηρείται μία τάση για επέκταση της α΄ κατοικίας προς 
Βροντάδο στα βόρεια, ενδυναμώνοντας τη σχέση Χίου - Βροντάδου και 
δημιουργώντας ένα οικιστικό δίπολο. Η ζήτηση για α΄ κατοικία έχει μεταφερθεί από 
την περιοχή του κέντρου προς τις περιοχές κοντά στα όρια του οικισμού. 
Πρέπει να τονισθεί ότι στην εκτός ορίων ΓΠΣ περιοχή το ανάγλυφο είναι έντονο. 
Ωστόσο, στο βορειοδυτικό εξωαστικό χώρο της Δ.Ε., ανάμεσα στην περιφερειακή 
οδό και στο όριο του εγκεκριμένου ΓΠΣ έχουν αναπτυχθεί συστάδες κατοικιών. Το 
ίδιο ισχύει και στην εξωαστική περιοχή δυτικότερα του Κάμπου, προς Γρου και 
Σπηλάδια. 
Παρότι διαφαίνονται τάσεις ανοικοδόμησης στις προαναφερθείσες περιοχές (προς 
Βροντάδο στα βόρεια, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δ.Ε. ανάμεσα στην περιφερειακή 
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οδό και το όριο ΓΠΣ και τέλος στα δυτικά του Κάμπου) πρέπει να επισημανθεί ότι 
εντός των ορίων του προ του ’23 οικισμού, υπάρχει ακόμη ελεύθερη γη προς 
πολεοδόμηση. Με εξαίρεση τις τάσεις ανάπτυξης κατοικίας στις ανωτέρω περιοχές, 
δεν παρατηρείται έντονη οικιστική πίεση στον εξωαστικό χώρο. 
Ο Κάμπος, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός Τόπος από το Ελληνικό 
Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί περιοχή γεωργικής γης που συνοδεύεται από 
πλήθος αγροτικών κατοικιών. Σήμερα η περιοχή τείνει να μεταλλάσσεται ελαφρώς 
καθώς ανακαινίζονται οι κατοικίες σε παραδοσιακές επαύλεις και μεμονωμένα σε 
καταλύματα. Για την περιοχή του Κάμπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της τοπικής 
ταυτότητας και της αρχιτεκτονικής και κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση ειδικής 
μελέτης ανάπλασης του Κάμπου. 
Δ.Ε. Καμποχώρων 
Οι πεδινοί οικισμοί Βαβίλοι, Βασιλεώνοικο, Βερβεράτο και Ζυφιάς αναπτύσσονται 
περιμετρικά της έδρας της Δ.Ε. (Χαλκειός) και σε μικρή απόσταση από αυτήν, καθώς 
και από την πόλη της Χίου, ενώ οι ημιορεινοί οικισμοί Δαφνώνας και Αγ. Γεώργιος 
Συκούσης είναι πιο απομακρυσμένοι και βρίσκονται στο βορειοδυτικό και 
νοτιοδυτικό άκρο του αντίστοιχα. 
Το Χαλκειό, από γεωγραφική άποψη βρίσκεται περίπου στο μέσο των υπολοίπων 
οικισμών του. Όλοι οι οικισμοί βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την 
πρωτεύουσα του νησιού. 
Στην Δ.Ε. διακρίνονται δύο τμήματα, το πεδινό ανατολικό τμήμα που περιλαμβάνει 
τους οικισμούς Χαλκειός, Βαβίλοι, Βασιλεώνοικο, Βερβεράτο και Ζυφιάς και το 
υπόλοιπο ημιορεινό τμήμα στο οποίο ανήκουν οι οικισμοί Δαφνώνας και Αγιος 
Γεώργιος Συκούσης. 
 Το Χαλκειό αποτελεί διαμήκη συνεκτικό οικισμό, με ανάπτυξη του 

πυκνοδομημένου τμήματός του κατά μήκος του κεντρικού άξονα του οικισμού, με 
τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του κεντρικού οικισμού της Δ.Ε. 

 Ο Άγιος Γεώργιος Συκούσης είναι πιο απομακρυσμένος οικισμός της Δ.Ε στο 
νοτιο- νοτιοδυτικό άκρο του και αναπτύσσεται περιμετρικά της εκκλησίας του 
χωριού. Έχει χαρακτηριστεί συνεκτικός οικισμός με ανεπτυγμένη την 
απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (μαστιχοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία). 

 Οι Βαβίλοι αποτελούν γεωργικό οικισμό, στο νότιο άκρο της Δ.Ε, με αξιόλογη 
παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων και μικρή παραγωγή μαστίχας. 
Κατατάσσεται στους συνεκτικούς οικισμούς με το πυκνοδομημένο τμήμα του να 
αναπτύσσεται περιμετρικά της κεντρικής πλατείας και της εκκλησίας του χωριού. 

 Το Βασιλεώνοικο αποτελεί επιμήκη οικισμό, το πυκνοδομημένο τμήμα του 
οποίου αναπτύσσεται περιμετρικά της πλατείας και της εκκλησίας του χωριού. 
Κατατάσσεται στους στάσιμους και συνεκτικούς οικισμούς. 

 Το Βερβεράτο αποτελεί γεωργικό οικισμό που και αυτός αναπτύσσεται 
περιμετρικά της πλατείας και της εκκλησίας του χωριού. Κατατάσσεται στους 
στάσιμους και συνεκτικούς οικισμούς. 

 Ο Δαφνώνας είναι ο πιο απομακρυσμένος οικισμός της Δ.Ε προς το βορρά, με 
ανάπτυξη του συνεκτικού τμήματός του περιμετρικά της εκκλησίας και της 
πλατείας. Έχει χαρακτηριστεί στάσιμος οικισμός με κυριότερη απασχόληση τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



70 
 

 Ο Ζυφιάς αποτελεί γεωργικό οικισμό με ανάπτυξη του πυκνοδομημένου 
τμήματός του περιμετρικά της εκκλησίας και της πλατείας, που ουσιαστικά 
αποτελούν και το κέντρο του, όπως συμβαίνει και στους υπόλοιπους οικισμούς. 
Κατατάσσεται στους αξιόλογους και συνεκτικούς οικισμούς. 

Οι οικισμοί της Δ.Ε οργανώνονται ως οικιστικά σύνολα μίας πολεοδομικής ενότητας 
με τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας κεντρικής περιοχής που αποτελεί τον χώρο 
συγκέντρωσης των κατοίκων και σηματοδοτείται κυρίως από την κεντρική πλατεία 
του οικισμού και την εκκλησία που συχνά βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο της και που 
περιβάλλεται από περιοχές κατοικίας.  
Δ.Ε. Αμανής 
Η Βολισσός ως η πρωτεύουσα της Δ.Ε. Αμανής αποτελεί διοικητικό κέντρο, με 
συνέπεια να συγκεντρωθούν σε αυτή το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών και 
αστικών  υποδομών της περιοχής (σχολεία, ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, αγροτικός 
ιατρός κλπ) και να αποτελεί πόλο έλξης του πληθυσμού. Είναι επόμενο λοιπόν, σε 
περιόδους πληθυσμιακής αφαίμαξης, να χάνει μικρότερο μέρος του πληθυσμού της 
από τα υπόλοιπα.  
Σε χωροταξικό επίπεδο η Δ.Ε. Αμανής χαρακτηρίζεται από την χωρική διασπορά 
πολλών ανεξάρτητων οικιστικών συνόλων αποκομμένων μεταξύ τους, γεγονός στο 
οποίο έχει συμβάλλει η μεγάλη εδαφική κάλυψη της Π.Ε., καθώς και η μορφολογία 
του εδάφους, δηλαδή ο ημιορεινός – ορεινός χαρακτήρας της σε συνδυασμό με το 
βραχώδες και μεγάλης έκτασης παραλιακό μέτωπο. 
Ο οικισμός της Βολισσού εμφανίζεται ως μία σαφώς διακριτή οικιστική ενότητα. Ο 
συγκεκριμένος οικισμός εμφανίζει συνεκτική οργάνωση με πυκνή δόμηση και σαφώς 
έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας δεν αφορά μόνο την 
οικιστική – χωρική οργάνωση του οικισμού, αλλά και την αρχιτεκτονική των 
κτισμάτων. 
Πρόκειται για ηπειρωτικό οικισμό και η σχέση που αναπτύσσει χωρικά με τους 
υπόλοιπους οικισμούς του δημοτικού διαμερίσματος που βρίσκονται στην παραλιακή 
ζώνη, διαμορφώθηκε στην σημερινή της μορφή κυρίως μέσα από την έντονα 
κλιμακούμενη οικιστική ανάπτυξη της τελευταίας τριακονταετίας. 
Παρά το γεγονός όμως ότι οι παραλιακοί οικισμοί τουλάχιστον στην σημερινή τους 
μορφή είναι αποτέλεσμα αυτής της σχετικά πρόσφατης οικιστικής ανάπτυξης, δεν 
πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η σημερινή χωροταξική οργάνωση της περιοχής 
αντανακλά σε μικρό ή μεγάλο βαθμό οικιστικά μοντέλα παλαιότερων εποχών. Όταν 
δηλαδή λόγοι ασφάλειας καθιστούσαν αναγκαία και κατά συνέπεια προνομιακή την 
εγκατάσταση των οικισμών εντός της ενδοχώρας σε σημεία μη ορατά από την 
θάλασσα.  
Κύριο χαρακτηριστικό της Δ.Ε. Αμανής είναι το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον και 
οι ιαματικές πηγές. 
Οι σημερινές όμως συνθήκες, στις οποίες ο τουρισμός και οι χρήσεις αναψυχής 
δίνουν τον ρυθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, έχουν 
ουσιαστικά ανατρέψει το παραδοσιακό μοντέλο κάνοντας ουσιαστικά τους 
ηπειρωτικούς οικισμούς να αναζητούν νέους ρόλους. 
Ένα χαρακτηριστικό της χωροταξικής οργάνωσης της Δ.Ε. Αμανής είναι η έλλειψη 
συνοχής μεταξύ των οικιστικών συγκροτημάτων. Έτσι όλοι οι οικισμοί που 
συγκροτούν την Δημοτική Ενότητα εμφανίζονται στους χάρτες σαν ξεχωριστές 
χωρικές ενότητες με μεταβλητές πυκνότητες με πολύ συνεκτικό πολεοδομικό ιστό, οι 
οποίες ουσιαστικά είναι αποκομμένες οικιστικά μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελούν οι 
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οικισμοί της Τ.Κ. Βολισσού καθώς ο κύριος οικισμός αποκτά σιγά σιγά οικιστική 
συνέχεια με τους υπόλοιπους οικισμούς προς τα παράλια (πρόκειται και για το 
περισσότερο αναπτυγμένο οικιστικά παραλιακό μέτωπο του Δήμου), καθώς και το 
οικιστικό σύμπλεγμα του Τ.Κ. Νενητουρίων, όπου οι οικισμοί που το αποτελούν 
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
ένα ενιαίο και αξιόλογο οικιστικό σύμπλεγμα. 
Η συγκεκριμένη όμως κατάσταση περιέχει και θετικά στοιχεία τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρηθούν. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται το 
φυσικό περιβάλλον, το οποίο υπό την μορφή καλλιεργημένων ή μη εκτάσεων 
περιβάλλει τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας, και το οποίο λόγω των 
προοπτικών που προσφέρει η ανάπτυξη μέσω του τουρισμού, πρέπει να θεωρηθεί σαν 
ο υπ΄αριθμόν ένας τουριστικός πόρος.  
Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο συνδυασμός μιας νησιώτικης περιοχής με 
πλούσιους πολιτιστικούς πόρους που μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες της 
σχεδόν όλες τις μορφές τουρισμού που μπορεί να επιθυμεί. 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 
Η Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του 
νησιού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από άγονες εκτάσεις στην πλειοψηφία τους, λόγω 
της ορεινής μορφολογίας του εδάφους, έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα και 
ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών. 
Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τεράστιο 
πλούτο φυσικών μνημείων (Πελινναίο όρος, φαράγγι Καμπιών, παραλίες). Το σύνολο 
της Δημοτικής Ενότητας ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. 
Στη δύση, τα σύνορά της είναι η ορεινή μάζα του Πελινναίου (1297μ) και στα 
βορειοδυτικά το Όρος (1126 μ) με τα βουνά της Ράχης και την πίσω Ράχης στο νότο, 
οι Αμάδες και η Σελλάδα (Κοφινάς, 267 μ) στο Βορρά, η Γριά (334 μ) στο κέντρο και 
ο Σκούκλας (254 μ) στην ανατολή. Το βόρειο και ανατολικό μέρος της περιοχής 
βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, όπου και διαμορφώνεται ένας μεγάλος αριθμός 
λιμένων και κόλπων με τους σημαντικότερους να είναι οι λιμένες Μάρμαρο και 
Πάρπαντα και οι σημαντικότεροι κόλποι η Βλυχάδα, ο Ναγός, ο Γιόσωνας και τα 
Βρουλίδια. Τα δυτικά σύνορα αποτελούν το ακρωτήριο Ουρά και τα ανατολικά το 
ακρωτήριο Βαμβακάς, που είναι γνωστό για το ωχρό χρώμα του. Στην έξοδο των 
λιμένων Μάρμαρο και Πάρπαντα είναι το νησί Μαργαρίτης, ενώ στο νοτιοανατολικό 
σημείο του ακρωτηρίου Βαμβακάς το μικρό νησί Στροβίλι. 
Το οικιστικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη: 
 Των δύο οικισμών που απαρτίζουν την έδρα της Δημοτικής Ενότητας: Καρδάμυλα, 

Μάρμαρο. 
 Των ορεινών οικισμών: Πιτυός, Αμάδες, Βίκι, Καμπιά, Σπαρτούντα. 
 Των νεότερων παραλιακών οικισμών κοντά στην έδρα: Βλυχάδα, Γιόσωνας, Ναγός. 
 Των μικρών απομονωμένων οικισμών: Άμπελος, Παραλία Αμάδων, Κεραμός, Πυργιά, 

Δελφίνι. 
Το σύνολο των οικισμών εξαρτάται από τα Καρδάμυλα σε συνδυασμό με το 
Μάρμαρο, οικισμοί 3ου και 4ου επιπέδου αντίστοιχα, και κατ’ επέκταση από τη Χίο. 
Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων με βάση το 
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α είναι: 
 Ο οικισμός Καρδάμυλα 3ου επιπέδου, ορίζεται ως κέντρο – πόλος τοπικής ανάπτυξης 

που εξαρτάται από τη Χίο. 
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 Στους οικισμούς Καρδάμυλα – Μάρμαρο συναντάται ορατός αριθμός παραθεριστικών 
κατοικιών, κυρίως κατοίκων της πόλης της Χίου ή Χίων της διασποράς. 

 Στο σύνολο της περιοχής μελέτης που χαρακτηρίζεται ως αγροτικός χώρος – δάση, 
προωθείται ήπια τουριστική ανάπτυξη 

Δ.Ε. Αγίου Μηνά 
Η Δ.Ε. Αγίου Μηνά, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται από την ως πεδινή, με αγροτικά 
χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό της χωροταξικής οργάνωσής είναι η έλλειψη 
συνοχής μεταξύ των οικιστικών συγκροτημάτων. Έτσι οι οικισμοί που συγκροτούν 
την Δ.Ε. εμφανίζονται σαν ξεχωριστές χωρικές ενότητες με πολύ συνεκτικό έως πολύ 
αραιό πολεοδομικό ιστό οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά κοντά αλλά ταυτόχρονα 
είναι αποκομμένες οικιστικά μεταξύ τους. 
Η Δ.Ε. Αγίου Μηνά χαρακτηρίζεται από έντονη τουριστική δραστηριότητα καθώς με 
πληθώρα καταλυμάτων και δραστηριοτήτων τουριστικού ενδιαφέροντος. 
Στο περιβάλλον της Δ.Ε. εκτός από τους οικισμούς και τους αστικούς και 
περιαστικούς χώρους τους και από τις αγροτικές περιοχές, υπάρχει και μια άλλη 
κατηγορία χώρων που συμπεριλαμβάνει όλες τις αδιαβάθμητες περιοχές στις οποίες 
αναπτύσσονται ποικίλες χρήσεις γης όπως εμπορικές, βιοτεχνικές, οικιστικές εκτός 
σχεδίου, οδικό δίκτυο, περιοχές παραθεριστικής κατοικίας κ.α. Πρόκειται για 
εξωαστικούς χώρους που δέχονται πιέσεις μιας ανάπτυξης η οποία βασίζεται σε μια 
λογική ελεύθερης εγκατάστασης χρήσεων γης και οικοδόμησης, υποκείμενης μόνο 
στους περιορισμούς που απορρέουν από τις οικονομικές δυνατότητες των ιδιοκτητών 
γης. 
Η Δ.Ε. Αγίου Μηνά χαρακτηρίζεται από τις σχετικά οργανωμένες οικιστικές ενότητες 
των οικισμών, ο εξωαστικός χώρος περιλαμβάνει παραθαλάσσιες περιοχές με πιέσεις 
τουριστικής ανάπτυξης ή ανάπτυξης δεύτερης κατοικίας ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 
κυριαρχούν αγροτικές και δασικές δραστηριότητες. 
Τα Θυμιανά και το Νεοχώρι βρίσκονται στο εσωτερικό των αντίστοιχων Τ.Κ., κοντά 
στους οδικούς άξονες που οδηγούν στην Πόλη της Χίου. Το Νεοχώρι είναι περιοχή α’ 
κατοικίας με αγροτικό χαρακτήρα, ενώ τα Θυμιανά είναι περιοχή, επίσης, α’ 
κατοικίας με στοιχεία περισσότερο αστικού χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας τις 
διοικητικές και μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων. 
Ο Καρφάς, η Αγ.Ερμιόνη, τα Κεραμεία και η Αγ. Φωτεινή αναπτύσσονται στο 
παράκτιο μέτωπο της Δ.Ε. δημιουργώντας μία ζώνη τουρισμού και παραθεριστικής 
κατοικίας. Στον οικισμό της Αγ.Ερμιόνης περιλαμβάνονται και οι περιοχές του Μεγ. 
Λιμνιώνα. 
Η Λευκωνιά αναπτύσσεται στο βορειοανατολικό άκρο της Δ.Ε. Αγίου Μηνά, στα 
όρια με την Δ.Ε. Χίου, κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου και έχει χαρακτήρα 
εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό. 
Η περιοχή της Πλάκας περιλαμβάνει την ενδοχώρα μεταξύ του Καρφά και της 
Αγ.Ερμιόνης. Τέλος, ως οικισμοί, καταγράφονται από την ΕΛΣΤΑΤ, η Μονή του 
Αγίου Μηνά και η Μονή του Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου. 
Μια αρκετά έντονη οικιστική ανάπτυξη εμφανίζεται στον «περιαστικό» χώρο των 
οικισμών (Θυμιανά, Νεοχώρι) και στους άξονες που οδηγούν στην παραλιακή ζώνη, 
όπου εντοπίζονται και οι τουριστικές εγκαταστάσεις. Στις περιοχές αυτές και έξω από 
το κύριο και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο, παρατηρείται ένα πλήθος από 
κοινοτικούς, αγροτικούς, ιδιωτικούς δρόμους και χωματόδρομους που δίνουν 
πρόσβαση από τα αγροκτήματα προς τη θάλασσα, όπου παρουσιάζονται 
δραστηριότητες που προαναγγέλλουν μελλοντική οικοδόμηση, είτε σύγχρονων 
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κατασκευών εις αντικατάσταση των παλαιών, είτε προχείρων εγκαταστάσεων για τη 
στέγαση αγροτικών δραστηριοτήτων. Δεν παρατηρούνται σημαντικές συγκεντρώσεις 
αυθαίρετων κτισμάτων. 
Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων 
Στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων κύριοι οικισμοί α΄κατοικίας είναι το Πυργί, η Καλαμωτή, 
τα Αρμόλια, η Βέσσα, η Ελάτα, τα Μεστά, οι Ολύμποι, το Λιθί και τα Πατρικά (στο 
σύνολό τους χαρακτησησμένοι με Π.Δ. ως παραδοσιακοί οικισμοί), ενώ κύριοι 
οικισμοί Β΄κατοικίας είναι οι παραλιακοί Εμπορειό, Κώμη, Λιμένας Λιθίου, Λιμένας 
Μεστών, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αυλωνιά και Μερικούντα. 
Η κύρια οικονομική δραστηριότητα της Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων είναι η αγροτική 
παραγωγή και συγκεκριμένα η παραγωγή μαστίχας. 
Ειδική περίπτωση αποτελεί η αγροτική περιοχή των Δοτίων όπου καταγράφεται 
σημαντικός αριθμός μικρών κατοικιών (πάνω από 100) σε μια ευρύτερη περιοχή 
1.000 στρ. Πρόκειται για μικρές αγροικίες που φιλοξενούσαν από παλαιότερα τους 
καλλιεργητές της μαστίχας τους καλοκαιρινούς μήνες και σήμερα πολλές από αυτές 
έχουν εκσυγχρονισθεί και αποτελούν παραθεριστικές κατοικίες. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός των οικισμών της Δ.Ε. διατάσσεται επί του πρωτεύοντος 
Επαρχιακού οδικού δακτυλίου που διατρέχει το νότιο τμήμα της νήσου Χίου ενώ οι 
οικισμοί Καλαμωτής, Πατρικών, Κώμης, Εμπορειού, Λιθίου, Λιμένας Λιθίου, καθώς 
και οι άλλοι μικρότεροι οικισμοί, ή παραλιακές οικιστικές συγκεντρώσεις, 
συνδέονται ακτινωτά με δημοτικές δευτερεύουσες οδούς που αναρτώνται στον 
βασικό αυτόν οδικό δακτύλιο. 
Η πλειοψηφία των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών είναι Καστροχώρια, 
μεσαιωνικά χωριά που δημιουργήθηκαν από την συνένωση πολλών μικρών οικισμών 
την περίοδο της Γενουοκρατίας και ειδικότερα την χρονική περίοδο 1350 – 1410. 
Οργανώνονται γύρω από ένα κεντρικό πύργο και περιτοιχίζονται από κάστρο 
ορθογώνιου σχήματος (στις περισσότερες περιπτώσεις) που δημιουργούνταν από τις 
εξωτερικές πλευρές κατοικιών που ήταν δομημένες σε συνέχεια και χωρίς ανοίγματα.  
Τα Καστροχώρια κατοικούνται μέχρι σήμερα και διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον 
αστικό ιστό που τους προσδίδει τον μεσαιωνικό χαρακτήρα. Κατά το διάστημα που 
μεσολάβησε από την αρχική κατοίκηση των οικισμών και καθώς διαρκώς 
διαφοροποιούνταν οι συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η πλειοψηφία 
των κτιρίων έχει υποστεί αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκάστοτε 
ανάγκες. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στα ανοίγματα, στους εξώστες και σε 
εσωτερικές λειτουργικές διαρρυθμίσεις. 
Δ.Ε. Ιωνίας  
Η Δ.Ε. Ιωνίας χαρακτηρίζεται από το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον και την 
ανεπτυγμένη αγροτική παραγωγή με πρωτεύον αγροτικό προϊόν τη μαστίχα. 
Aποτελείται από δέκα τοπικές κοινότητες, μία δημοτική κοινότητα (Καλλιμασιά) και 
αριθμεί 3.956 κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός, απογραφή 2011).  
Η περιοχή της Δ.Ε. Ιωνίας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Χίου. Καλύπτει έκταση 
48.272 στρεμμάτων και συνορεύει δυτικά με την Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων και βόρεια με την 
Δ.Ε. Καμποχώρων και Αγίου Μηνά, ενώ νότια και ανατολικά βρέχεται από θάλασσα. Έδρα 
της Δ.Ε. και διοικητικό κέντρο είναι ο οικισμός της Καλλιμασιάς, ο οποίος είναι και ο 
μεγαλύτερος με 1100 κατοίκους, δεύτερος σε πληθυσμό είναι ο οικισμός των Νενήτων με 
924. Η πλειοψηφία των οικισμών είναι οικισμοί Α’ κατοικίας κάτω των 2.000 κατοίκων (ΦΕΚ 
270Δ/1985). Οι οικισμοί Βουνό και Έξω Διδύμα είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί 
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οικισμοί. Ενδεικτικά αναφέρομε ότι οι οικισμοί Αγ. Αιμιλιανός,  Αγ. Ιωάννης Καλλιμασιάς, 
Γρίδια. Βοκαριά, Λιλικάς και Αγ. Ιωάννης Βουνού είναι χαρακτηρισμένοι ως παραλιακοί 
οικισμοί.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός των οικισμών της Δ.Ε. διατάσσεται επί του πρωτεύοντος 
επαρχιακού οδικού δακτυλίου που διατρέχει το νότιο τμήμα της νήσου Χίου, ενώ 
στον οικισμό της Καλλιμασιάς καταλήγει η μοναδική Εθνική Οδός Καρδαμύλων – 
Χίου – Καλλιμασιάς. Άλλοι μικρότεροι οικισμοί, ή παραλιακές οικιστικές 
συγκεντρώσεις, συνδέονται ακτινωτά με δημοτικές δευτερεύουσες οδούς που 
αναρτώνται στον βασικό αυτόν οδικό δακτύλιο. 
Δ.Ε. Ομηρούπολης 
Η Δ.Ε. Ομηρούπολης αποτελείται από την Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου και τις 
τοπικές κοινότητες Αναβάτου, Αυγωνύμων, Καρυών, Λαγκάδας, Σιδηρούντας & 
Συκιάδας. Η συνολική έκταση της Δ.Ε. είναι 155.015 στρέμματα και ο πληθυσμός της 
ανέρχεται σε 7.527 κατοίκους (απογραφή 2011).  Ο οικισμός του Βροντάδου έχει 
πληθυσμό 
Η περιοχή της Δ.Ε. Ομηρούπολης εκτείνεται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του 
νησιού και συνορεύει νότια με τη Δ.Ε Χίου, βορειοανατολικά με τη Δ.Ε. 
Καρδαμύλων και βορειοδυτικά με τη Δ.Ε. Αμανής. προέκταση της Δ.Ε. Χίου προς το 
βορρά. Η Δ.Ε. Ομηρούπολης έχει άμεση διέξοδο στη θάλασσα από Ανατολή και 
Δύση και χαρακτηρίζεται ορεινή – ημιορεινή. 
Σχετικά με τις χρήσεις γης οι βοσκότοποι φτάνουν περίπου τα 85.000 στρέμματα, τα 
δάση περίπου τα 45.000 στρέμματα και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις των οικισμών 
περίπου τα 7.900 στρέμματα. Ένα κομμάτι στα βόρεια της Δ.Ε. ανήκει στο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (Ν. 3937/2011).  

Οι κάτοικοι της Δ.Ε. είναι φημισμένοι για την ενασχόληση τους με τη ναυτιλία . 
Επίσης, ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της περιοχής, που αποτελείται από φυσικούς κόλπους 
κατάλληλους για την εγκατάσταση ιχθυοκλωβών. 

Ο Βροντάδος, που αποτελεί χωροταξικά προέκταση της πόλης της Χίου, είναι 
οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια με πληθυσμό 5.332 
κατοίκους, για τον οποίο στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 είχε εκπονηθεί Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), που όμως έχει τεθεί σε αναστολή με το Ν. 2508/97. Με 
το Ν. 4269/14, αυτά τα ΓΠΣ επανέρχονται στο προσκήνιο, και εάν δεν 
αναθεωρηθούν, θα τεθούν σε ισχύ αυτοδικαίως μετά την πάροδο πενταετίας από την 
ψήφιση του νόμου, με κίνδυνο να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια πόλης τριακονταετίας. 
Οι οικισμοί Αυγώνυμα και Σιδηρούντα είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί, ενώ ο 
παραδοσιακός οικισμός Ανάβατος είναι και διατηρητέος. Η Λαγκάδα και το 
Παντουκιός είναι χαρακτηρισμένοι παραλιακοί οικισμοί ενώ η Συκιάδα είναι 
οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων. 
Ο παραλιακός δρόμος του Βροντάδου είναι τμήμα της Εθνικής οδού Καλλιμασιάς-
Χίου-Καρδαμύλων, ενώ οι υπόλοιποι κύριοι οικισμοί της Δ.Ε. διατάσσονται επί του 
πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου που διατρέχει το βόρειο και δακτυλίου που 
διατρέχει το βόρειο και δυτικό βορειοδυτικό τμήμα της νήσου Χίου. 
Στη Δ.Ε. Ομηρούπολης υπάρχουν κάποια από τα σημαντικότερα μνημεία της Χίου τα 
οποία  αποτελούν πόλο έλξης τόσο για τους κατοίκους του όσο και για  εσωτερικό και  
διεθνή τουρισμό. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής: 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



75 
 

ΝΕΑ ΜΟΝΗ : Το σπουδαιότερο Βυζαντινό Μνημείο της  Χίου και ένα από τα 
σημαντικότερα της Ελλάδος. Χτίστηκε από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 
Μονομάχο στα μέσα του 11ου αιώνα. Ο Ναός εντυπωσιάζει με τις αρμονικές 
αναλογίες του, τα εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά και τις περίτεχνες ορθομαρμαρώσεις 
με πολυτελή έγχρωμα μάρμαρα. Εντός του περιβόλου της Μονής υπάρχει το 
επισκέψιμο Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο και η Κιστέρνα (βυζαντινή 
δεξαμενή). Το Μνημείο έχει εγγραφεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για την αρχιτεκτονική και τα ψηφιδωτά 
του. 
ΑΝΑΒΑΤΟΣ: Ο Μυστράς του Αιγαίου είναι οικισμός του Δήμου μας. Ο οικισμός 
του Αναβάτου βρίσκεται τοποθετημένος στο γεωγραφικό κέντρο του νησιού της 
Χίου. Κτισμένος πάνω σ’ ένα κωνικό βράχο σε υψόμετρο 400 μέτρων από τη στάθμη 
της θάλασσας κρυμμένος μέσα σε λόφους και μακριά από τις γνωστές διαδρομές του 
νησιού πρέπει κανείς να τον αναζητήσει για να τον βρει. Από τις μαρτυρίες των 
περιηγητών του 17ου αιώνα και τα ελάχιστα ιστορικά στοιχεία που διατίθενται, 
γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι του Αναβάτου έκτισαν το χωριό τους στους 
πρόποδες του βράχου στο πεδινό έδαφος γύρω στα 1.600 μ.Χ. Λίγο αργότερα οι 
επιδρομές των πειρατών του Αιγαίου, τους ανάγκασαν να μεταφερθούν πάνω στον 
βράχο όπου δημιούργησαν ένα οχυρωματικό πυρήνα από 300 περίπου σπίτια. Ο 
οικισμός του Αναβάτου έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο (Υ.Α.15794/16-12-
61 Φ.Ε.Κ. 35/2-2-62) και παραδοσιακός οικισμός  (Π.Δ. 18-1-88 Φ.Ε.Κ. 198/Δ/4-3-
88). 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ: Είναι ο τόπος όπου ο Όμηρος, σύμφωνα με την παράδοση, 
δίδασκε τα αθάνατα έπη του. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο πεπλατυσμένος βράχος 
με τον αυτόλιθο ναΐσκο της θεάς Κυβέλης στο μέσον, σε συνδυασμό με τα νερά της 
γειτονικής  πηγής, πρέπει να ήταν αφιέρωμα της πολιτείας ή κάποιου πλούσιου ιδιώτη 
στη θεά και να αποτελούσε ιερό τέμενος που εξυπηρετούσε τη λατρεία της. 
ΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΙΠΟΣ : Οροπέδιο Βόρεια του Βροντάδου στο οποίο υπάρχουν 
στοιχεία ανθρώπινης εγκατάστασης (ποιμενικές εγκαταστάσεις , κτίσματα, πηγάδια 
κ.λ.π.) από τα ύστερα κλασικά μέχρι και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Στις θέσεις Ρημόκαστρο 
, Εβριακή, Μακριά Σκάλα, Γύρισμα του Καμπούρη βρέθηκαν λείψανα από αρχαίες 
κατασκευές  κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του Πανεπιστημίου Αθηνών και της 
Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής το καλοκαίρι του 1981. 
Παραδοσιακοί Οικισμοί 
Στο σύνολο του Δήμου Χίου υπάρχουν  είκοσι επτά (27) χαρακτηρισμένοι 
παραδοσιακοί οικισμοί. Οι παραδοσιακοί οικισμοί, κηρυγμένοι από τα τέλη της 
δεκαετίας του ‘70, παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία ως προς το μέγεθος, το 
χαρακτήρα και τη σχετική θέση στο οικιστικό δίκτυο. Η εξέλιξή τους επηρεάζεται 
από τα χαρακτηριστικά αυτά. Έτσι, στη Χίο υπάρχουν τα ακραία παραδείγματα του 
εγκαταλελειμμένου οικισμού του Αναβάτου και του δυναμικού οικισμού του 
Κάμπου. Οι περισσότεροι παραδοσιακοί οικισμοί εντοπίζονται στη Χίο, όπου η 
ισχυρή μεσαιωνική παράδοση και ο μεγάλος βαθμός διατήρησης παρουσιάζουν 
ολοκληρωμένα σύνολα όπως ο Ανάβατος, τα Μεστά και το ιδιαίτερο φαινόμενο του 
Κάμπου. 
Παρά την αναγνώρισή τους και τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, διατίθενται 
ελάχιστα κίνητρα και πόροι για την αποκατάσταση και προβολή των οικισμών αυτών. 
Συνεπώς οι οικισμοί που εμφανίζουν κάποια ανάπτυξη είναι αυτοί που έχουν εισαχθεί 
στο τουριστικό κύκλωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Μεστά όπου, 
παρά το πρόγραμμα αποκατάστασης και δημιουργίας ξενώνων από τον ΕΟΤ και την 
εντυπωσιακή γραφικότητα, δεν υπάρχουν στοιχεία ουσιαστικής ανάπτυξης. 
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Η πολιτική προστασίας των παραδοσιακών οικισμών διαδραματίζει ένα χρήσιμο πλην 
όμως παθητικό ρόλο, δηλαδή προστατεύει τους οικισμούς από αλλοιώσεις εν όψει 
των πιέσεων οικοδόμησης που θα προέλθουν από την τουριστική ανάπτυξη. Η ίδια η 
διαδικασία διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος των παραδοσιακών οικισμών, 
φανερώνει την ανάγκη μιας ενεργού πολιτικής, ικανής να αναδείξει τη συνετή 
ανάπτυξη του παραδοσιακού οικισμού σε αναπτυξιακό παράγοντα. 
Οι περιορισμοί που θέτουν τα διατάγματα προστασίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
πολιτικής κινήτρων ή και συγκροτημένων προγραμμάτων ενίσχυσης των οικιστών, 
δημιουργούν συνθήκες κατοίκησης πολύ δυσμενέστερες από αυτές των άλλων 
«κανονικών» οικισμών. Σ’αυτούς τους οικισμούς, ακόμη και θετικά μέτρα κινήτρων 
δεν θα είχαν αποτέλεσμα καθώς πρόκειται για κελύφη με πλήρως αποδιοργανωμένο 
κοινωνικο-οικονομικό ιστό. 
Οι παραδοσιακοί οικισμοί σε περιοχές σχετικά δυναμικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο πληθυσμό και διαφοροποιούνται από 
τους παραπάνω καθώς ο κοινωνικοοικονομικός τους ιστός υποστηρίζεται από 
ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Το μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, που 
συνήθως οφείλεται σε μια ενδοχώρα με δυναμική γεωργική δραστηριότητα, τους 
καθιστά λιγότερο προβληματικούς ακόμη και αν υφίστανται πληθυσμιακή μείωση. 
Τα παραδοσιακά κέντρα και οι αστικές περιοχές υπό συνθήκες εγκατάλειψης 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς η απαξίωση του οικιστικού ιστού οδηγεί 
σε εσωτερικές μετακινήσεις προς άλλες συνοικίες της πόλης, οι οποίες προσφέρουν 
ένα καλύτερο οικιστικό περιβάλλον και κοινωνική υποδομή, δηλαδή προς περιοχές 
κατοικίας με ισορροπημένη πληθυσμιακή φυσιογνωμία.  
Ιδιαίτερα παραδείγματα αποτελούν οι βιομηχανικές περιοχές, βυρσοδεψείων κυρίως, 
που ήκμασαν στο βόρειο τμήμα της πόλης της Χίου. Οι περιοχές αυτές, 
χαρακτηρισμένες ως «ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΕ» από τα ΓΠΣ της δεκαετίας του ‘80, είχαν ήδη 
λίγο - πολύ εγκαταλειφθεί. Οι νέες βιομηχανικές ή αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 
τελικά δεν αναζήτησαν χωροθέτηση στις περιοχές αυτές.  
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Πίνακας 7: Πίνακας Αποφάσεων Χαρακτηρισμών Παραδοσιακών Οικισμών Δήμου Χίου 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
& ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2.000 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85 ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΟ Π.Δ. 270/Δ/85 ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

α.α 
Νήσου 

Περιφερειακή Ενότητα 
/ Περιοχή 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΗ 

(ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

 Π.Ε. Χίου    

ΦΕΚ 52/Δ/2003 
(ΖΟΕ Δ. Αμανής 

& 
Ομηρούπολης) 

ΦΕΚ 130/Δ/2003 
(ΖΟΕ Δ. 

Μαστιχοχωρίων 
& Ιωνίας) 

   

1/47 Άγιον Γάλα ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 2310/87 
(ΦΕΚ 755/Δ/87     

2/48 Άγιος Γεώργιος 
Συκούσης 

ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. Οικ. 4327/87 
(ΦΕΚ 1119/Δ/87 
Αρ. 4943 Π.Ε./90 
(ΦΕΚ 760/Δ/91) 

τροπ/ση 

    

3/48 Ανάβατος ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός) 

ΦΕΚ 
35/Β/62 

(ΥΠ.ΠΟ) 

5086 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88)   ΥΠΠΟ  

4/50 Βέσσα ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός) 

ΦΕΚ 
773/Β/85 

5083 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88)   ΥΠΠΟ  
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
& ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2.000 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85 ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΟ Π.Δ. 270/Δ/85 ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

α.α 
Νήσου 

Περιφερειακή Ενότητα 
/ Περιοχή 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΗ 

(ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

(ΥΠ.ΠΟ) 

5/51 Διευχά ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός)  

5080 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88) 
Αρ. 305/11.5.89 

(τροπ/ση) 
    

6/52 Καμπιά ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός) 

ΦΕΚ 
705/Β/90 
(ΥΠ.ΠΟ) 

Αρ. 4281/87 
(ΦΕΚ 1125/Δ/87   ΥΠΠΟ  

7/53 Μεστά ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός) 

ΦΕΚ 
37/Β/46 

ΦΕΚ 
644/Β/65 
(ΥΠ.ΠΟ) 

Αρ. 4225/87 
(ΦΕΚ 1123/Δ/87   ΥΠΠΟ  

8/54 Ολύμποι ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός) 

ΦΕΚ 
733/Β/85 
(ΥΠ.ΠΟ) 

Αρ. 4324/87 
(ΦΕΚ 1119/Δ/87   ΥΠΠΟ  

9/55 Πατρικά ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός)       

10/56 Πυργί ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός) 

ΦΕΚ 
35/Β/62 

ΦΕΚ 

Αρ. 4325οικ/87 
(ΦΕΚ 1123/Δ/87   ΥΠΠΟ  
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
& ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2.000 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85 ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΟ Π.Δ. 270/Δ/85 ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

α.α 
Νήσου 

Περιφερειακή Ενότητα 
/ Περιοχή 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΗ 

(ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

644/Β/65  
(ΥΠ.ΠΟ) 

11/57 Σιδηρούντα ΦΕΚ 594/Δ/78 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5080 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88     

12/58 Αρμόλια ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5084 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88 

Αρ. 
2600/30.11.92 

(τροπ/ση) 

    

13/59 Αυγώνυμα ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5086 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88 

Αρ. 
3061/31.10.94 

(τροπ/ση) 

    

14/60 Βουνό ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5079 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88 

Αρ. 
2852/14.10.94 

(τροπ/ση) 

    

15/61 Ελάτα ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5077 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88     
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
& ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2.000 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85 ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΟ Π.Δ. 270/Δ/85 ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

α.α 
Νήσου 

Περιφερειακή Ενότητα 
/ Περιοχή 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΗ 

(ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

16/62 Έξω-Διδύμα ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 2315οικ/87 
(ΦΕΚ 740/Δ/87     

17/63 Κέραμος ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)       

18/64 Κατάβαση ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5080 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88     

19/65 Λιθί ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 1339 Π.Ε./87 
(ΦΕΚ 739/Δ/87 

Αρ. 303/89 
(τροπ/ση) 

    

20/66 Παρπαριά ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. οικ. 2319/87 
(ΦΕΚ 756/Δ/87     

21/67 Πιραμά ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. οικ. 2318/87 
(ΦΕΚ 741/Δ/87     

22/68 Τρύπες ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 2320/87 
(ΦΕΚ 755/Δ/87     

23/69 Χαλκειός ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5082 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310Δ/88 

Αρ. 
2853/14.10.94 

(τροπ/ση) 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
& ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ 2.000 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85 ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΟ Π.Δ. 270/Δ/85 ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

α.α 
Νήσου 

Περιφερειακή Ενότητα 
/ Περιοχή 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΗ 

(ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚ
ΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕ
ΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞ

ΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

24/70 Ζυφιάς ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)  

Αρ. 5081 Π.Ε./88 
(ΦΕΚ 310/Δ/88     

25/71 Καλαμωτή (μεσαιων. 
Τμήμα) 

ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)       

26/72 Βολισσός ΦΕΚ 198/Δ/88 
(χαρακτηρισμός)     ΥΠΠΟ  

27/73 Κάμπος ΦΕΚ 33/Δ/92 
(χαρακτηρισμός)     ΥΠΠΟ  

/6 Νησίδα Άγιος 
Παντελεήμων     ΦΕΚ  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
Υ 
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1.2.4 Ποιότητα Ζωής 
Υποδομές Μεταφορών 
Στο Δήμο Χίου, τα χερσαία δίκτυα διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο τοπικού 
επιπέδου, ενώ αντίθετα οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές είναι μεγαλύτερης 
σημασίας, καθώς το  οδικό δίκτυο ολοκληρώνει το μεταφορικό έργο του οποίου το 
αρχικό σκέλος πραγματοποιείται από τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές συνδέσεις 
και αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ενδοεπικοινωνίας. Η Χίος βρίσκεται σε 
εξαιρετική γεωγραφική εγγύτητα με τη Μικρασιατική ακτή, η οποία, βέβαια, για 
γεωπολιτικούς λόγους αποτελεί και «σκληρή» συνοριακή γραμμή. Οι μεταφορές του 
νησιωτικού δήμου χαρακτηρίζονται από: 
 Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των μέσων (αερομεταφορές, ακτοπλοϊκές, 

χερσαίες) τόσο λειτουργικά όσο και στην οργάνωση των υποδομών (λιμάνια, 
αεροδρόμια). 

 Αδυναμία ανταπόκρισης στις πιέσεις αιχμών που χαρακτηρίζουν το νησί 
 Έλλειψη αποτελεσματικών συνδέσεων με τον κύριο κορμό των δικτύων (εθνικών, 

διευρωπαϊκών). 
 Οξείες δυσχέρειες μετακινήσεων, ενδοπεριφερειακών αλλά και προς άλλες 

νησιωτικές περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη). 
Οδικό Δίκτυο 
Η νήσος Χίος διαθέτει επαρχιακό οδικό δίκτυο μήκους 406 χλμ. με το οποίο 
συνδέεται η πόλη της Χίου με κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς. Το χαρακτηριστικό 
του δικτύου είναι οι πολλές στροφές με μεγάλες ανωφέρειες και κατωφέρειες λόγω 
των οποίων δύσκολα αναπτύσσονται κανονικές ταχύτητες.  
Διαθέτει επίσης αγροτικό και δασικό δίκτυο σε αυξημένη πυκνότητα, το οποίο 
βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση με την προϋπόθεση ότι  γίνονται τα 
απαραίτητα έργα συντήρησης και αποκατάστασης των προβλημάτων από τις 
βροχοπτώσεις. 
Η γενική εικόνα του οδικού δικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, παρά τις 
βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια (παρακάμψεις οικισμών, διανοίξεις 
κλπ).  
Η μόνη Εθνική Οδός που υπάρχει στη Νήσο Χίο είναι ο άξονας «Καλλιμασιά – Χίος 
- Καρδάμυλα» (Ε75), συνολικού μήκους 38 χλμ., που αποτελεί τριτεύον εθνικό οδικό 
δίκτυο (απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/04.08.1995 Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 
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Το πρωτεύον οδικό δίκτυο της νήσου 
αποτελείται από τους ακόλουθους 
άξονες: 
 Χίος – Καρδάμυλα: εξυπηρετεί 

τις ανάγκες του 
βορειοανατολικού τμήματος του 
νησιού, 

 Χίος – Βροντάδος – Βολισσός: 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
βορειοδυτικού τμήματος του 
νησιού, 

 Λιμένας Μεστών – Λιθί - 
Βολισσός: εξυπηρετεί το νότιο 
και δυτικό τμήμα του νησιού 
θέτοντας έτσι τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη αυτού του 
τμήματος του νησιού, καθώς 
συνδέει τον Λιμένα Μεστών με 
την Βολισσό. 

 Χίος – Θολοποτάμι – Λιμένας 
Μεστών 

 Χίος – Καλλιμασιά – 
Καλαμωτή 

 Χίος – Καρυές – Αυγώνυμα 

Έχει επίσης κατασκευαστεί νέος άξονας Χίος - Μεστά. Πρόκειται για παράκαμψη 
που εκτρέπει την κίνηση διερχομένων οχημάτων από τον παραδοσιακό οικισμό 
Κάμπο (νότια της πόλης της Χίου). Ωστόσο συχνά παρατηρείται η υπερτοπική 
κίνηση να συνεχίζει να διέρχεται μέσα από τον Κάμπο διασχίζοντάς τον εγκάρσια. 
Γενικά, το επαρχιακό οδικό δίκτυο της νήσου (ΦΕΚ 47/Α/1956 και ΦΕΚ 
498/ΑΑΠ/2010) θεωρείται ικανοποιητικό σε ότι αφορά τη χάραξη και τις συνδέσεις, 
ενώ δεν υπάρχουν απομονωμένοι οδικά οικισμοί. Ακολουθεί κατάλογος με τους 
βασικούς οδικούς άξονες:  
1)   Εθνική οδός Χίου – Καρδαμύλων 
2)   Εθνική οδός Χίου – Καλλιμασιάς  
3)   Επαρχιακή οδός Χίος – Βολισσός –  Χάλανδρα – Αγιάσματα  
4)   Επαρχιακή οδός Βολισσός – Πιραμά – Νενητούρια – Αφροδίσια  
5)   Επαρχιακή οδός Καρδάμυλα – Αμάδες – Κέραμος  
6)   Επαρχιακή οδός Καρδάμυλα – Πιτυός – Άγ. Ισίδωρος  
7)   Επαρχιακή οδός Διευχά – Κηπουριές – Καμπιά  
8)   Επαρχιακή οδός  Χίος – Καρυές – Αυγώνυμα – Ελίντα  
9)   Επαρχιακή οδός Χίος – Χαλκείος – Ζυφιάς – Βέσσα – Ελάτα  
10) Επαρχιακή οδός  Χίος – Δαφνώνας – Βερβεράτο – Χαλκείος  
11) Επαρχιακή οδός  Χίος – Πυργί – Λιμένας Μεστών 
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12) Επαρχιακή οδός  Χίος – Αρμόλια – Βέσσα – Παραλία Λιθίου  
13) Επαρχιακή οδός  Χίος Αρμόλια – Καλαμωτή – Κώμη  
14) Επαρχιακή οδός  Καλλιμασιά – Νένητα – Βουνό – Καλαμωτή  
15) Επαρχιακή οδός Μυρμήγκι – Διδύμες – Κοινή  
16) Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης Χίου 
17) Δημοτική Οδός Βουνό – Λιλικάς – Κώμη 
18) Δημοτική Οδός Κώμη – Εμποριός – Δότια  
19) Δημοτική Οδός Καταρράκτης – Παγίδα – Κοινή  
20) Δημοτική Οδός Ανάβατος – Αυγώνυμα  
21) Δημοτική Οδός Θυμιανά – Μέγας Λιμνιώνα – Αγία Ερμιόνη – Καρφάς 
22) Δημοτική Οδός Καλλιμασιά – Μέσα Διδύμα  
23) Δημοτική Οδός Σιδηρούντα – Ελίντα – Παραλία Λιθίου 
Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου, και κατ΄ επέκταση το 
ανατολικό τμήμα του νησιού, σημαντικό έργο για την βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών είναι και ο υπό κατασκευή περιφερειακός δρόμος που παρακάμπτει την 
πόλη της Χίου (χάραξη με κατεύθυνση Β-Ν, στα δυτικά όρια της πόλης, βλ. Σχήματα 
ΣΤ-2 και ΣΤ-5). Πρόκειται για παράκαμψη της Ε.Ο.75, η οποία θα εξυπηρετεί την 
κίνηση των οχημάτων από την νότια και νοτιοδυτική Χίο καθώς και το αεροδρόμιο, 
προς τη δυτική, βορειοδυτική και βόρεια Χίο και αντίστροφα, συμβάλλοντας στην 
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Επίσης θα συμβάλλει στη μείωση της 
ανισότητας και της απόστασης που υπάρχει μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου και 
την ενίσχυση των ενδιάμεσων μικρών και μεσαίων οικισμών, ώστε να 
διαδραματίσουν σημαντικότερο λειτουργικό ρόλο. Ειδικότερα, το οδικό έργο θα 
επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με τη μετατόπιση της 
υπεραστικής κυκλοφορίας εκτός της πόλης. 
Η περιφερειακή οδός της πόλης της Χίου θα έχει συνολικό μήκος 7,9 km, νότια 
κατάληξη της θα είναι το σημείο συμβολής του ποταμού Παρθένη με την παραλιακή 
οδό Χίου - Θυμιανών - Καλλιμασιάς και βόρεια κατάληξη της θα είναι το σημείο 
συμβολής του χειμάρρου Κουφού με την οδό Χίου - Καρδαμύλων. Πρόκειται για 
κατηγορία οδού Δ, με ταχύτητα μελέτης / V 85 40 km/h (65km/h). Το συνολικό 
πλάτος του οδοστρώματος είναι 10 m και αποτελείται από μια λωρίδα πλάτους 3,50 
m ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης πλάτους 1,25 m και 
διαγράμμιση οδοστρώματος πλάτους 0,25 m1. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί 
τα 2 από τα 4 τμήματα της συνολικής χάραξης. 
Στα πλαίσια της περιφερειακής οδού, βρίσκεται υπό εκπόνηση και η μελέτη 
«Σύνδεση δρόμου παράκαμψης της πόλης της Χίου με Αγία Ειρήνη, Τμήματα 1 και 
2». Το πρώτο τμήμα αφορά στο δρόμο που θα ξεκινάει από τα Δημοτικά Σφαγεία 
στην περιοχή Κοφινάς Δήμου Χίου, συνδεόμενος με τμήμα του περιφερειακού 
δρόμου της πόλης, θα διέρχεται από αγροτικές εκτάσεις και ιδιοκτησίες και θα 
καταλήγει στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Το δεύτερο τμήμα αφορά στο δρόμο που 
θα ξεκινάει από την οδό Ράμνης και μέσω αγροτικών εκτάσεων και ιδιοκτησιών θα 
καταλήγει στην οδό Καλουτά. 
Στην πόλη της Χίου υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο επιτείνεται 
από τη συγκέντρωση των εμπορικών καταστημάτων σε περιορισμένο χώρο και την 
έλλειψη κατάλληλων μεταφορικών υποδομών. Το πρόβλημα αποδίδεται και στον 
μεγάλο (αναλογικά με το μέγεθος του πληθυσμού) αριθμό οχημάτων και σε ένα 
δίκτυο δρόμων με ελλιπή γεωμετρικά στοιχεία. Εκτιμάται πως τόσο η λειτουργία της 
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περιφερειακής οδού, όσο και οι υπόλοιπες προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
θα αποσυμφορήσουν το κέντρο της πόλης της Χίου και θα βελτιώσουν τις 
υφιστάμενες συνθήκες οδικής κυκλοφορίας.  
 
Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες 

 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. 
Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου ιδρύθηκε το 1952 με έδρα την πόλη της Χίου, μαζί 
με όλα τα Νομαρχιακά ΚΤΕΛ της Ελλάδας (Ν.2119/52). Το 2003 μετατράπηκε 
σε Ανώνυμη Εταιρεία με την μίσθωση των λεωφορείων των Μετόχων που ήταν 
ενταγμένα στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου. 
Έργο της Υ/ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. είναι η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των 
υπεραστικών γραμμών του Ν. Χίου. Η Υ/ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. διαθέτει 16 
λεωφορεία, από τα οποία τα 14 ανήκουν στους μετόχους και τα 2 στην εταιρεία. 
Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από 17 οδηγούς, ένα σταθμάρχη, έναν 
ελεγκτή, έναν εισπράκτορα, έναν εκδότη εισιτηρίων και δύο υπαλλήλους 
γραφείου. 
Η Υ/ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. εκτελεί δρομολόγια προς τη Νότια Χίο με προορισμούς: 
Άγιος Γεώργιος, Αρμόλια, Θολοποτάμι, Καλαμωτή, Καλλιμασιά, Καταρράκτης, 
Λιθί, Μ. Δίδυμα, Μεστά, Μεστά Λιμάνι, Νένητα, Ολύμποι, Παγίδα Πυργί και 
προς τη Βόρεια Χίο με προορισμούς: Βολισσός, Καμπιά, Καρδάμυλα, Λαγκάδα, 
Ναγός, Συκιάδα. Κατά τους χειμερινούς μήνες τα δρομολόγια γίνονται 
καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες τα 
δρομολόγια αυξάνονται κατά 30% και πραγματοποιούνται όλες της ημέρες της 
εβδομάδας.  
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια βρίσκονται αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας «http://ktelchios.gr». 
Ο σταθμός επιβατών του Υ/ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. στεγάζεται στην αίθουσα 
αναμονής επιβατών εσωτερικού, στο Λιμάνι της Χίου (Λεωφ. Αιγαίου 14), δίπλα 
στο σημείο αφίξεως των πλοίων (τηλ: 22710-27507). 

 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. 
Η ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την πόλη της Χίου στην 
οδό Πετροκοκκίνου 12 (τηλ: 22710-23086). 
Οι κύριες γραμμές για το αστικό ΚΤΕΛ είναι προς το Βροντάδο, τις Καρυές, τον 
Καρφά, τον Κάμπο και τα τριγύρω χωριά. Τους θερινούς μήνες τα δρομολόγια 
γίνονται  ποιο τακτικά. Αναλυτικές πληροφορίες για τα δρομολόγια εμφανίζονται 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας «http://chioscitybus.gr». 
Η αφετηρία των αστικών λεωφορείων βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο της 
πόλης (Δημοκρατίας 4), στην πλατεία Βουνακίου. 
Η ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. έχει 22 άτομα προσωπικό  και διαθέτει 19 
λεωφορεία εκ των οποίων τα 5 ανήκουν στην εταιρεία και τα 14 σε ιδιώτες. 

Αεροπορικές Μεταφορές 
Το αεροδρόμιο της Χίου εντάσσεται σε ένα εθνικό σύστημα αερομεταφορών 
ακτινικής διάταξης, η οποία ακολουθείται και σε επίπεδο Περιφέρειας, με κύριο πόλο 
και όγκο μεταφορικού έργου από την Αθήνα προς τη Χίο (κυρίως πτήσεις 
εσωτερικού) καθώς και επιδοτούμενες συνδέσεις άγονων γραμμών με τα νησιά του 
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Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης υπάρχει τακτική αεροπορική σύνδεση με το αεροδρόμιο 
της Θεσσαλονίκης. 
Οι πτήσεις Τσαρτερ εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο εποχικές ανάγκες του τουρισμού, 
αλλά παρουσιάζονται ειδικά προβλήματα λόγω της αδυναμίας υποδοχής μεγάλων 
αεροσκαφών. 
Ο κύριος Αερολιμένας Χίου «Όμηρος», βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του 
νησιού, νότια της πόλης της Χίου. Η εικόνα που παρουσιάζει το αεροδρόμιο Χίου δεν 
είναι ικανοποιητική. Το πολύ μικρό μερίδιο που η αεροπορική μεταφορά 
καταλαμβάνει στο σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού στη Χίο οφείλεται στην 
έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης εταιριών και επιβατών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι αναχωρήσεις – αφίξεις του 2008 οι οποίες αντιστοιχούσαν 
στο 1% του συνολικού αριθμού αναχωρήσεων - αφίξεων σε επίπεδο χώρας. 
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται συνολικά οι θέσεις των αεροδρομίων και 
ελικοδρομίων του Δήμου Χίου. 
Πίνακας 8: Πίνακας Αεροδρομίων – Ελικοδρομίων Χίου 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 
1 Αεροδρόμιο Χίου 382140 260835 

2 Αεροδρόμιο Ολύμπων 381358 255620 

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 
1 Ελικοδρόμιο Χίου 382140 260835 

2 Ελικοδρόμιο Ολύμπων 381358 255620 

3 Ελικοδρόμιο Πρόβατά 382230 260259 

4 Ελικοδρόμιο Πυργίου 381250 255909 

5 Ελικοδρόμιο Αρμολίων 381502 260120 

6 Ελικοδρόμιο Μάρμαρο 383225 260630 

7 Ελικοδρόμιο Βολισσού 382840 255520 

8 Ελικοδρόμιο Οινουσσών 383135 261440 

9 Ελικοδρόμιο Ψαρών 383250 253420 

10 Ελικοδρόμιο Μελανειός 383324 255059 

Βασικά προβλήματα στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του αεροπορικού δικτύου της 
Χίου αποτελούν: 
 Η έλλειψη ενδοχώρας και πληθυσμιακών μεγεθών που να δημιουργούν ζήτηση 

για τακτικά και εποχικά δρομολόγια. 
 Η εποχικότητα, κυρίως λόγω του τουρισμού, που δημιουργεί οξείες αιχμές και 

οδηγεί σε υποβάθμιση της εξυπηρέτησης. 
 Η απουσία άλλων μέσων διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, τα οποία θα 

επέτρεπαν την εγκατάσταση ενός βέλτιστου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών. 
 Η έλλειψη εγκαταστάσεων διακίνησης επιβατών 
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Βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του διαδρόμου 
προσγείωσης – απογείωσης προς την θάλασσα με μικρή στροφή του άξονα προς τα 
βορειοανατολικά έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους κυρίαρχους 
ανέμους και να αποφεύγεται η εμπλοκή με την πόλη της Χίου. Η προτεινόμενη 
επέκταση του αερολιμένα Χίου θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων 
αεροπλάνων, την αύξηση των πτήσεων charter και κατ’ επέκταση την αύξηση της 
τουριστικής κίνησης αλλοδαπών τουριστών και ομογενών. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβλεπόμενη χρήση υδροπλάνων για τις αεροπορικές 
συνδέσεις της Χίου, εφ’όσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία 
υδατοδρομίου. 
Λιμενικές Υποδομές – Ακτοπλοϊκές Μεταφορές  
Ο Δήμος Χίου εξυπηρετείται από δυο κύρια λιμάνια, της Χίου (στην Ανατολική 
πλευρά του νησιού) και των Μεστών (στη Δυτική πλευρά του νησιού). Στο λιμάνι της 
Χίου εντοπίζεται σημαντικό πρόβλημα αναφορικά με την αδυναμία φιλοξενίας 
πλοίων μεγάλου μήκους. Το λιμάνι των Μεστών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
υποδομές προσπελασιμότητας της Περιφερειακής Ενότητας με ασήμαντη, προς το 
παρόν, εμπορευματική και επιβατική κίνηση σε σχέση με το λιμάνι της Χίου. 
Ο Λιμένας Χίου που βρίσκεται επί του παραλιακού μετώπου προ του κέντρου της 
πόλης της Χίου, αποτελεί τον κεντρικό λιμένα του νησιού και εξυπηρετεί την 
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νήσου Χίου με την ηπειρωτική χώρα, τα γειτονικά νησιά 
και τα απέναντι τουρκικά παράλια. Ακτοπλοϊκώς το νησί συνδέεται καθημερινά  με 
το λιμάνι του Πειραιά. Το ταξίδι διαρκεί 11 ώρες με τα συμβατικά πλοία. Η σύνδεση 
μέσω θαλάσσης είναι καθημερινή και με τη Μυτιλήνη και τα κοντινά μικρότερα 
νησιά Οινούσσες και Ψαρά. Επίσης, υπάρχουν ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τη Σάμο 
τρεις φορές την εβδομάδα και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με την Καβάλα, 
τη Ρόδο και την Κω, καθώς και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με την Κάλυμνο. 
Τέλος, καθημερινά είναι και τα δρομολόγια προς την Τουρκία (λιμάνι Τσεσμέ). Ο 
Λιμένας Χίου εξυπηρετεί και την εμπορική κίνηση του νησιού. 
Στο Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα του ελλιμενίζονται κατά τη 
θερινή κυρίως περίοδο και διερχόμενα σκάφη αναψυχής. Ο ελλιμενισμός των 
σκαφών γίνεται στα υφιστάμενα κρηπιδώματα του λιμένα, ενώ μέχρι σήμερα 
ουσιαστικά δεν παρέχονται σε αυτά οι στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις (νερό, ηλεκτρικό 
ρεύμα, συλλογή απορριμμάτων κλπ). Σημειώνεται ότι στο νότιο τμήμα του λιμένα 
βρίσκεται υπό χωροθέτηση καταφύγιο τουριστικών σκαφών για εξυπηρέτηση 
superyachts και megayachts. 
Στη νότια και δυτική πλευρά του νησιού βρίσκονται οι λιμένες Μεστών και Λημνιών 
Βολισσού. Ο Λιμένας Μεστών βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλια του Όρμου 
Μεστών, σε απόσταση περίπου 35 χλμ από την πόλη της Χίου. Ο λιμενίσκος 
Λημνιών Βολισσού που βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ περίπου από την πόλη της 
Χίου, έχει διαμορφωθεί με παραλιακά κρηπιδώματα προ του οικισμού Λημνιά, 
επίνειο της κωμόπολης Βολισσού. 
Άλλες σημαντικές λιμενικές υποδομές του νησιού είναι η ιχθυόσκαλα, που βρίσκεται 
βόρεια του Λιμένα Χίου, καθώς και η υπό κατασκευή Μαρίνα Χίου. Η ιχθυόσκαλα 
υλοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα και εξυπηρετεί τους επαγγελματίες αλιείς του 
νησιού.  
Οι θέσεις των λιμενικών υποδομών για το σύνολο της Νήσου Χίου αποτυπώνονται 
στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Λιμενικές Υποδομές Πόλης Χίου

Λιμενικές Υποδομές

Λιμενικές Υποδομές Μικρότερης Κλίμακας
 

Η θέση του λιμένα της Χίου εντός της 
πόλης, σε συνάρτηση με το ρόλο του 
σαν κύρια θαλάσσια πύλη του νησιού 
τόσο επιβατικού όσο και 
εμπορευματικού χαρακτήρα, 
δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά 
προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. 
Η προοπτική μετεγκατάστασης του 
κεντρικού λιμένα της Χίου σε νέα 
θέση νότια του υφιστάμενου λιμένα δε 
φαίνεται εφικτή.  
Προγραμματίζονται έργα βελτίωσης 
της λειτουργίας του υφιστάμενου 
λιμένα που περιλαμβάνουν την 
ενοποίηση χερσαίων χώρων στο νότιο 
τμήμα, την βελτίωση εγκαταστάσεων 
και την θωράκιση της λιμενολεκάνης. 
Το λιμάνι των Μεστών, που έχει 
κυρίως εμπορευματικό χαρακτήρα, 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά – θέση στη δυτική 
ακτή του νησιού, 

βελτιωμένη οδική πρόσβαση, άνετη εξυπηρέτηση της φορτοεκφόρτωσης  φορτηγών 
πλοίων και της διακίνησης επιβατικών οχημάτων, διακριτές χρήσεις (αλιευτικό 
καταφύγιο, εμπορικός λιμένας, επιβατικός λιμένας), επαρκείς χερσαίοι χώροι –για να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον κεντρικό λιμένα Χίου εξυπηρετώντας την 
εμπορική κίνηση που πραγματοποιείται με μικρά φορτηγά πλοία και προσελκύοντας 
πρόσθετη κίνηση επιβατών και ΙΧ οχημάτων με προορισμό τα Μεστά, τη Βολισσό 
και τα Ψαρά.  
Προτείνεται επίσης η επέκταση και ο  εκσυγχρονισμός του και πρόβλεψη νέας 
διάταξης και υποδομών για την κάλυψη των αναγκών ελλιμενισμού μεγάλων 
κρουαζιερόπλοιων. 
Ιδιαίτερη κατεύθυνση αποτελεί η πύκνωση του δικτύου μαρινών και τουριστικών 
καταφυγίων με την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών σε χώρους ήδη 
κατάλληλα διαμορφωμένους.  
Υποδομές Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 
Στο Δήμο Χίου αναπτύσσονται υδροφόροι ορίζοντες στις παράκτιες πεδιάδες, που 
κρίνονται αξιόλογοι όχι τόσο για τις μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού που 
διαθέτουν, όσο για τη χρησιμοποίησή τους στη κάλυψη τοπικών αναγκών σε νερό 
ύδρευσης και άρδευσης. Η ανάπτυξη καρστικών, κυρίως, υδροφορέων ανοιχτών προς 
τη θάλασσα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην αξιοποίηση των υπόγειων 
αποθεμάτων νερού. Σε πολλές θέσεις αρδεύσεων από υπόγεια ύδατα, η υπεράντληση 
έχει ως συνέπεια την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και την υφαλμύρυνση των 
υπόγειων υδάτων. Για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος στην Χίο έχουν 
κατασκευαστεί μια σειρά λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων απαραίτητων για τη 
διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου και την κάλυψη των αναγκών του νησιού. Η 
διαχείριση των υδάτων με όρους αειφορίας αποτελεί ανάγκη και προτεραιότητα της 
χωρικής ανάπτυξης. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν τη διαχείριση του υδατικού πλούτου 
είναι: 
 Τα μικρά επίπεδα βροχόπτωσης. 
 Η γεωλογική δομή της Χίου 
 Η εποχικότητα της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την τουριστική κίνηση. 
 Η ευπάθεια της περιοχής στην οποία βρίσκονται 
Για την κάλυψη των αναγκών του νησιού έχουν προταθεί και έχουν γίνει από το υπ. 
Γεωργίας το δήμο και την περιφέρεια διάφορα φράγματα και Λιμνοδεξαμενές 
(Φράγμα κόρης Γεφύρι, Φράγμα Καλαμωτής συνολικής χωρητικότητας και τα δύο 
μαζί, 5*106m3 Λιμνοδεξαμενή Ζυφιά, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Φυρόλακα, Αίπους, 
Σαγιάκωβο, Αγίου Αρτεμίου, Κακού Ποταμού, Αρμολίων, Βικίου, Πιτυούς καθώς κι 
μερικές ακόμη μικρότερες). Πρέπει να γίνουν και νέα έργα όπως , Φράγμα Κοντού 
και δίκτυο μικρών λιμενοδεξαμενών όπως έχει μελετηθεί από το Υπ. Γεωργίας.  
Είναι αναγκαία η ολοκλήρωση του προγράμματος το συντομότερο δυνατό. Το 
πλεονέκτημα, όσον αφορά τα αρνητικά ισοζύγια, αναμένεται μεγάλο και άμεσο, αφού 
θα αποφορτιστούν από την υπεράντληση πολλές περιοχές.  
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα τεχνικά έργα ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα των υπογείων υδροφόρων. Αυτό θα επιφέρει αύξηση της στάθμης τους και 
επομένως την υποχώρηση του υφάλμυρου μετώπου, που σε ορισμένα σημεία, 
εισχωρεί μέχρι και 5 χλμ., στο εσωτερικό του νησιού (ΝΔ Χίος).  
Πρέπει η χρήση των νιτρικών να γίνεται με μέτρο και μόνο όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για κάποιες καλλιέργειες,  ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα 
Επιβάλλεται η περιοδική ανάλυση ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων σε όλο το 
εύρος του νησιού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού. 
Εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτικών υλικών, λατομεία αδρανών, 
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), εγκαταστάσεις σταυλισμού, 
εργοστάσιο πλαστικών, εργοστάσιο ΔΕΗ, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, ποτοποιίες, το 
εργοστάσιο παραγωγής χυμών Χίου καθώς και οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων 
αποτελούν τις εν δυνάμει πιθανότερες πηγές ρύπανσης των νερών του νησιού και θα 
πρέπει να ελέγχονται τακτικά. 
Επίσης θα πρέπει να γίνουν έργα εμπλουτισμού των υδροφορέων (μικροφράγματα 
κτλ.) που παρουσιάζουν εξάντληση από τις υδρογεωτρήσεις παρουσιάζουν έντονα 
φαινόμενα υφαλμύρωσης αλλά και παρουσία υδραργύρου. 
Στην περιοχή Αγιασμάτων υπάρχει χλωρονατριούχος πηγή πρόσφατα αξιοποιήθηκε 
και λειτουργεί για υδροθεραπευτικούς σκοπούς. 
 
Ύδρευση – Άρδευση Δήμου Χίου 
 
Δημοτική Ενότητα Χίου 
Ύδρευση 
Η πόλη της Χίου συγκεντρώνει περισσότερο από το 50% του πληθυσμού του νησιού 
με αυξητική τάση λόγω των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος σε αυτή. Κατά το 
παρελθόν η υδροδότηση της πόλης της Χίου γινόταν από γεωτρήσεις κυρίως, οι 
οποίες βρίσκονται μέσα στο κέντρο της λεκάνης Κορακάρη. 
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Θα ήταν άστοχο να εξεταστεί η επιδείνωση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης 
απομονωμένο από το αντίστοιχο των όμορων οικισμών Βροντάδου, Θυμιανών, 
Νεοχωρίου και των οικισμών του τέως Δήμου Καμποχώρων πλην της τοπικής 
κοινότητας Αγίου Γεωργίου Συκούση, μηδέ εξαιρουμένων των οικισμών 
Θολοποταμίου και Καλλιμασιάς. 
Η αύξηση της κατανάλωσης λόγω της ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου, της 
ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων με υπερσυγκέντρωση αυτών στο κεντρικό 
ανατολικό τμήμα του νησιού, η κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών που κατά το 
παρελθόν καλυπτόταν από υδρευτικά έργα εκτός λεκάνης, η  υπεράντληση μαζί με 
την ανεξέλεγκτη κατανάλωση και χρήση για άρδευση οδήγησαν στην υποβάθμιση 
της ποιότητας του νερού με τα γνωστά αποτελέσματα της υφαλμύρινσης, της 
παρουσίας υδραργύρου, αρσενικού κλπ. 
Η υδροδότηση της πόλης της Χίου γίνεται από πηγές, γεωτρήσεις, ταμιευτήρες και 
μονάδες αφαλάτωσης.  
Η πόλη της Χίου διαθέτει επάρκεια ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές 
στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό, χωρίς να αποκλείεται η 
δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον.  
Με τον εντοπισμό της παρουσίας υδραργύρου λόγω υφαλμύρινσης σε γεωτρήσεις της 
λεκάνης Κορακάρη, οι οποίες κάλυπταν και καλύπτουν υδρευτικές ανάγκες της 
Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και της πόλης της Χίου, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών υπήρξε χρηματοδότηση προς την Διαδημοτική των Δήμων Χίου, Αγίου 
Μηνά και Ομηρούπολης το 2002 - 2003 (κατά την περίοδο εμφάνισης/εντοπισμού 
του υδραργύρου σε κάποιες γεωτρήσεις) για την ανόρυξη γεωτρήσεων εκτός λεκάνης 
Κορακάρη. Οι γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν ήταν πολύ μεγάλου βάθους της τάξεως 
των 300 και 400μ., δεν υπήρχε επιστημονική τεκμηρίωση για τον εντοπισμό της 
θέσης και το πρόγραμμα δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα. 
Η αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης της Χίου θα πρέπει να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα των όμορων οικισμών, αφού στην 
πραγματικότητα αποτελούν μια οικιστική συνέχεια και επιπλέον να υπάρχει 
εναλλακτική λύση για κάλυψη αναγκών είτε σε περιόδους αιχμής είτε σε έκτακτες 
καταστάσεις. 
Με την λειτουργία του ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι που βρίσκεται στο στάδιο της 
αποπεράτωσης και με την αρχική χρήση για άρδευση του Κάμπου, με την 
ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας ισοδύναμων γεωτρήσεων προβλέπεται να 
υπάρξει σημαντική βελτίωση της ποιότητας του νερού στη λεκάνη και μετά από 
παρατηρήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα επανασχεδιασμού 
της εκμετάλλευσης υδροληπτικών έργων της λεκάνης. 
Η απόφαση κατανομής χρήσης νερού του ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι και μετά από τον 
δεσμευτικό χρόνο της αρχικής χρήσης του έργου, θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης 
και σημαντικού μέρους υδρευτικών αναγκών για την πόλη της Χίου. 
Η συνέχιση της μελέτης αντικατάστασης γεωτρήσεων από το ανατολικό μέτωπο της 
λεκάνης Κορακάρη με ταυτόχρονη κατάργησή τους και μετά από εντοπισμό 
υδροφορίας και μεταφοράς τους σε θέσεις που έχουν καταγραφεί θα βελτιώσει 
σημαντικά την ποιότητα του νερού και παράλληλα θα υπάρξει προστασία για την 
παραπέρα διείσδυση του μετώπου της θάλασσας. Οι γεωτρήσεις που προτείνεται να 
αντικατασταθούν καταρχήν είναι του Γούλια, Χέλιου και Κουτρουλόμυλου.  
Η περαιτέρω διερεύνηση του Δελφινίου και της ευρύτερης περιοχής (όπως 
προτείνεται και για τη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης) θα δώσει τη δυνατότητα 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



91 
 

εμπλουτισμού των υδραγωγείων Βροντάδου, Χίου και Θυμιανών είτε με νερό για 
άμεση χρήση σε περιόδους έντονης υδροφορίας των υδροληπτικών έργων είτε μετά 
από επεξεργασία και επέκταση των μονάδων του Θόλου 
Αποχέτευση 
Η πόλης της Χίου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα αποχετευτικά της δίκτυα 
και εξυπηρετείται από την Ε.Ε.Λ. Χίου. 
 
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων 
Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων αποτελείται από εννέα οικισμούς και δέκα 
παραλιακούς οικισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν  σημαντική προσαύξηση του 
πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων γίνεται από 
πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις με αντίστοιχη φθίνουσα πορεία ως προς την ποιότητα 
και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. 
Εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων υπάρχουν δύο 
ταμιευτήρες. Ο ένας βρίσκεται στην περιοχή Αρμολίων, κατασκευάστηκε από το 
Υπουργείο Γεωργίας στα πλαίσια του Προγράμματος Αναδασμού και ο δεύτερος 
κατασκευάστηκε πρόσφατα στην περιοχή Κατράρη – Καλαμωτής. 
Συγκριτικό πλεονέκτημα για την εναλλακτική κάλυψη υδρευτικών αναγκών αποτελεί 
ο υφιστάμενος βασικός σχεδιασμός των δικτύων μεταφοράς υπό το υπό μελέτη 
δίκτυο ύδρευσης Φράγματος Κατράρη, ο οποίος αποτελείται από δύο βασικούς 
κλάδους ικανής μεταφοράς των επιθυμητών ποσοτήτων νερού. 
1. Βόρειος κλάδος δικτύου Φράγματος Κατράρη 
Αρμόλια – Βέσσα – Αγία Μαρίνα – (Λιθί, Ελάτα) 
2. Δυτικός κλάδος δικτύου Φράγματος Κατράρη 
Καλαμωτή – Πυργί – Ολύμποι – Μεστά – Λιμένας Μεστών 
Δευτερεύοντες κλάδοι είτε αυτοί τροφοδοτούνται από τον βασικό κλάδο 
υδροδότησης, είτε από αυτόνομα έργα, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν 
αντίστροφα με εμπλουτισμό του βασικού κλάδου από τα επιμέρους αυτόνομα έργα με 
μικροπαρεμβάσεις. 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
Στη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων παρατηρείται ότι στα υπάρχοντα 
υδροληπτικά έργα στο μεγαλύτερο τους μέρος η ποιότητα είναι αποδεκτή πλην όμως 
η ποσότητα για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών είναι ελλειμματική και αυτή 
καλύπτεται για μεν τους οικισμούς Βέσσας, Ελάτας και Λιθίου από τη 
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Συκούση, για δε τους οικισμούς Πυργίου, Ολύμπων 
και Μεστών από τις γεωτρήσεις Αρμολίων - Πυργίου και Συνδέσμου. 
Η αντλούμενη ποσότητα από αυτές είναι σημαντική και υποβαθμισμένη. 
Για την αντιμετώπιση του ποσοτικού και ποιοτικού προβλήματος από την τέως Ν.Α. 
Χίου είχε ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης "Αξιοποίηση Φράγματος Καλαμωτής για 
την ύδρευση και άρδευση του Δήμου Μαστιχοχωρίων και Δήμου Ιωνίας". 
Η εν λόγω μελέτη προβλέπει για το τμήμα της ύδρευσης την κατασκευή τεσσάρων 
κλάδων ως εξής: 
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1. Βόρειος κλάδος: Προς Αρμόλια, Βέσσα, Ελάτα, Λιθί 
2. Δυτικός κλάδος: Προς Πυργί, Ολύμπους, Μεστά, Λιμένα Μεστών 
3. Νότιος κλάδος: Προς Κώμη 
4. Ανατολικός κλάδος: Προς Πατρικά, Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 
Ο ταμιευτήρας Κατράρη σύμφωνα με την μελέτη του είναι χωρητικότητας 1,91 
εκ.κ.μ. και με ολική ανά υδρολογικό έτος συγκέντρωση 2,4 εκ.κ.μ. από τα οποία τα 
0,49 εκ.κ.μ. θα διατίθενται την περίοδο εμπλουτισμού μετά από επεξεργασία για 
ύδρευση. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία συγκέντρωσης νερού στον ταμιευτήρα και για 
έκτο συνεχή χρόνο δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί αθροιστικά ούτε και ως 
ετήσια ποσότητα. 
Με τα έγγραφα 17/21-6-2007 και 45/23-5-2008 του Γραφείου Υδάτων Νομού Χίου 
της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορούν την έγκριση της 
Π.Π.Ε και Μ.Π.Ε αντίστοιχα της μελέτης "Αξιοποίηση Φράγματος Καλαμωτής για 
την ύδρευση και άρδευση του Δήμου Μαστιχοχωρίων και Δήμου Ιωνίας" 
επισημαίνεται η εσκεμμένη υποεκτίμηση στον υπολογισμό της ποσότητας ανά άτομο 
ανά ημέρα προκειμένου να είναι θετικό το ισοζύγιο για υδρευτική χρήση και αυτά με 
την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 1,91 και 2,4 εκ.κ.μ. ανά έτος. 
Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής του Φράγματος Κοντού 
για κάλυψη και μόνο υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, 
ώστε να προκύψει πλεόνασμα νερού από το Φράγμα Κατράρη για διάθεση σε 
υδρευτικές και μόνο ανάγκες για το Δήμο Ιωνίας και τον οικισμό Πατρικών. 
Αποχέτευση 
Στους οικισμούς Αρμολίων, Λιθίου και Καλαμωτής υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα 
τα οποία καταλήγουν σε βιολογικούς καθαρισμούς και εξυπηρετούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσμού. Στον οικισμό της Καλαμωτής το 50% κατά προσέγγιση του 
δικτύου που καταλήγει στον βιολογικό καθαρισμό είναι παντορροϊκό και προτείνεται 
η κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου, ώστε να υπάρξει διαχωρισμός των 
όμβριων από τα λύματα.    
Στον παραλιακό οικισμό της Κώμης λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά 
τους θερινούς μήνες, αλλά και των μονίμων κατοίκων κρίνεται αναγκαία η 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, καθώς και η κατασκευή μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού. 
Ο οικισμός του Πυργίου είναι ο πρώτος πληθυσμιακά οικισμός στη Δημοτική 
Ενότητα Μαστιχοχωρίων και καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμως 
δεν καταλήγει σε βιολογικό καθαρισμό. Προτείνεται η κατασκευή μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού. 
Ο οικισμός των Μεστών είναι ο τρίτος κατά σειρά πληθυσμιακά οικισμός, μετά το 
Πυργί και την Καλαμωτή. Καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμως δεν 
καταλήγει σε βιολογικό καθαρισμό. Προτείνεται η κατασκευή μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού. 
Στον οικισμό Βέσσας υπάρχει μόνο παντορροϊκό δίκτυο και προτείνεται η κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου. 
Στους Ολύμπους ένα ποσοστό της τάξεως του 30% των κατοίκων εξυπηρετείται από 
παντορροϊκό δίκτυο και προτείνεται η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου. 
 
Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 
Ύδρευση 
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Η Δημοτική Ενότητα Ιωνίας αποτελείται από έντεκα οικισμούς και επτά παραλιακούς 
οικισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προσαύξηση του πληθυσμού κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο. 
Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας γίνεται από πηγές και 
γεωτρήσεις με αντίστοιχη φθίνουσα πορεία ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη 
αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. 
Συγκριτικό πλεονέκτημα για την εναλλακτική κάλυψη υδρευτικών αναγκών αποτελεί 
ο υφιστάμενος βασικός σχεδιασμός των δικτύων μεταφοράς υπό το υπό μελέτη 
δίκτυο ύδρευσης Φράγματος Κατράρη, ο οποίος αποτελείται από δύο κύριους 
κλάδους επαρκούς μεταφορικής δυναμικότητας. 
Ο ένας κλάδος αφορά την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών από την γεώτρηση του 
Συνδέσμου με νερό υποβαθμισμένης ποιότητας και ποσοτικής επάρκειας (αφού 
υπάρχει διείσδυση του μετώπου της θάλασσας στη λεκάνη υδροφορίας) και ο 
δεύτερος κλάδος αφορά την κάλυψη υδρευτικών αναγκών από τις γεωτρήσεις Τήλης 
1 και 2 με νερό καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας. Η συγκεκριμένη λεκάνη 
εμφανίζει υδροφορία σε θετικό υψόμετρο και παρουσιάζει επαναπλήρωση με τις 
πρώτες βροχοπτώσεις ή και με τις πρώτες επιφανειακές απορροές του παρακείμενου 
χειμάρρου Κατράρη. 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
Στα τελευταία 20 χρόνια περίπου δεν εκτελέστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανόρυξης γεωτρήσεων στα διοικητικά όρια του τέως Δήμου Ιωνίας, προκειμένου να 
εντοπιστούν πιθανές λεκάνες υδροφορίας ή και να αποκλειστούν κάποιες περιοχές. 
Η γεωλογία της περιοχής του τέως Δήμου κατά το πλείστον αποτελείται από μάργες 
με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του εμπλουτισμού των λεκανών από τις οποίες 
αντλείται μέρος του νερού για υδρευτική ή άλλη χρήση. Επακόλουθο αυτής της 
ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι ο περιορισμένος χρόνος εκμετάλλευσης των 
υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεων). 
Επιπλέον μοναδική ιδιαιτερότητα με αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζει το 
ανατολικό και νότιο τμήμα του τέως Δήμου Ιωνίας καθώς και η περιοχή των 
Πατρικών μέχρι το ύψωμα του Μύλου στην περιοχή της Κώμης με απελευθέρωση 
μικροποσοτήτων μεθανίου και ύπαρξης ενώσεων θείου σε υδροληπτικά έργα 
(γεωτρήσεις) της εν λόγω περιοχής. 
Αποχέτευση 
Ο οικισμός της Καλλιμασιάς έχει αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο καταλήγει στην 
Ε.Ε.Λ. Χίου. Ο οικισμός της Καλλιμασιάς κατά 25% περίπου δεν εξυπηρετείται από 
αποχετευτικό δίκτυο. Προτείνεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για το 
παραπάνω ποσοστό.  
Ο οικισμός των Νενήτων, ο δεύτερος πληθυσμιακά οικισμός μετά της Καλλιμασιάς, 
έχει δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού, ενώ κατά 20% περίπου δεν καλύπτεται από 
αποχετευτικό δίκτυο. Επομένως, προτείνεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για 
το παραπάνω ποσοστό. 
Ο οικισμός του Καταρράκτη εξυπηρετείται από μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ενώ 
και οι υπόλοιποι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας δεν αντιμετωπίζουν κάποιο 
πρόβλημα. 
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Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων 
Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων αποτελείται από επτά οικισμούς, οι οποίοι 
παρουσιάζουν  σημαντική προσαύξηση του πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο. 
Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων γίνεται από 
πηγές, γεωτρήσεις και ταμιευτήρες με αντίστοιχη φθίνουσα πορεία ως προς την 
ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. 
Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων καλύπτουν κυρίως αυτόνομα τις 
υδρευτικές τους ανάγκες χωρίς να υπάρχει ενιαίος αγωγός ενός ή δύο κλάδων και 
τούτο λόγω της ύπαρξης υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεων) ανά οικισμό. 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
Οι οικισμοί καθώς και τα υδροληπτικά έργα των γεωτρήσεων της Δημοτικής 
Ενότητας Καμποχώρων αν και βρίσκονται μέσα στη λεκάνη Κορακάρη δεν 
αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα δεδομένου ότι σημαντικές ανάγκες 
καλύπτονται από πηγαία νερά και από τους δύο ταμιευτήρες Ζυφιά και Αγίου 
Γεωργίου. 
Με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης κυρίως των ταμιευτήρων και σε σχέση με την 
μελλοντική κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Βέσσας, Ελάτας και 
Λιθίου από ταμιευτήρα της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων θα υπάρξουν 
σημαντικά πλεονάσματα για τον εμπλουτισμό και ποιοτική βελτίωση των 
υδραγωγείων των υπόλοιπων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας και κατ' επέκταση 
των όμορων Δημοτικών Ενοτήτων. 
Αποχέτευση 
Ο οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων καλύπτονται ως επί το πλείστον 
από αποχετευτικό δίκτυο που καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Στις περιοχές που δεν 
καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα, προτείνεται η κατασκευή τους, τα οποία θα 
συνδέονται στα υπάρχοντα και θα καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου.  
Ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου Συκούση διαθέτει και παντορροϊκό δίκτυο που δεν 
καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. Χίου σε ποσοστό περίπου 30%, οπότε κρίνεται αναγκαίος ο 
διαχωρισμός με την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και τη σύνδεση τους στα 
υπάρχοντα αποχετευτικά δίκτυα. 
 
Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά 
Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά αποτελείται από τους οικισμούς Θυμιανών, 
Νεοχωρίου και έξι παραλιακούς οικισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική 
προσαύξηση του πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  
Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά γίνεται από δύο 
πηγές της περιοχής Θολοποταμίου και από γεωτρήσεις εντός και εκτός λεκάνης 
Κορακάρη. 
Οι παραλιακοί οικισμοί των Θυμιανών και του Νεοχωρίου είναι αυτοί που στο 
μεγαλύτερο βαθμό έχουν να καλύψουν την τουριστική κίνηση του νησιού κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο χωρίς την ανάλογη υποδομή και πρόβλεψη για την έξαρση της 
κατανάλωσης νερού και τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό από τη δεκαετία του '80 
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για τον τρόπο αντιμετώπισης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας με αποτέλεσμα 
να έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα από την ανάγκη της όποιας ποσοτικής κάλυψης. 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
 
Αποχέτευση 
Ο οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά, καθώς και οι παραλιακοί οικισμοί 
της καλύπτονται ως επί το πλείστον  από αποχετευτικό δίκτυο που καταλήγει στην 
Ε.Ε.Λ. Χίου. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα, 
προτείνεται η κατασκευή τους, τα οποία θα συνδέονται στα υπάρχοντα και θα 
καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Ο παραλιακός οικισμός της Αγίας Φωτεινής δεν 
καλύπτεται σχεδόν κατά το ήμισυ από αποχετευτικά δίκτυα και δεδομένης της 
αύξησης του πληθυσμού κατά την θερινή περίοδο είναι αναγκαία η κατασκευή 
δικτύων. 
 
Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης 
Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης αποτελείται από επτά οικισμούς, καθώς και τον 
παραλιακό οικισμό του Παντουκιούς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική 
προσαύξηση του πληθυσμού  κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  
Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης γίνεται από 
πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις, ταμιευτήρες και μονάδες αφαλάτωσης. 
Ο τέως Δήμος Βροντάδου ξεκίνησε πρωτοποριακά για τη Χίο, την εγκατάσταση 
μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στις σημερινές εγκαταστάσεις του Μηλιγκά 
ως αναγκαστική επίλυση του υδρευτικού του προβλήματος, δεδομένου ότι η κύρια 
πηγή υδροληψίας ήταν οι δύο γεωτρήσεις στην περιοχή του Κάμπου (ΕΒΕΚ και 
Σταυρινούδη), οι οποίες παρουσίαζαν έντονη υφαλμύρινση.  
Την ύδρευση του παραπάνω οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης δεν 
μπορεί κάποιος να την αντιμετωπίσει αυτόνομα, χωρίς να λάβει υπόψη και τον 
αντίστοιχο οικισμό της πόλης της Χίου, δεδομένου ότι και οι δύο εντάσσονται στην 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση της πηγής του Δελφινίου, των γεωτρήσεων της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς και των μονάδων αφαλάτωσης Θόλου και Μηλιγκά. 
Η ποιότητα των υδροληπτικών έργων της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης είναι 
στο μεγαλύτερο τους μέρος αποδεκτή (με τα εν γένει ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
Χίου), είτε από πηγαία νερά είτε από επεξεργασμένα. Η ύπαρξη του κεντρικού 
αγωγού μεταφοράς από Δελφίνι μέχρι τη Χίο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
υδροληπτικών έργων που βρίσκονται στην πορεία του αγωγού και επιπλέον υπάρχει η 
εναλλακτική λύση αντιμετώπισης υδρευτικών προβλημάτων σε οικισμούς από τους 
οποίους διέρχεται. Επιπλέον υπάρχει υδρευτικό δίκτυο σύνδεσης των οικισμών 
Αναβάτου και Αυγωνύμων με δυνατότητα αμφίδρομης λειτουργίας για εναλλακτικές 
λύσεις. 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
Αποχέτευση 
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Οι οικισμός του Βροντάδου καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο του από αποχετευτικά 
δίκτυα που καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου, ενώ κατά ένα μικρό ποσοστό χρειάζεται 
κατασκευή για την επέκταση των αποχετευτικών δικτύων του. 
Ο οικισμός των Καρυών καλύπτεται από αποχετευτικά δίκτυα και παντορροϊκά 
δίκτυα, τα οποία καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Προτείνεται ο διαχωρισμός των 
παντορροϊκών δικτύων με την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων, όπου απαιτείται. 
Οι υπόλοιποι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 
στα αποχετευτικά τους δίκτυα, ενώ ο οικισμός  της Λαγκάδας έχει μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού και στους οικισμούς Αυγωνύμων και Συκιάδας επίκειται η προμήθεια 
των μονάδων βιολογικού καθαρισμού. 
 
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων 
Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων αποτελείται από έξι οικισμούς και τέσσερις 
παραλιακούς οικισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προσαύξηση του 
πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  
Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων γίνεται από 
πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις. Όπως στη Δημοτική Ενότητα Αμανής έτσι και στη 
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών γίνεται από 
πηγές, των οποίων η ποιότητα του νερού βρίσκεται εντός των ορίων της ισχύουσας 
ΚΥΑ. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο σύνολο των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας 
Καρδαμύλων δεν εντοπίζεται υδρευτικό, καθώς και αρδευτικό πρόβλημα. 
Ο οικισμός του Πιτυούς που αντιμετώπιζε υδρευτικό πρόβλημα την καλοκαιρινή 
περίοδο, το έχει βελτιώσει με την κατασκευή της δεξαμενής των 1.000κ.μ., ενώ ως 
προς την περαιτέρω βελτίωση του υδρευτικού κρίνεται αναγκαία η κατασκευή 
αρδευτικού δικτύου για να μειωθεί η αρδευτική κατανάλωση από το δίκτυο 
ύδρευσης.  
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
Αποχέτευση 
Ο οικισμός των Καρδαμύλων  δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα αποχετευτικά 
δίκτυα, ενώ προτείνεται η βελτίωση υπαρχόντων και η κατασκευή νέων, ώστε να 
υπάρχει σύνδεση με νέες κατοικίες. Στον οικισμό των Καρδαμύλων υπάρχει μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού. 
Στους υπόλοιπους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων τα δίκτυα είναι 
ως επί το πλείστον παντορροϊκά. Κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός των  δικτύων 
σε χωριστικό και όμβριων σε βάθος χρόνου με την κατασκευή νέων δικτύων όπου 
απαιτείται και την κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών. 
 
Δημοτική Ενότητα Αμανής 
Ύδρευση 
Η Δημοτική Ενότητα Αμανής αποτελείται από δεκαοκτώ οικισμούς και πέντε 
παραλιακούς οικισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προσαύξηση του 
πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  
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Η υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αμανής γίνεται κυρίως από 
πηγές με σχετική επάρκεια την καλοκαιρινή περίοδο, συμπληρωματικά με 
γεωτρήσεις σε δύο οικισμούς και βασικά από γεωτρήσεις σε έναν οικισμό. Η 
Δημοτική Ενότητα Αμανής όπως και η Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων μπορούμε να 
πούμε ότι έχουν το ποιοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα από όλο το Δήμο να βρίσκεται 
το νερό εντός των ορίων ή στις παρυφές των απαιτήσεων της ισχύουσας ΚΥΑ. 
Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αμανής καλύπτουν αυτόνομα τις υδρευτικές και 
αρδευτικές τους ανάγκες χωρίς να υπάρχει ενιαίος αγωγός ενός ή δύο κλάδων και 
τούτο λόγω της ύπαρξης υδροληπτικών έργων (πηγών) ανά οικισμό. 
Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αμανής δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικό 
πρόβλημα ύδρευσης, πλην του οικισμού Λεπτοπόδων, όπου τούτο παρατηρείται κατά 
τη θερινή περίοδο. Οι αρδευτικές ανάγκες είναι περιορισμένες στους οικισμούς πλην 
της Βολισσού, δεδομένης της μορφολογίας του εδάφους, της πληθυσμιακής 
συρρίκνωσης και του γηραιού πληθυσμού. 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 
κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
Αποχέτευση 
Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αμανής δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 
στα αποχετευτικά τους δίκτυα, ενώ προτείνεται η βελτίωση υπαρχόντων και η 
κατασκευή νέων, ώστε να υπάρχει σύνδεση με νέες κατοικίες. Απαραίτητος κρίνεται 
ο διαχωρισμός των  δικτύων σε χωριστικό και όμβριων σε βάθος χρόνου με την 
κατασκευή νέων δικτύων όπου απαιτείται και την κατασκευή μονάδων βιολογικών 
καθαρισμών. 
Ο οικισμός της Βολισσού, της Χωρής, καθώς και οι παραλιακοί οικισμοί Λαμψών, 
Λημνιών, Λήμνου, Μανάγρου παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση κατά τη θερινή 
περίοδο, ενώ  δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα και μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού. Δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού, αλλά και της ανάπτυξης της 
περιοχής της Βολισσού και των παραλιακών οικισμών της είναι αναγκαία η 
κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων και κατασκευή μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού. 
Ο οικισμός της Κεράμου δεν καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο σε ποσοστό της 
τάξεως του 30% και προτείνεται η κατασκευή και επέκταση  αποχετευτικού δικτύου. 
Όσον αφορά το σύνολο των δικτύων αποχέτευσης, με τις παρεμβάσεις της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, έχουν καλυφθεί η πόλη της Χίου και ένα 
μεγάλο μέρος των οικισμών με περισσότερους από 2.000 κατοίκους, όμως ακόμη 
υπάρχουν ανάγκες για επιπλέον έργα. Απαιτείται η εγκατάσταση μικρών βιολογικών 
καθαρισμών τύπου «compact» στους κυρίους οικισμούς κεντροβαρικά των 
οικιστικών δικτύων που θα μπορούν να παραλαμβάνουν και τα βοθρολύματα των 
γύρω οικισμών χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένα και ακριβά δίκτυα αποχέτευσης. 
Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας με συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τα δίκτυα 
άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, φράγματα και λιμνοδεξαμενές και ΒΙΟΚΑ. 
 

Υποδομές 
εξυπηρέτησης 

δικτύων 
Μονάδες Μέτρησης 

Ύδρευση Υδρόμετρα Δίκτυο 
(χλμ.) 

Μέση ετήσια 
κατανάλωση 

Γεωτρήσε
ις 

Ημερομηνί
α 
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(μ3) Ύδρευσης Καταγραφ
ής 

47.180 1.800 
χλμ. 76 μ3 63 14/1/2013 

Φράγματα 
- 

Λιμνοδεξαμενέ
ς 

Ονομασία 
Υ: Ύδρευση 

Α: 
Αποχέτευση 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Φ. Ψαρόπετρας Υ 14/1/2013 
Φ. Φυρόλακα Υ - Α 14/1/2013 

Φ. Ζυφιά Υ - Α 14/1/2013 
Λ. Σαγιάκωβου 

Καρυών Υ 14/1/2013 

Λ. Αγ. Γεωργίου 
Συκούση Υ 14/1/2013 

Λ. Πλατανάκι 
Αυγωνύμων Υ 14/1/2013 

Λ. Αίπους Υ 14/1/2013 
Λ. Βικίου Α 14/1/2013 

Λ. Σταυρί Πιτυός Α 14/1/2013 

Λ. Αρμολίων Α 14/1/2013 

Ύδρευση 

Πηγές Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής 
131 14/1/2013 

Πηγάδια  Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής 
11 14/1/2013 

Υδατοφόρα 
Οχήματα 
(πλήθος) 

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής 

1 14/1/2013 

Αποχέτευση Δίκτυο (χλμ.) Ημερομηνία Καταγραφής 
1.200 χλμ. 14/1/2013 

ΒΙΟΚΑ Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής 
9 14/1/2013 

Οχήματα 
Μεταφοράς 

Λυμάτων 
(πλήθος) 

1 14/1/2013 

Άρδευση 

Γεωτρήσεις Άρδευσης Ημερομηνία Καταγραφής 

6 14/1/2013 
Πηγές Άρδευσης Ημερομηνία Καταγραφής 

21 14/1/2013 
Διαχείριση 
Ομβρίων Δίκτυο (χλμ.) Ημερομηνία Καταγραφής 

 250 χλμ. 14/1/2013 
 
Διαχείριση Απορριμμάτων 
Υφιστάμενοι ΧΥΤΑ – ΧΑΔΑ - ΣΜΑ 
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 Στο νότιο τμήμα της νήσου Χίου, λειτουργεί ο ΧΥΤΑ του Δήμου στην θέση 
Ποδαρος της Δ.Ε Μαστιχοχωρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία ζυγολογίων, το 2014 
στο ΧΥΤΑ Χίου μεταφέρθηκαν 21.020,35 τόνοι απορριμμάτων. 

Πίνακας 9: Στοιχεία Ζυγολογίων ΧΥΤΑ ΧΙΟΥ 2013 - 2014 

ΜΗΝΕΣ 2013 2014 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 189,39 984,53 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 865,84 1.442,31 
ΜΑΡΤΙΟΣ 1.030,70 755,34 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 764,41 1.957,44 

ΜΑΙΟΣ 1.503,98 1.017,01 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1.795,29 1.812,91 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2.298,42 2.298,42 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.452,06 2.452,06 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.897,68 2.197,13 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.612,44 2.229,43 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.002,73 1.858,52 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.354,10 2.015,25 
ΣΥΝΟΛΟ 16.767,04 21.020,35 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη χρονική βιωσιμότητα του ΧΥΤΑ νότιας 
Χίου ο οποίος θα επιβαρυνθεί από τη μη μη κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ 
βόρειας Χίου. Ο χρόνος πλήρωσης του Α κυττάρου είναι 10,9 έτη και του Β 8,7 
έτη. 

 Ο ΧΥΤΑ Βόρειας Χίου, παρότι δημοπρατήθηκε, δεν ξεκίνησε ποτέ η κατασκευή 
του. 

 Έχει τεθεί σε λειτουργία ο ΣΜΑ Καρδαμύλων. 

 Έχει ξεκινήσει η κατασκευή του ΣΜΑ Αμανής στη θέση του παλιού ΧΑΔΑ.  

 Από το σύνολο των 28 ΧΑΔΑ, που υπήρχαν στη Χίο, έχουν αποκατασταθεί οι 26, 
ενώ εκτελούνται οι εργασίες αποκατάστασης και για τους 2 εναπομείναντες (Χίου 
& Αμανής).  

 Στη Χίο υπάρχει χώρος υποδοχής οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής – ΟΚΤΖ στη 
θέση «ΜΑΜΟΥΚΙΝΑ", Δ.Δ. ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ», συμβεβλημένος με το επίσημο 
ΣΣΕΔ (Ε.Δ.Ο.Ε). 

 Στη Χίο ξεκίνησε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία η ανακύκλωση συσκευασιών και 
θα πρέπει η προσπάθεια αυτή να ενισχυθεί και να προωθηθεί στο σύνολο του 
νησιού. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση, την 
ποιότητα και την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που παράγονται στη Χίο. 
Αστικά Στερεά Απόβλητα 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα αστικών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Χίου για την Περίοδο 2015 – 2022. Ειδικότερα για 
το 2015 εκτιμάται ότι τα στερεά αστικά απόβλητα θα ανέλθουν στους 23.245,50 
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τόνους αποτελώντας το 27,35% του συνόλου των αστικών αποβλήτων της 
Περιφέρειας. 
Πίνακας 10: Εκτιμώμενη Παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Δήμος Χίου 23.245,50 23.303,30 23.354,70 23.400,00 23.439,80 23.709,10 23.976,70 24.242,90 

Σύνολο 
ΠΒΑ 84.996,60 85.207,80 85.395,90 85.561,60 85.706,90 86.691,70 87.670,10 88.643,70 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

24.242,90 24.508,50 24.773,80 25.039,30 25.305,20 25.571,30 25.837,70 26.104,50 26.371,80 
88.643,70 89.614,70 90.584,80 91.555,50 92.527,80 93.500,70 94.474,80 95.450,50 96.427,80 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
 
Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Στον Δήμο Χίου λειτουργεί μια Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων η οποία 
εξυπηρετεί τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Χίου, Καμποχώρων, Βροντάδων, 
και Αγ. Μηνά. Σύμφωνα με στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, εκτιμάται ότι στη Π.Ε. Χίου παράγονται 
4.553 τόνοι ιλύος (αφυδατωμένη λάσπη 20-25% σε στερεά), που αποτελούν το 
27,18% της συνολικής ποσότητας που παράγεται στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
Πίνακας 11: Ετήσια Παραγωγή Ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Τοποθεσία Εξυπηρετούμενες Δ.Ε. Κάτοικοι που 
εξυπηρετούνται 

Ποσότητα Ιλύος 
(τόνοι) 

Χίος Χίου, Καμποχώρων, 
Βροντάδων, Αγ. Μηνά 34.650 4.553 

Σύνολο Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 127.464 16.748,80 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ 
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του έτους 2013, στη Π.Ε. παρήχθησαν 36.114 τόνοι 
Α.Ε.Κ.Κ. εκ των οποίων το 83,15% αποτελείται από απόβλητα εκσκαφών, το 11,98% 
από απόβλητα κατεδαφίσεων και το υπόλοιπο 4,87% από απόβλητα κατασκευών. Στο 
σύνολο της Περιφέρειας, η Π.Ε. Χίου παρήγαγε το 3,67% των Α.Ε.Κ.Κ. 
Πίνακας 12: Παραγωγή Α.Ε.Κ.Κ. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2013 

Περιοχή Απόβλητα 
Εκσκαφών 

Απόβλητα 
Κατασκευών 

Απόβλητα 
κατεδαφίσεων 

Συνολικά 
Α.Ε.Κ.Κ. 

(τόνοι) 
Π.Ε. Χίου 30.030 1.757 4.326 36.114 

Περιφέρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

112.476 5.857 14.310 132.644 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
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Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) 
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας «Ανακύκλωση Αιγαίου – Χυτήρια Α.Β.Ε.Ε.» οι 
ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συλλέχθηκαν 
στο Δήμο Χίου το 2011 ήταν 47,85 τόνοι και αποτελούσαν το 3,64% του συνόλου 
των Α.Η.Η.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
Πίνακας 13: Συλλεχθείσες Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2011 

Περιοχή Τόνοι 
Χίος (καταστήματα, Δήμος) 47,85 

Συλλογή από το Χώρο της Εταιρίας 980 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 1.315,84 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
Γεωργικά Υπολείμματα 
Τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Χίο είναι εσπεριδοειδή, 
ελιές και ελαιόλαδο ενώ επίσης σημαντική θέση έχει η αμπελουργία. Ο αριθμός των 
ελαιουργείων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 107 
από τα οποία τα 14 στη Χίο. Τα περισσότερα από τα ελαιουργεία παρουσιάζουν 
σχετικά μικρή δυναμικότητα (μεταξύ 1,5 και 2,5 τόνων ελιάς ανά ώρα εργασίας), 
είναι διάσπαρτα στο χώρο, ενώ σε ποσοστό περίπου 75% βρίσκονται εντός οικισμών. 
Κατά την κατεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιουργεία, παράλληλα με το ελαιόλαδο 
παράγεται και μία σειρά παραπροϊόντων. Αυτά είναι ο ελαιοπυρήνας, που 
αποτελείται από τα αλεσμένα στερεά συστατικά του καρπού (κυρίως του 
κουκουτσιού), τα ελαιόφυλλα που έχουν μεταφερθεί με τον ελαιόκαρπο και μια 
σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων, που είναι 
γνωστά ως «λιοζούμι», «κατσίγαρος» ή «μούργα». 
Οι ποσότητες κλαδεμάτων του Δήμου Χίου το 2009 ανέρχονταν στους 4.094 τόνους 
και αποτελούσαν του 7,09% συνόλου της περιφέρειας. 
Πίνακας 14: Ποσότητες και Πηγή Αποβλήτων - Κλαδεμάτων στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου 

Περιοχή Λεμονιές Πορτοκαλιές Λοιπά Ελιές Αμπέλια Σύνολο 

Δήμος Χίου 335 345 792 2.255 367 4.094 

Περιφέρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

580 1.008 4.763 41.734 9.696 57.780 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
Ο υπολογισμός των αποσυρόμενων φρούτων (εσπεριδοειδών) έγινε σε ποσοστό 5% 
του μέσου όρου του όγκου που διατέθηκε στο εμπόριο για κάθε δεδομένο προϊόν 
κατά τα προηγούμενα τρία έτη. Οι ποσότητες αποσυρόμενων φρούτων στη Π.Ε. Χίου 
το 2007 ανέρχονταν σε 133,4 τόνους και αποτελούν το 49,16% του συνόλου των 
αποσυρόμενων φρούτων της Περιφέρειας. 
Πίνακας 15: Αποσυρόμενα Φρούτα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2007 

Περιοχή Λεμόνια Πορτοκάλια Μανταρίνια Σύνολο 

Π.Ε. Χίου 37,15 50,05 46,2 133,4 
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Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 64,35 146,1 60,8 271,3 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
Σε ό,τι αφορά τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων, αυτά αποτελούνται από τα 
εναπομείναντα βόστρυχα από τον διαχωρισμό τους από το σταφύλι (3-5% του 
αρχικού βάρους του σταφυλιού) και την πομάσα η οποία περιέχει 30 - 40% νερό και 
αποτελείται από κάρες (ρώγες) των σταφυλιών, τσίπουρα και άλλα υπολείμματα 
οινοποίησης (12% περίπου του αρχικού βάρους του σταφυλιού).  
Τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων του Δήμου Χίου ανέρχονταν σε 75 τόνους το 
έτος 2009 και αποτελούν το 3,79% των συνολικών αποβλήτων των οινοποιείων της 
Περιφέρειας. 
Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα 
Τα διαθέσιμα στοιχεία για την Π.Ε. Χίου (2012) δείχνουν περιορισμένη 
δραστηριότητα και μικρές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίες ανέρχονταν 
στους 642,83 τόνους.  
Πίνακας 16: Διαχείριση Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων Βιομηχανικών 

Εγκαταστάσεων στη Π.Ε. Χίου 2012 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ Η 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΙΝΕ 

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(TΟΝΟΙ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

ΔΕΗ Α.Ε. ΑΣΠ 
ΧΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΙΟΣ 540,90 Κ/Ξ HEC A.E. - 

POLYECO A.E. 

Ανακύκλωση/ανάκτηση 
οργανικών ουσιών που δεν 

χρησιμοποιούνται ως διαλύτες  

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ

ΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

ΜΥΤΗ ΚΑΡΥΔΑ 
ΛΑΓΚΑΔΑ Δ.Ε. 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΙΣ 
ΧΙΟΥ 

1,87 ΣΦΑΓΕΙΑ 
ΧΙΟΥ R11 

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Ν. 

ΧΙΟΥ 

100,04 - Εναπόθεση εντός ή επί του 
εδάφους 

EKO A.B.E.E. 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΣΤΟΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΧΙΟΥ 

0,02 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Ανακύκλωση/ανάκτηση 

οργανικών ουσιών που δεν 
χρησιμοποιούνται ως διαλύτες  

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
Ζωικά / Κτηνοτροφικά Απόβλητα 
 Το «τυρόγαλα» είναι το κυριότερο στερεό απόβλητο των τυροκομικών μονάδων 

σε αναλογία 80 - 90% κ.β. του εισερχόμενου γάλακτος. Άλλα στερεά απόβλητα 
που παράγονται είναι τα απόβλητα τυροπήγματος (<0,5% κ.β) και κομμάτια / 
πέτσα τυριού (<1%). Συνολικά, τα στερεά απόβλητα των τυροκομείων 
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αντιστοιχούν στο 85 - 90% της εισερχόμενης ποσότητας γάλακτος. Οι 
παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων τυροκομίας στο Δήμο Χίου 
υπολογίζονται σε 2.353 τόνους και αποτελούν το 7,94% των αποβλήτων της 
Περιφέρειας. 

 Οι κύριες πηγές παραγωγής των ζωικών / κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι οι 
κτηνοτροφικές, οι χοιροτροφικές, οι αγελαδοτροφικές και οι πτηνοτροφικές 
μονάδες και τα σφαγεία / πτηνοσφαγεία. Στις κτηνοτροφικές μονάδες παράγονται 
υγρά και στερεά απόβλητα (κτηνοτροφικά), όπως λάσπες, κοπριές και ιστοί ζώων, 
που χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο, ψηλές συγκεντρώσεις 
θρεπτικών στοιχείων όπως άζωτο, φωσφόρο, κάλιο, υψηλή ηλεκτρική 
αγωγιμότητα και αυξημένη συγκέντρωση βορίου. Στα σφαγεία, παράγονται κατά 
κύριο λόγο στερεά απόβλητα (ζωικά), όπως υπολείμματα ιστών ζώων και 
υπολείμματα πουλερικών, αλλά και υγρά απόβλητα από πλύσεις κλπ 

Στην Περιφέρεια εκτιμάται ότι παράγονται σε ετήσια βάση 18.076 τόνοι 
κτηνοτροφικών αποβλήτων, εκ των οποίων το 96,75% προέρχεται από κτηνοτροφικές 
μονάδες και το 3,25% από  πτηνοτροφικές μονάδες. Στο σύνολο της περιφέρειας η 
Π.Ε. Χίου παράγει το 22,58% των ζωικών αποβλήτων. 
Πίνακας 17: Παραγόμενες Ποσότητες Κτηνοτροφικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια 

(τόνοι/έτος) 

Περιοχή Βοοειδή Χοίροι Αιγοπρόβατα Πουλερικά Σύνολο 
Π.Ε. Χίου 7.595 7.717 2.176 588 18.076 

Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 37.595 20.446 18.925 3.091 80.057 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 
Απαιτούμενες Παρεμβάσεις – Έργα 
 Υποδομές Ανακύκλωσης: Προβλέπεται χώρος προσωρινής αποθήκευσης των 

ανακυκλώσιμων με κτίριο, πρέσα δεματοποίησης για χαρτί, πλαστικό και 
μέταλλα και κοντέινερς αποθήκευσης για το γυαλί. 

 Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού: Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα περί 
τους 3.200 τόνους και θα παράγει περίπου 1.500 τν κομπόστ και 1.450 τν 
υπόλειμμα. 

 Μονάδα μηχανικής και αερόβιας επεξεργασίας ή αναερόβιας χώνευσης: 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι και στον υφιστάμενο ΕΣΔΑ δεν είναι υποχρεωτική η 
επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ στην ΠΒΑ, επομένως δεν είναι απαραίτητη η 
υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ στη Χίο. Προκειμένου πάντως για την 
επίτευξη του στόχου εκτροπής ΒΑΑ από το ΧΥΤΑ θα εντός της περιφέρειας είναι 
απαραίτητη η εν λόγω μονάδα. Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα περί τους 11.800 
τόνους Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.3.4 και τα δύο σενάρια (αερόβια / 
αναερόβια επεξεργασία) θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Στα οικονομικά 
δεδομένα που παρατίθενται στη συνέχεια, θεωρήθηκε πως η μονάδα θα είναι 
αναερόβιας τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάλυση δεν 
καταδεικνύεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της μονάδας.  
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 ΣΜΑ / ΧΥΤΥ: Περιλαμβάνεται ο εν λειτουργία ΧΥΤΑ Πόδαρου, ο εν 
λειτουργία ΣΜΑ Καρδαμύλων και ο υπό κατασκευή  ΣΜΑ Αμανής. Αναφορικά 
με το δίκτυο ΣΜΑ, από τον Δήμο Χίου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον – 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ η κατασκευή ενός επιπλέον 
κεντρικού ΣΜΑ, πλησίον της πόλης της Χίου, στη θέση «Κοπριές» περιοχή 
Κοφινά Δ.Ε. Χίου και θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του. Όσον αφορά στον 
XYTA Καρδαμύλων, το έργο έχει απενταχθεί.  

 Πράσινα σημεία: στη ΔΕ Χίου – Ψαρών – Οινουσσών προτείνεται η λειτουργία 
2 πράσινων σημείων στην πόλη της Χίου και τα Καρδάμυλα 

Συγκεντρωτικά τα κόστη επενδύσεων της προτεινόμενης λύσης, αλλά και τα 
εκτιμώμενα λειτουργικά κόστη παρουσιάζονται παρακάτω: 

Δ.Ε. Χίου – Οινουσσών - Ψαρών Επενδυτικό Κόστος Λειτουργικό Κόστος 

Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας Α.Σ.Α. 6.500.000 420.000 

Μονάδες Επεξεργασίας Οργανικών 1.400.000 85.000 

Κέντρα Ανακύκλωσης 1.300.000 115.000 

Δίκτυο ΣΜΑ 2.220.000 95.000 

Πράσινα Σημεία 1.350.000 125.000 

Σύνολο 12.770.000 840.000 

Πηγή: ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου 

Καθαριότητα 
Συνοπτικά στοιχεία που αφορούν τη καθαριότητα και τον υφιστάμενο εξοπλισμό 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Καθαριότητα 

Όγκος 
Απορριμμάτων 

Τόνοι / 
Ημέρα 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής Μήκος Δικτύου 

χλμ 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

80 9/1/2013 350 9/1/2013 

Απορριμματοφόρ
α (συμβατικά) 

Πλήθος 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

Απορριμματοφόρ
α (ανακύκλωσης) 

Πλήθο
ς 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

18 9/1/2013 0 9/1/2013 

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) 

Πλήθος 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

Οχήματα 
(πλύσιμο κάδων) 

Πλήθο
ς 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

1 9/1/2013 1 9/1/2013 
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Κάδοι 
(συμβατικοί) 

Πλήθος 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

Κάδοι 
(ανακύκλωσης) 

Πλήθο
ς 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

2.400 9/1/2013 0 9/1/2013 

Οχήματα - 
Σκούπες 

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής 

2 9/1/2013 

Όγκος Ογκωδών 
Αντικειμένων 

Κυβικά 
Μέτρα 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

Οχήματα 
Συλλογής 
Ογκωδών 

Αντικειμένων 

Πλήθο
ς 

Ημερομηνί
α 

Καταγραφ
ής 

5.000 9/1/2013 2 9/1/2013 

Υποδομές Ενέργειας 
Ο Δήμος Χίου ηλεκτροδοτείται από το εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στη Δ.Ε. 
Αγίου Μηνά, στη περιοχή Λευκώνα, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη μαζούτ 
και ντίζελ. Το εργοστάσιο καλύπτει επαρκώς τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου του 
νησιού, ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Το δίκτυο μέσης τάσης 20.000 V ένα μέρος του οποίου διέρχεται μέσα από δασικές 
εκτάσεις, το δε υπόλοιπο διέρχεται από χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις. 
Το δίκτυο που τροφοδοτεί την πόλη της Χίου αποτελείται πρωτογενώς από γραμμές 
μέσης τάσης των 20 KV το οποίο υποβιβάζεται μέσω μετασχηματιστών σε 400 V 
πολικό (220 – 230 V φασικό) για οικιακή χρήση. Στην πλειοψηφία των 
πυκνοδομημένων κεντρικότερων περιοχών της πόλης το δίκτυο μέσης τάσης έχει 
υπογειοποιηθεί ενώ υπάρχουν ακόμα τμήματα κυρίως στις παρυφές της πόλης όπου 
το δίκτυο είναι ακόμα υπέργειο και τα οποία σχεδιάζονται να υπογειοποιηθούν. 
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Πίνακας 18: Πίνακας Μηνιαίας Κατανάλωσης Ενέργειας Δήμου Χίου  

Είδος 
Κατανάλωσης 

Μηνιαία Κατανάλωση Ενέργειας Δήμου Χίου Έτους 2014 Ετήσια 
Μεγέθη 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 

Συνολική 
Μηνιαία 

Κατανάλωση 
(ΜW) 

1.598,05 1.262,07 1.077,83 1.687,47 1.812,52 1.454,33 1.202,05 1.654,38 1.401,98 1.362,41 1.726,34 1.880,37 18.119,79 

ΔΕΥΑΧ 
(ΜW) 423,71 215,59 239,31 568,64 359,90 327,12 428,11 493,55 439,56 187,91 238,74 381,62 4.303,76 

Ποσοστό 
ΔΕΥΑΧ (%) 26,51 17,08 22,20 33,70 19,86 22,49 35,62 29,83 31,35 13,79 13,83 20,29 28,10 

Σχολεία (ΜW) 134,97 109,52 75,49 89,55 144,89 177,16 65,53 75,51 66,59 78,32 193,17 121,75 1.332,45 

Ποσοστό 
Σχολείων (%) 8,45 8,68 7,00 5,31 7,99 12,18 5,45 4,56 4,75 5,75 11,19 6,47 7,14 

Πηγή: ΔΕΗ Χίου 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
Όσον αφορά τις ήπιες – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Χίο υπάρχει αιολικό πάρκο 
με δύο ανεμογεννήτριες 280 kW και 600 kW που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν 
στη Βόρεια Χίο και συγκεκριμένα στην περιοχή Τρεις Μύλοι και Ροδόκλινα Δ.Ε. 
Αμανής και δύο ανεμογεννήτριες (έτος εγκατάστασης 1989) συνολικής ισχύος 300 
kW στην περιοχή του Αίπους. Οι δυο τελευταίες μονάδες λόγω παλαιότητας και 
αναγκών συντήρησης υπολειτουργούν. 
Επιδίωξη του εθνικού σχεδιασμού στον τομέα της ενέργειας είναι η ενεργειακή 
αυτονομία και επάρκεια, με απεξάρτηση από το πετρέλαιο, με βασική κατεύθυνση 
την ενεργειακή διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας προωθείται το σχετικό σχέδιο διασύνδεσης από τον 
ΑΔΜΥΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).  
Πολλές συζητήσεις και αμφισβήτηση έχει προκαλέσει τόσο στην τοπική κοινωνία 
όσο και μεταξύ των φορέων του Β. Αιγαίου η έγκριση της άδειας παραγωγής του 
έργου «Αιγαία Ζεύξη» το οποίο βρίσκεται στο στάδιο τη  γνωμοδότησης των 
αρμόδιων υπηρεσιών επι της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Το μέγεθος του έργου ο πολύ μεγάλος αριθμός ανεμογεννητριών και η επιλογή των 
θέσεων εγκατάστασης αποτελούν βασικά σημεία αμφισβήτησης εκτός από την 
καθαυτή σκοπιμότητα του έργου η οποία δεν εναρμονίζεται με την διακηρυγμένη 
εθνική πολιτική για την διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα με 
δημόσιο έλεγχο. 
Ειδικότερα προωθούνται οι ακόλουθες ειδικότερες κατευθύνσεις: 
 Υπογειοποίηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους 

αρχαιολογικούς χώρους και τους παραδοσιακούς οικισμούς. 
 Επίσπευση της αξιοποίησης των υφιστάμενων μελετών που αφορούν την 

εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου της Χίου. 
 Προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης. 
 Για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων για την παραγωγή ΑΠΕ, και παράλληλα με τις 

ρυθμίσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85 
Α/ 4.6.2010), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι κατευθύνσεις της παρούσας για 
το σχεδιασμό-διαχείριση-προστασία του Τοπίου της Περιφέρειας που απορρέουν 
από τη σχετική αξιολόγηση της Α Φάσης, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά τα Τοπία που 
αξιολογούνται σαν Εθνικής εμβέλειας. Στη Χίο τα τοπία Εθνικής εμβέλειας 
εντοπίζονται στη νότια (Μαστιχοχώρια) και ανατολική Χίο (πόλη Χίου). 
Επιπλέον, βάσει του Νόμου 3827/2010 (ΦΕΚ 30 Α/ 25.2.2010) που κυρώνει την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την 
εφαρμογή των γενικότερων και ειδικότερων μέτρων των Άρθρων 5 και 6 σε ότι 
αφορά πολιτικές που επηρεάζουν το Τοπίο της Περιφέρειας.  

 Κατασκευή σταθμού υγροποιημένου ή και συμπιεσμένου φυσικού αερίου στη Χίο 
και κατασκευή δικτύου σε πρώτη φάση στην πόλη της Χίου, ώστε να προσφέρεται 
εναλλακτική στη χρήση του πετρελαίου για θέρμανση. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει το νησί για παραγωγή ενέργειας από 
βιοαέριο. 

Οι ρυθμίσεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ (2003) που αφορούν τη χωροθέτηση των 
συμβατικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης καυσίμων στην 
Περιφέρεια (κριτήρια αξιολόγησης καταλληλότητας θέσεων και κριτήρια 
αποκλεισμού, ενότητα Γ.3.6.1) εξακολουθούν να ισχύουν όσο η Χίος παραμένει μη 
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διασυνδεδεμένη με το ηπειρωτικό δίκτυο. Με τη διασύνδεση, προτείνεται η παύση 
της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στη Χίο και η 
διατήρησή του σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας. 
 

2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

2.1 Υγεία, Πρόνοια και Κοινωνική Μέριμνα 
2.1.1 Υποδομές Υγείας – Πρόνοιας 

Οι Δομές Δημόσιας Υγείας και Κέντρα Απεξάρτησης παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον παρακάτω πίνακα: 
Πίνακας 19: Χάρτης Υγείας και Πρόνοιας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Είδος Φορέα 
Κατανομή Δομών ανά Είδος και Π.Ε. 

Λέσβου Σάμου Χίου Σύνολο 
Νοσοκομείο 1 1 1 3 

Κέντρο Υγείας 4 2 1 7 
Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας 1 1 0 2 

Περιφερειακό Ιατρείο 41 15 7 63 
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 1 2 3 6 

Ε.Π.Ι Κρατικού Αερολιμένα Χίου 0 0 1 1 
Π.Ι Φυλακών 0 0 1 1 

Δομή Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες 

2 1 1 4 

Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας - ΙΚΑ 0 1 1 2 
Τελικό Σύνολο 50 23 16 87 
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Πίνακας 20: Δομές Υγείας Π.Ε. Χίου  

Α/Α ΔΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ 

ΧΙΟΣ 
1 Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, ΧΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ 
ΧΙΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΛΕΣΑΙΝΗΣ, ΧΙΟΣ Ν.Μ.Υ. - ΙΚΑ 

3 Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α. ΧΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΙΜΠΗ 8, ΧΙΟΣ Ο.Κ.Φ. ΑμΕΑ 
4 Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΒΟΛΙΣΣΟΣ, ΧΙΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Π.Ι. 
5 Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
6 Π.Ι. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
7 Π.Ι. ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΑ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
8 Π.Ι. ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
9 Π.Ι. ΝΕΝΗΤΩΝ ΝΕΝΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 

10 Π.Ι. ΚΑΜΠΟΧΟΡΩΝ ΧΑΛΚΕΙΟΣ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
11 Π.Ι. ΚΑΜΠΙΩΝ ΚΑΜΠΙΑ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
12 Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ. ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
13 Π.Ι. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ, ΧΙΟΣ ΤΥΠΙΚΟ Π.Ι. 
14 Ε.Π.Ι. ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΧΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.Ι. 
15 Π.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΧΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ - ΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ι. 
16 Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΙ, ΧΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 
1 Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Π.Ι. 

ΨΑΡΑ 
1 Π.Π.Ι. ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Π.Ι. 

Πηγή:  Ιστοσελίδα 2ης ΔΥ.ΠΕ. 
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Πίνακας 21: Μονάδες Ψυχικής Υγείας Π.Ε. Χίου 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΩΗΝ 
ΝΟΜΟ

Σ 

1 
9 ΟΤΑ, Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Χίου, 

Π.Ε.ΨΑ.Ε.Ε. 

Κοι.Σ.Π.Ε. ΩΡΙΩΝ 
Tο.Ψ.Υ. Χίου "Ωρίων" 

άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που βρίσκονται στο στάδιο της 
επαγγελματικής επανένταξης Κοι.Σ.Π.Ε. ΧΙΟΥ 

2 
ΑΜΚΕ "ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΟΥ" 

Κινητή Μονάδα Χίου 

ενήλικες με διαταραχές συμπεριφοράς παιδιά και έφηβοι με ψυχικές 
διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιά και έφηβοι 
με διαταραχές συμπεριφοράς ενήλικες με ψυχικές  διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

Κινητή Μονάδα ΧΙΟΥ 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Κέντρο Ημέρας Χίου 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού με εμφάνιση ψυχικής 
διαταραχής άτομα που πάσχουν από οργανικά ψυχοσύνδρομα 
ενήλικες με διαταραχές συμπεριφοράς άτομα με καρκίνο και σύνοδες 
ψυχικές διαταραχές ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

Κέντρο Ημέρας 
Χίου ΧΙΟΥ 

5 Γενικό Νοσοκομείο Χίου 
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 

Ψυχιατρικό Τμήμα 
(Εξωτερικά ιατρεία 

μόνο) 

ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα Ψυχιατρικό Τμήμα ΧΙΟΥ 

6 Γενικό Νοσοκομείο Χίου 
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 

Προστατευμένο 
Διαμέρισμα 

ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα 

Προστατευμένο 
Διαμέρισμα ΧΙΟΥ 

7 Γενικό Νοσοκομείο Χίου 
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 

Ξενώνας "Οίκος 
Αγάπης" 

ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα Ξενώνας ΧΙΟΥ 

Πηγή:  Πρόγραμμα Ψυχαργώς 
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2.2 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2.2.1 Ακαδημαϊκά / Τεχνολογικά Ιδρύματα 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 
Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου αναπτύσσεται στην πόλη της Χίου και 
στεγάζεται σε μια σειρά από κτίρια που έχει δωρίσει η κοινωνία της Χίου στο 
Πανεπιστήμιο, καθώς και σε ενοικιαζόμενα κτίρια. Τα περισσότερα από αυτά, είναι 
κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και στο σύνολό τους προσφέρουν 
αναπτυγμένη κτιριακή υποδομή για τις ανάγκες της Σχολής. Η Πανεπιστημιακή 
Μονάδα περιλαμβάνει τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης που αποτελείται από τα 
Τμήματα: 

 Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Το Τμήμα εξοπλίζει τους φοιτητές με υψηλής ποιότητας θεωρητικές γνώσεις και 
πρακτικές εμπειρίες που απαιτεί η επιστημονική και επαγγελματική προοπτική 
τους, μέσα από μοντέρνα εκπαιδευτικά κι ερευνητικά προγράμματα στα 
ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

o Λήψη Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα 
o Μάρκετινγκ 

o Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ανθρώπινοι Πόροι 
o Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

o Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 
o Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών 

o Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  
Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση – 
διοίκηση -χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, 
εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά 
και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών - μεταφορικών 
επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων 
συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις 
και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το 
περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα 
ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. 

 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας με σύγχρονες 
ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας 
εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της 
Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) και Μηχανικής της 
Διοίκησης (Management Engineering). 

Η Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου περιλαμβάνει επίσης τις Διοικητικές Υπηρεσίες της 
Σχολής και των Τμημάτων, τη βιβλιοθήκη της Σχολής (παράρτημα της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης) και τις Φοιτητικές Κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται σε παραλιακή 
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τοποθεσία, σε απόσταση 5 χλμ. από το κέντρο της πόλης και περιλαμβάνουν 6 
καινούρια κτίρια με 179 μονόκλινα δωμάτια. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, στη Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου 
φοιτούσαν 2.324 προπτυχιακοί και 403 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Λόγω της αυξημένης 
ζήτησης σε κατοικίες από δικαιούχους φοιτητές, υπάρχει άμεση ανάγκη για εξεύρεση 
επιπλέον χώρου για εξασφάλιση φοιτητικών εστιών. 

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου 
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου (ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ), γνωστή και ως 
Σχολή Μηχανικών, βρίσκεται στην πόλη της Χίου, επί της οδού Δημοκρατίας 26, 
δίπλα από την πλατεία Βουνακίου. Η Χίος έχει μεγάλη και σπουδαία ιστορική, 
πολιτιστική και ναυτική παράδοση, με τους εκατοντάδες εφοπλιστές και πλοιοκτήτες 
και χιλιάδες ναυτικούς. 

Η σχολή Μηχανικών της ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ  ιδρύθηκε το έτος 1965, από τους 
αείμνηστους εφοπλιστές ΚΑΡΡΑ Κ. και ΧΑΝΔΡΗ Ι. Το έτος 1996, με την 
οικονομική βοήθεια των εφοπλιστών δωρητών ΤΣΑΚΟΥ Π. και του αείμνηστου 
ΠΑΤΕΡΑ Γ., προστέθηκε μια νέα πτέρυγα.  Λειτουργεί από το έτος 1965 ως ΔΣΕΝ, 
από το έτος 1979 ως ΑΔΣΕΝ και ΑΕΝ από το εκπαιδευτικό έτος 1998 – 1999. 
Η ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ, είναι σχολή μικτής φοίτησης, με δικαίωμα επιλογής από τους 
σπουδαστές του τρόπου φοίτησης (εσωτερική, εξωτερική). Οι υφιστάμενες κτιριακές 
εγκαταστάσεις της, παρέχουν δυνατότητα φοίτησης περίπου διακοσίων συνολικά 
σπουδαστών ετησίως και διαμονής πενήντα. 
Η Ακαδημία διαθέτει:    

• εκπαιδευτικές αίθουσες,  

• μηχανουργείο,  

• μηχανοστάσιο,  

• σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό,  

• προσομοιωτή μηχανοστασίου και  

• οργανωμένο γυμναστήριο. 
Αποτελεί το πρώτο και αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στη νήσο Χίο και η προσφορά της τόσο στην κοινωνία και οικονομία της Χίου, όσο 
και στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι τεράστια. 
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2.2.2 Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σχολικά συγκροτήματα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ιδιοκτησίας του Δήμου Χίου, ο 
αριθμός τμημάτων και μαθητών ανα σχολικό έτος καθώς και η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης υποδομών. 
Πίνακας 22: Υποδομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αριθμός Τμημάτων και Μαθητών Δήμου Χίου 2011 - 2015 

Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1 1ο Δ.Σ Χίου 12 202 12 191 10 180 10 180 
2 2ο Δ.Σ Χίου 12 240 12 229 12 213 12 208 
3 3ο Δ.Σ Χίου 10 137 10 128 6 122 6 120 
4 4ο Δ.Σ Χίου 6 85 6 74 6 76 6 75 
5 5ο Δ.Σ Χίου 9 165 9 178 10 166 10 187 
6 6ο Δ.Σ Χίου 6 97 6 94 6 88 6 89 
7 7ο Δ.Σ Χίου 12 212 12 191 13 215 13 240 
8 8ο Δ.Σ Χίου 6 87 6 83 6 90 6 100 
9 9ο Δ.Σ Χίου 8 132 8 119 6 112 6 116 
10 11ο Δ.Σ Χίου 9 138 9 140 9 139 9 156 
11 Κάμπου 12 177 12 183 10 174 10 182 
12 1ο Δ.Σ Βροντάδου 10 147 10 153 9 154 9 142 
13 2ο Δ.Σ Βροντάδου 6 99 6 97 6 100 6 98 
14 3ο Δ.Σ Βροντάδου 6 88 6 81 6 82 6 91 
15 Δ.Σ Αγίου Γεωργίου 3 20 3 17 3 19 3 20 
16 Δ.Σ Αγ. Μηνά Θυμιανών 9 131 9 129 10 146 10 168 
17 Δ.Σ  Βολισσού 3 18 3 14 3 20 3 19 
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Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
18 Δ.Σ Θολοποταμίου 5 42 5 41 5 43 5 48 
19 Δ.Σ Καλαμωτής 3 25 3 28 3 28 3 31 
20 Δ.Σ Καλλιμασιάς 6 60 6 65 6 60 6 64 
21 Σχ. Κέντρο Καμποχώρων 6 106 6 101 6 109 6 120 
22 Δ.Σ. Καρδαμύλων 6 106 6 95 6 99 6 97 
23 Δ.Σ Καρυών 5 44 5 36 4 28 4 26 
24 Δ.Σ Καταρράκτη 3 19 3 20 2 18 2 19 
25 Δ.Σ Λαγκάδας Συκιάδας 3 35 3 33 2 30 2 35 
26 Δ.Σ. Λιθίου 3 19 3 19 3 19 3 21 
27 Δ.Σ. Νενήτων 6 70 6 72 6 68 6 65 
28 Δ.Σ. Οινουσσών 3 29 3 28 3 25 3 28 
29 Δ.Σ. Πυργίου 6 61 6 63 6 68 6 69 
30 Δ.Σ. Ψαρών 3 20 3 23 3 25 3 23 
31 Ειδικό Σχολ  Χίου 6 16 6 17 6 18 6 19 
32 Δ.Σ. Λιβαδίων 6 97 6 93 7 107 7 116 
33 1ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 36 2 45 2 42 2 38 
34 2ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 41 2 47 2 39 2 31 
35 3ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 29 2 35 2 34 2 33 
36 4ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 33 2 48 2 51 2 48 
37 5ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 28 2 30 2 38 2 37 
38 6ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 25 2 37 2 36 2 30 
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Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
39 7ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 41 2 42 2 45 2 39 
40 8ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 31 2 32 2 45 2 33 
41 9ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 17 2 18 2 19 2 17 
42 10ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 38 2 24 2 36 2 36 
43 11ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 36 2 35 2 24 2 27 
44 12ο Νηπιαγωγ. Χίου 2 18 2 18 2 18 2 27 
45 1ο Νηπ. Αγίου Μηνά Νεοχωρίου 2 48 2 55 2 54 2 58 
46 2ο Νηπ. Αγίου Μηνά Νεοχωρίου 2 19 2 22 2 23 2 25 
47 1ο Νηπιαγ. Βροντάδου 2 45 2 32 2 33 2 46 
48 2ο Νηπιαγ. Βροντάδου 2 30 2 28 2 20 2 26 
49 3ο Νηπιαγ. Βροντάδου 2 25 2 33 2 42 2 30 
50 1ο Νηπιαγ. Καμποχώρων 1 19 1 19 1 20 1 19 
51 2ο Νηπιαγ. Καμποχώρων 1 18 1 24 1 16 1 13 
52 Νηπιαγ. Αγίου Γεωργίου 1 8 1 10 1 11 1 9 
53 Νηπιαγ. Βολισσού 1 8 1 12 1 5 1 9 
54 Νηπιαγ. Θολοποταμίου 1 16 1 23 1 18 1 17 
55 Νηπιαγ. Καλαμωτής 1 10 1 13 1 9 1 9 
56 Νηπιαγ. Καλλιμασιάς 1 17 1 21 1 27 1 25 
57 Νηπιαγ. Κάμπου 1 47 1 48 1 36 1 29 
58 Νηπιαγ. Καρδαμύλων 2 32 2 31 2 23 2 31 
59 Νηπιαγ. Καρυών 1 4 1 13 1 18 1 9 
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Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
60 Νηπιαγ. Καταρράκτη 1 9 1 10 1 6 1 0 
61 Νηπιαγ. Λαγκάδας 1 5 1 4 1 6 1 6 
62 Νηπιαγ. Λιβαδίων 1 48 1 43 1 38 1 34 
63 Νηπιαγ. Λιθίου 1 4 1 9 1 12 1 10 
64 Νηπιαγ. Νενήτων 1 19 1 29 1 25 1 22 
65 Νηπιαγ. Οινουσσών 1 7 1 11 1 12 1 21 
66 Νηπιαγ. Πυργίου 1 19 1 20 1 20 1 24 
67 Νηπιαγ. Συκιάδας 1 4 1 11 1 9 1 3 
68 Νηπιαγ.  Ψαρών 1 11 1 8 1 8 1 9 
69 Ειδικό Νηπιαγ.  Χίου 1 3 1 5 1 6 1 7 

Σύνολο 264 3.772 264 3.780 254 3.765 254 3.859 
Πηγή: Δήμος Χίου 
 
 
 
 
 
Πίνακας 23: Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης Υποδομών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

α/α Σχολική μονάδα Θέση (Διεύθυνση) ΦΕΚ  Ίδρυσης 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Κατάσταση 
Κυρίας Οικοδομική Άδεια 
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Κτιριακής 
Δομής 

1 1o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ. Ι ΠΑΤΕΡΑ , ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1893 ΚΑΛΗ 456/1982 

2 2o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ. ΜΙΧΑΛΩΝ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΚΑΛΗ 225/2001, 62/2010 
προσθήκη και επέκταση 

3 3o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΚΑΛΗ 185/2001 

4 4o Δ. Σ. ΧΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥΡΛΩΤΗ,  ΧΙΟΣ Φ.361.23 / 121 / Δ1 / 
Ε283 / 25-6-1986 ΜΕΤΡΙΑ 160/1988, 174/2002 

5 5o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ. ΑΕΡΟΠ. ΠΕΡΡΙΚΟΥ 35, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1934 ΚΑΛΗ 148/1989, 176/1995 
6 6o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ. Ι. ΠΑΤΕΡΑ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1904 ΚΑΛΗ - 
7 7o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ. ΓΛΥΠΤΗ  24, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1936 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 169/1989, 61/2010 

8 8o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ.  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  
ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1934 ΚΑΛΗ 185/2001 

9 9o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ.  Ι. ΚΑΡΡΑ 1, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1957 ΚΑΛΗ 405/1957 
10 11o Δ. Σ. ΧΙΟΥ Οδ.  ΖΟΛΩΤΑ  2, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1908 ΚΑΛΗ - 
11 1o Δ. Σ. Βροντάδου ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, Eτ. Ίδρ. 1915 ΜΕΤΡΙΑ - 

12 2o Δ. Σ. Βροντάδου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΡΥΘΕΙΑΝΗ, 
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

13 3o Δ. Σ. Βροντάδου ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

14 Δ. Σ. Αγίου 
Γεωργίου 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ, ΔΕ 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

15 Δ.Σ.  Αγίου Μηνά-
Θυμιανά 

ΘΥΜΙΑΝΑ        ΔΕ ΑΓ. ΜΗΝΑ, 
ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1932 ΜΕΤΡΙΑ - 

16 Δ.Σ. Βολισσού ΒΟΛΙΣΣΟΣ, ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 
17 Δ.Σ. Θολοποταμίου ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΚΑΛΗ 189/1982 
18 Δ.Σ. Καλαμωτής ΚΑΛΑΜΩΤΗ, ΔΕ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 
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ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΣ 
19 Δ.Σ. Καλλιμασιάς ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΚΑΛΗ 25/2012 προσθήκη 
20 Δ.Σ. Κάμπου ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

21 Σχολ. Κέντρο 
Καμποχώρων 

ΧΑΛΚΕΙΟΣ, ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, 
ΧΙΟΣ 689/Β/14-8-1997 

ΚΑΚΗ 
(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 

ΣΕ ΝΕΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΣΤΟ 

ΧΑΛΚΕΙΟΣ) 

185/2009 

22 Σχολ. Κέντρο 
Καρδαμύλων 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΔΕ 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΧΙΟΣ 113/Α/31-8-1990 ΜΕΤΡΙΑ 901/1981, 76/2000  

363/2007 

23 Δ.Σ. Καρυών ΚΑΡΥΕΣ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

24 Δ.Σ Καταρράκτη ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

25 Δ.Σ. Λαγκάδας ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΚΑΛΗ - 

26 Δ.Σ. Λιβαδίων Οδ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΡΟΥ  91, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1892 ΚΑΛΗ 134/2007 προσθήκη 
27 Δ.Σ. Λιθίου ΛΙΘΙ, ΔΕ  ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1906 ΜΕΤΡΙΑ - 
28 Δ.Σ. Νενήτων ΝΕΝΗΤΑ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1905 ΜΕΤΡΙΑ - 
29 Δ.Σ. Οινουσσών ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ, ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

30 Δ.Σ.  Πυργίου ΠΥΡΓΙ, ΔΕ  ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, 
ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΜΕΤΡΙΑ - 

31 Δ.Σ. Συκιάδας ΣΥΚΙΑΔΑ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΧΙΟΣ Eτ. Ίδρ. 1912 ΚΑΛΗ - 

33 Ειδικό Δημ. Σχολείο Οδ . ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΙΜΠΗ, ΧΙΟΣ 534/Β/7-7-1994 ΚΑΛΗ - 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



120 
 

Χίου 

34 ΚΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΔΟΥΣ, 
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 175/ Β/19-5-1993 ΚΑΛΗ - 

35 ΚΕΔΔΥ Οδ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ,  ΧΙΟΣ 1503/B/8-11-2001 ΚΑΛΗ - 
36 1Ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΓΛΥΠΤΗ, ΧΙΟΣ 128/22-6-1966 ΚΑΛΗ 169/89 
37 2Ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΧΙΟΣ Έτ. Ίδρ 1967 ΚΑΛΗ 55/1992 
38 3Ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΧΙΟΣ 283/3-12-1968 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 264/1991 
39 4Ο   Νηπιαγ. Χίου ΒΑΡΒΑΣΙ, ΧΙΟΣ 283/3-12-1968 ΚΑΛΗ - 
40 5Ο   Νηπιαγ. Χίου ΛΑΤΟΜΙ, ΧΙΟΣ 283/3-12-1968 ΚΑΛΗ 148/1989 
41 6Ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ . ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΧΙΟΣ Έτ.  Ίδρ.  1974 ΚΑΛΗ - 
42 7Ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ.  ΡΙΖΑΡΙΟΥ 39, ΧΙΟΣ Έτ.  Ίδρ.  1974 ΚΑΛΗ - 
43 8Ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΧΙΟΣ 289/1-10-1977 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ - 
44 9ο   Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΓΛΥΠΤΗ, ΧΙΟΣ 289/1-10-1987 ΚΑΛΗ - 
45 10ο  Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΣΑΜΟΥ 16, ΧΙΟΣ 190/22-8-1979 ΚΑΛΗ 197/2002 
46 11ο  Νηπιαγ. Χίου Οδ. ΜΙΧΑΛΟΥ  25, ΧΙΟΣ 146/30-9-1986 ΚΑΛΗ - 
47 12ο  Νηπιαγ. Χίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥΡΛΩΤΗ, ΧΙΟΣ 146/30-9-1986 ΜΕΤΡΙΑ - 

48 Νηπιαγ. 1ο  Αγ. 
Μηνά Νεοχωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ, ΔΕ ΑΓ. ΜΗΝΑ, ΧΙΟΣ 250/11-9-1981 ΚΑΚΗ - 

49 Νηπιαγ. 2ο  Αγ. 
Μηνά Νεοχωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ, ΔΕ ΑΓ. ΜΗΝΑ, ΧΙΟΣ 704/Β/22-4-2008 ΚΑΚΗ - 

50 Νηπιαγ. 1ο  
Βροντάδου 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ,  
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ,ΔΕ 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΙΟΣ 
128/22-06-1966 ΜΕΤΡΙΑ - 

51 Νηπιαγ. 2ο  
Βροντάδου 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΡΥΘΕΙΑΝΗ,  
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΔΕ 
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 

283/03-12-1968 ΜΕΤΡΙΑ - 
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52 Νηπιαγ. 3ο  
Βροντάδου 

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΔΕ 
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΙΟΣ 283/03-12-1968 ΜΕΤΡΙΑ - 

53 Νηπιαγ. 1ο  
Καμποχώρων 

ΒΑΣΙΛΕΩΝΙΚΟ, ΔΕ 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΧΙΟΣ 750/Β/27-8-1997 ΚΑΛΗ - 

54 Νηπιαγ. 2ο  
Καμποχώρων 

ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, 
ΧΙΟΣ 750/Β/27-8-1997 ΚΑΛΗ - 

55 Νηπιαγ. Αγίου 
Γεωργίου 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ, ΔΕ 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΧΙΟΣ 289/1-10-1977 ΚΑΛΗ - 

56 Νηπιαγ. Βολισσού ΒΟΛΙΣΣΟΣ, ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΣ 79/Α/30-05-1991 ΜΕΤΡΙΑ - 

57 Νηπιαγ. 
Θολοποταμίου ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ 269/11-10-1976 ΚΑΛΗ - 

58 Νηπιαγ. Καλαμωτής ΚΑΛΑΜΩΤΗ, ΔΕ 
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΣ 136/30-08-1978 ΚΑΛΗ - 

59 Νηπιαγ. 
Καλλιμασιάς ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ Έτ.  Ίδρ.  1966 ΚΑΛΗ 46/2006 

60 Νηπιαγ. Κάμπου ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΥ, ΧΙΟΣ 190/Α/22-8-1979 ΚΑΛΗ 22/2006 

61 Νηπιαγ. 
Καρδαμύλων 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΔΕ 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΧΙΟΣ 1014/Β/27-07-2006 ΜΕΤΡΙΑ - 

62 Νηπιαγ. Καρυών ΚΑΡΥΕΣ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΧΙΟΣ 136/30-08-1978 ΜΕΤΡΙΑ - 

63 Νηπ. Καταρράκτη ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ 250/11-09-1981 ΚΑΛΗ - 

64 Νηπ. Λαγκάδας ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΧΙΟΣ 136/30-08-1978 ΚΑΚΗ 378/1990 

65 Νηπιαγ. Λειβαδίων Οδ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΙΟΣ Έτ.  Ίδρ.  1972 ΜΕΤΡΙΑ 47/1993 
66 Νηπιαγ.  Λιθίου ΛΙΘΙ, ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΣ 289/1-10-1977 ΜΕΤΡΙΑ - 
67 Νηπιαγ. Νενήτων ΝΕΝΗΤΑ, ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ 289/1-10-1977 ΜΕΤΡΙΑ 82/1997 
69 Νηπιαγ. Πυργίου ΠΥΡΓΙ, ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, Έτ.  Ίδρ.  1963 ΚΑΛΗ - 
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ΧΙΟΣ 

70 Νηπιαγ. Συκιάδας ΣΥΚΙΑΔΑ, ΔΕ  ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΧΙΟΣ Έτ.  Ίδρ.  1973 ΚΑΛΗ - 

72 Νηπιαγ. Ειδικό Οδ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΙΜΠΗ 8, ΧΙΟΣ 1640/Β/10-12-2001 ΚΑΛΗ 163/1999 
Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής - Χαρτογράφηση των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Χίου 
 
 
Πίνακας 24: Υποδομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αριθμός Τμημάτων και Μαθητών Δήμου Χίου 2011 - 2015 

Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ - 
"ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ" 9 178 9 183 9 183 9 187 

2 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ - 
ΛΙΒΑΝΕΙΟ 9 214 9 212 9 209 9 189 

3 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ - 
Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 9 187 9 177 9 164 9 170 

4 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ 9 184 9 185 9 174 9 176 

5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ 12 237 11 228 9 224 10 216 

6 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΙΕΙΟΝ 6 71 6 93 6 107 6 105 

7 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ 6 75 6 54 7 76 7 44 

8 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ 9 186 9 199 8 164 8 169 
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Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

9 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΧΙΟΥ 6 132 6 108 6 104 6 94 

10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 3 71 3 63 3 66 3 56 

11 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ 3 47 3 53 3 58 3 60 

12 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΧΙΟΥ - ΜΙΧ. 
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ 

6 29 6 29 6 33 6 31 

13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 6 37 6 28 6 25 6 25 

14 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΡΩΝ 

ΧΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΡΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΚΗΣ 

6 26 6 29 6 26 6 27 

15 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΣ - ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ 8 28 8 30 5 32 8 34 
16 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 10 235 11 243 9 224 9 197 

17 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΧΙΟΥ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ 12 285 13 274 9 235 10 245 

18 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΧΙΟΥ 11 263 11 235 9 228 9 204 

19 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
6 137 6 116 6 104 6 95 

20 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 20 3 16 3 26 3 26 
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Ονομασία Σχολείου Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
Τμημάτων 

Αριθμός 
μαθητών 

Σχολικό Έτος 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ 

21 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ 4 87 5 96 6 100 6 99 

22 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ 3 38 3 49 3 53 3 56 

23 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 13 285 13 276 13 269 13 244 

24 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΕΠΑΛ 

ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
6 113 7 149 9 186 11 201 

25 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ 3 32 3 26 3 34 3 33 

26 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 3 35 3 33 3 35 3 38 

27 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ 8 61 8 53 
  

4 84 
Σύνολο 189 3293 192 3237 174 3139 185 3105 

Πηγή: Δήμος Χίου 
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Πίνακας 25: Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης Υποδομών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

α/α Σχολική μονάδα Θέση (Διεύθυνση) ΦΕΚ ίδρυσης 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 
Κατάσταση 

κυρίας 
κτιριακής δομής 

Οικοδομική άδεια 

1 1o Ημερ. Γυμνάσιο 
Χίου Οδ.  Φιλ. Αργέντη 13, Χίος 100/Α/30-4-1976 ΚΑΛΗ - 

2 2o Ημερ. Γυμνάσιο 
Χίου Οδ. Ρίτσου 13, 82100, Χίος 240/21-8-36          ( ΒΔ  

4/1936) ΜΕΤΡΙΑ - 

3 3ο Ημερ. Γυμνάσιο 
Χίου Οδ. Ρίτσου 13,82100, Χίος Α100/30-4-76 (ΦΕΚ 

716/79) ΚΑΚΗ - 

4 4ο Ημερ. Γυμνάσιο 
Χίου Οδ. Ζαφειράκη 29, 82100, Χίος 115Α/31-5-85    (ΠΔ 

326) ΚΑΛΗ 270/1991 

5 Ημερ. Γυμνάσιο 
Κάμπου Οδ. Δημ. Ράλλη 55, 82100, Χίος 134/30-8-1978 ΜΕΤΡΙΑ 250/1985 

6 Γυμνάσιο 
Καλλιμασιάς Καλλιμασιά,, ΔΕ Ιωνίας 114Β/10-7-1972, (ΒΔ 4) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ - 

7 Γυμνάσιο Καλαμωτής Καλαμωτή, ΔΕ Μαστιχοχωρίων 67/24-02-1962 ΚΑΛΗ 292/1955, 02/1993 

8 Γυμνάσιο  Βροντάδου Βροντάδος, ΔΕ Ομηρούπολης, ΕΚΚΡΕΜ ΚΑΛΗ 33/2012 
 νομιμοποίηση, προσθήκη 

9 Γυμνάσιο 
Καρδαμύλων Καρδάμυλα 31/1961             (ΒΔ 

131/1961) ΜΕΤΡΙΑ 76/2000 νομιμοποίηση 

10 Γυμνάσιο-Λύκειο 
Βολισσού Βολισσός Υ.Α. 89701/17-7-64 

(ΦΕΚ300/1964) ΜΕΤΡΙΑ - 

11 Εσπερινό Γυμνάσιο 
Κάμπου Οδ. Δ. Ράλλη 18, Χίος 377Β/27-5-93 ΜΕΤΡΙΑ - 

13 Μουσικό Σχολείο Άγιοι Ανάργυροι Θυμιανά 1367/Β/3-10-2005 ΚΑΛΗ - 
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α/α Σχολική μονάδα Θέση (Διεύθυνση) ΦΕΚ ίδρυσης 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 
Κατάσταση 

κυρίας 
κτιριακής δομής 

Οικοδομική άδεια 

Χίου 
14 1ο Γεν. Λύκειο Χίου 28ης Οκτωβρίου 2, Χίος 77/22.05.1991 ΜΕΤΡΙΑ 260/1991 
15 2ο .Γεν. Λύκειο Χίου Ρίτσου 13, Χίος Α100/30-4-1976 ΚΑΛΗ - 
16 3ο Εν. Λύκειο Χίου Χριστός Βαρβάσι, 82100, Χίος ΕΚΚΡΕΜ ΚΑΚΗ 260/1991 

17 Γεν. Λύκειο 
Βροντάδου Βροντάδος, ΔΕ Ομηρούπολης Β 1158/20-9-76 ΚΑΚΗ - 

18 Γεν. Λύκειο 
Καρδαμύλων Καρδάμυλα Α100/30-4-76 ΜΕΤΡΙΑ - 

19 Γεν. Λύκειο 
Καλλιμασιάς Καλλιμασιά Α100/30-4-76 ΚΑΛΗ 03/2012 

 προσθήκη, βελτίωση 

20 Γεν. Λύκειο 
Καλαμωτής Καλαμωτή Α100/30-4-76 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ - 

21 Ημερ.  ΕΠΑΛ 
Βροντάδου Βροντάδος 1379/Β/14-9-2006 ΜΕΤΡΙΑ - 

22 Ημερ.  ΕΠΑΛ  
Καρδαμύλων Καρδάμυλα 1379/Β/14-9-2006 ΜΕΤΡΙΑ - 

23 1Ο ΕΚ Χίου Μιχάλων  5 1756 Β/20-9-99 ΚΑΛΗ - 
24 Εσπερ. ΕΠΑΛ Χίου Μιχάλων 5, Χίος 2099 ΚΑΛΗ - 
Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής - Χαρτογράφηση των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Χίου 
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Προτάσεις  
Οι κυριότερες ανάγκες των σχολείων είναι: 

Δημιουργία νέων αιθουσών ή νέων σχολικών συγκροτημάτων, για κατανομή των 
μαθητών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων εκπαιδευτικών προδιαγραφών 
αριθμητικά και ποιοτικά (π.χ. Σχολικό κέντρο Θυμιανών και νηπιαγωγείο 
Κάμπου), ενώ παράλληλα τοποθετούνται νέες αίθουσες σε Σχολεία με αυξημένες 
ανάγκες. 
Επίσης,  υπάρχει προμελέτη που έχει υποβληθεί προς έγκριση στον ΟΣΚ για 
κατασκευή νέου ειδικού Σχολείου στη περιοχή που εδρεύει το 9ο Δημοτικό 
Σχολείο, για μεταφορά του υπάρχοντος. 

 Είναι επίσης διαπιστωμένη η ανάγκη για δημιουργία Λυκείου στις βόρειες 
συνοικίες της Πόλης. Συναφής με την ανάγκη αυτή είναι και η δημιουργία 
Μουσικού Λυκείου. Αντίστοιχη ανάγκη υπάρχει και για Ειδικό Λύκειο,  αφού οι 
μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου (φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Λατόμι) δεν έχουν επιλογή για φοίτηση σε Λύκειο, ούτε σε 
διαδικασίες ένταξής τους στον επαγγελματικό στίβο. 

 Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος 
τεχνικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) στην περιοχή «Λωλόδεντρα» Κάμπου. 

 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση ενοικιάζονται ιδιωτικοί χώροι, που 
στεγάζουν νηπιαγωγεία ( 4ο , 11ο, 7ο ) εντός της πόλεως της Χίου, ενώ το 6ο 
νηπιαγωγείο συστεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο του 2ου νηπιαγωγείου. Συνεπώς, 
θεωρείται άμεση η ανάγκη για την ανέγερση τεσσάρων νέων νηπιαγωγείων.   

 Επίσης, πρόταση μπορεί να κατατεθεί, μετά και την ολοκλήρωση της 
περιφερειακής οδού παράκαμψης της Πόλης, η δημιουργία, σε περιοχή 
εφαπτόμενη του νέου αυτού δρόμου, Σχολείου πολλαπλών δράσεων. 

 Δημιουργία σύγχρονων υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη 
λειτουργία εργαστηρίων Χημείας και Φυσικής. 

 Διαμόρφωση αύλειων χώρων, αγορά και τοποθέτηση οργάνων σε αυτές. 
 Επέκταση, αναβάθμιση και επισκευή υπαρχόντων εγκαταστάσεων θέρμανσης,   

ηλεκτρισμού, ύδατος κ.λ.π . 
 Προμήθειες πάγιου εξοπλισμού για την ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων 

παιδαγωγικής (Η/Υ, φωτοτυπικά,  video, projectors κ.α. εποπτικά μέσα). 
 Διάφορες επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και εξοπλισμού, οι οποίες 

και σήμερα αντιμετωπίζονται από το Δήμο. 
 Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία όσων περισσότερων 

Σχολείων είναι δυνατόν, ως ολοήμερα, ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή 
τους και να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των οικογενειών και δη της 
εργαζόμενης μητέρας. 

2.3 . Χώροι Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, Υποδομές, 
Δραστηριότητες 

2.3.1 Χώροι Πολιτισμού 

Ο Δήμος Χίου, τις τελευταίες δεκαετίες έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο έργο στο 
Πολιτισμό, τόσο με τη δημιουργία χώρων, όσο και με τη καθιέρωση θεσμών,  
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δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια του Νομού μας και 
προκαλούν αίσθηση στο  Πανελλήνιο, αλλά και διεθνώς. 
Το Ομήρειο Π.Κ.Δ.Χ.  ιδρύθηκε το 1980 και πήρε τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. το 1989. 
Η ανέγερσή του έγινε από την οικογένεια ΞΥΛΑ σε οικόπεδο του Δήμου Χίου. Είναι 
ένα οικοδόμημα επιτυχημένου συνδυασμού πολλαπλών πολιτιστικών και 
πνευματικών χρήσεων 5.000 τ.μ.  
Στους 5 ορόφους του υπάρχουν : 
 Αίθουσα θεάτρου 450 θέσεων. Διαθέτει υπερώο και ειδικό χώρο ορχήστρας κάτω 

από τη κεντρική σκηνή, η οποία ανοίγει. Έχει άριστη ακουστική και ορατότητα, 
ενώ διαθέτει όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις εικόνας και ήχου, όπως και 
πλήρως εξοπλισμένα καμαρίνια και βοηθητικούς χώρους. Στην αίθουσα αυτή 
υπάρχει δυνατότητα προβολής κινηματογραφικών ταινιών 35 και 16 mm.  
Διαθέτει επίσης  μηχάνημα προβολής διαφανειών, slides  και video projector. 
Υπάρχει επίσης πιάνο  «STEINWAY». Η αίθουσα υποστηρίζεται από χολ 300 
τ.μ., κυλικείο στον Α΄ όροφο, ενώ επιπλέον διαθέτει κλιματισμό και 
συσκοτίζεται. 

 Αίθουσα συνεδρίων 162 θέσεων, με ατομικό τραπεζάκι και μικρόφωνο. Είναι 
εξοπλισμένη με σύστημα αυτόματης μετάφρασης σε 3 γλώσσες και μηχανήματα 
προβολής (διαφανειών, slides, video projector). Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται για διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π.  Η αίθουσα 
κλιματίζεται και συσκοτίζεται. 

 2 αίθουσες γκαλερί 200 τ.μ.  Οι αίθουσες αυτές ευρίσκονται στο ισόγειο και στον 
Α’ όροφο  και είναι κατάλληλες για εκθέσεις ζωγραφικής,  γλυπτικής, κεραμικής, 
προβολής προϊόντων κ.λ.π.  Είναι εξοπλισμένη με σωληνωτό σύστημα ανάρτησης 
των εκθεμάτων και ειδικό φωτισμό, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις. 

 Αίθουσες διδασκαλίας και δοκιμών. Στο 2ο υπόγειο υπάρχουν 6 αίθουσες 
συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. που φιλοξενούν τους μαθητές και δασκάλους των 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων του Κέντρου. Διαθέτουν όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη χρήση που έχουν.  

 Αίθουσα Συμβουλίων. Διαθέτει τραπέζι με 18 καθίσματα και δυνατότητα 22 
πρόσθετων για παρατηρητές. Έχει δυνατότητα προβολής (διαφανειών, slides, 
video projector). Η αίθουσα δεν συσκοτίζεται και χρησιμοποιείται για 
συνεδριάσεις Δ.Σ., συσκέψεις και σεμινάρια. 

 Βοηθητικές αίθουσες. Στο 1ο υπόγειο υπάρχουν 2 αίθουσες 150 και 100 τ.μ. που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έκθεση προϊόντων, συνέδρια με ολιγάριθμους 
συμμετέχοντες (120 & 70 ατόμων αντίστοιχα) και άλλες χρήσεις σε περιπτώσεις 
που δεν ενδείκνυται η χρήση των κυρίων αιθουσών .   

 Βιβλιοθήκη. 
 Κυλικείο. 
Το Ο.Π.Κ.Δ.Χ. έχει διαμορφωμένες εισόδους για εύκολη πρόσβαση των ΑΜΕΑ. 
Στο Ομήρειο πραγματοποιούνται οι περισσότερες και σημαντικότερες εκδηλώσεις 
του Τόπου μας ενώ λειτουργούν και καταξιωμένοι θεσμοί, όπως: 
 Πολιτιστικά εργαστήρια όπου διδάσκονται εκατοντάδες συμπολίτες μας (παιδιά 

και ενήλικες)  ζωγραφική, θέατρο, γλυπτική κ.λ.π. 
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 Ομηρική Ακαδημία.  
 Διαγωνισμός συγγραφέων θεατρικού έργου, συγγραφέων Αιγαίου. 
 Εκδόσεις βιβλίων συγγραφέων του τόπου μας.  
 Θεοδωράκεια. Το ΟΠΚΔΧ συμμετέχει καθοριστικά  στην οργάνωση και 

υλοποίηση των εκδηλώσεων που οργανώνονται κατ ΄ έτος από το Δήμο Χίου και 
Τσεσμέ Τουρκίας. Μέρος των εκδηλώσεων γίνεται στις αίθουσές του. 

 Λειτουργία κινηματογραφικής Λέσχης, για προβολή ταινιών. 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βορείου Αιγαίου 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου δημιουργήθηκε, ύστερα από υπογραφή προγραμματικής 
σύμβασης του Δήμου Χίου με το Υπ. Πολιτισμού. Στεγάζεται σε Δημοτικό κτίριο της 
οδού Λάδης, ενώ οι παραστάσεις του γίνονται στο Ομήρειο Π.Κ.Δ.Χ. και στο 
πολιτιστικό πολυχώρο «ΚΑΣΤΡΟΜΗΝΑ», όπου και το θερινό θέατρο «ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 
Υλοποιεί 2 - 3 παραγωγές ανά έτος, τις οποίες παρουσιάζει και σε άλλες Πόλεις του 
Β. Αιγαίου, ενώ διοργανώνει και εκδηλώσεις με συμπαραγωγή ή μετάκληση άλλων 
σχημάτων. 
Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει μετατραπεί 
σε Κοινωφελή Επιχείρηση, με τροποποίηση του καταστατικού του, ενώ σημαντικό 
θέμα εξακολουθεί να παραμένει η συνέχιση των επιχορηγήσεων από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, που διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα του.  
Θέατρο  «Μίκης Θεοδωράκης»           
Ευρίσκεται σε Δημοτικό χώρο 200 περίπου στρεμμάτων στη περιοχή 
ΚΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ  Δήμου Χίου. Κτίστηκε το 2005 και εγκαινιάστηκε από το Μίκη 
Θεοδωράκη. Διαθέτει υπαίθρια θεατρική σκηνή,  χωρητικότητα 780 θεατών με 
δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον 500 καθισμάτων,  αίθουσα παρασκηνίων, 
αποθηκευτικούς χώρους και όλες τις απαιτούμενες υποδομές και εξοπλισμό.  
Η θέση του είναι στους πρόποδες κατάφυτου λόφου και στην όχθη του ποταμού 
Παρθένη. Στο χώρο επίσης υπάρχει ευρύχωρο πάρκινγκ, καντίνα και πηγάδι με 
παραδοσιακό μάγγανο.  
Εκτός των πολιτιστικών δράσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν χώρος 
αναψυχής για ενήλικες αλλά κυρίως για μαθητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να δουν τη 
διαφορά της βιολογικής καλλιέργειας και να τους γίνει συνείδηση και τρόπος ζωής. 
Στο χώρο αυτό, κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται το σύνολο σχεδόν των Πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Νησιού όπως και τα < ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ > που αποτελούν ένα 
διεθνώς καταξιωμένο θεσμό ο οποίος υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Τσεσμέ 
της Τουρκίας και περιλαμβάνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις από τις 2 Χώρες 
και οι οποίες παρουσιάζονται και στους κατοίκους της Χίου αλλά και του Τσεσμέ . 
Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμύλων           
Το θέατρο δημιουργήθηκε το 2000 μετά τη δημιουργία θεατρικής ομάδας από τον 
Αδαμάντιο Λεμό. Ο Αδαμάντιος Λεμός, γεννημένος στα Καρδάμυλα το 1916, ήταν 
μία σημαντική φυσιογνωμία στο χώρο του θεάτρου. Συμμετείχε σε θιάσους, δίδαξε 
θέατρο, υπήρξε πρωτίστως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, συγγραφέας. Αρχές 
της δεκαετίας του 80 επιστρέφει στη γενέτειρα του με σκοπό την επισκευή του 
πατρικού του και παράλληλα, ως παθιασμένος άνθρωπος των τεχνών, πείθει τους 
ντόπιους να ανεβάσουν κάποιες παραστάσεις.  
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Το ανοιχτό Θέατρο Καρδαμύλων βρίσκεται στη Βορειοανατολική Χίο, ανάμεσα στα 
άνω και Κάτω Καρδάμυλα σε οικοπεδική έκταση επί της οδού Καρδαμύλων – 
Βολισσού, που οδηγεί προς Ναγό. Ανήκει στο ευρύτερο πρόγραμμα σχεδιασμού ενός 
Πολιτιστικού Πάρκου, υπερτοπικής σημασίας. 
Το υπαίθριο θέατρο εξυπηρετεί παραστάσεις για 1000 περίπου θεατές. Οι 
παραστάσεις που μπορούν να φιλοξενηθούν περιλαμβάνουν αρχαίο και σύγχρονο 
θέατρο, χορό, μουσική και φυσικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις.  
Πρόσφατα έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, που 
περιελάμβαναν: παρεμβάσεις στην είσοδο του θεάτρου, ώστε να φιλοξενεί υπαίθριες 
εκθέσεις, κατασκευή προσκηνίου, διαμόρφωση πλατώματος στις κερκίδες, 
διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για ΑΜΕΑ, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και του 
δικτύου απορροής όμβριων υδάτων. 
Δημοτική Πινακοθήκη  
Στεγάζεται σε παλαιό αναπαλαιωμένο κτίριο πίσω από τη Νομαρχία και εκτός των 
μόνιμων εκθεμάτων περιλαμβάνει χώρους εκθέσεων καλλιτεχνών και όλες τις 
απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμό. 
Το κτίριο αυτό τα τελευταία έτη έχει υποστεί ζημιές από εισροή υδάτων και χρήζει 
ανακαίνισης, όπως και ο εξοπλισμός του και μέρος των εκθεμάτων που υπέστησαν 
φθορές από το ατυχές αυτό συμβάν. 
Στη Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενείται και το Μουσείο Γιαλούρη. 
Θερινός Κινηματογράφος  
Λειτουργεί σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υπαίθρια έκταση στο Δημοτικό 
Κήπο, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας, ενώ η δράση του 
χρηματοδοτείτο από το ΥΠ.ΠΟ., κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.  Προσφέρει 
αναβαθμισμένη ποιοτικά ψυχαγωγία στους σινεφίλ και τη δυνατότητα 
παρακολούθησης ταινιών, που άλλως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να δουν και όλα 
αυτά σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, χαρακτηριστικό  άλλωστε των θερινών 
κινηματογράφων. 
Πριν λίγα έτη έκοβε 10.000 εισιτήρια ανά σεζόν ενώ τώρα 7.000. Αυτό οφείλεται στη 
πραγματοποίηση πολλών άλλων εκδηλώσεων στο Δημοτικό Κήπο το καλοκαίρι 
(αγροτουρισμός κ.λ.π.), οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του αρκετές 
παραγωγικές ημέρες. 
Διαθέτει σύγχρονο και αξιόπιστο μηχανικό εξοπλισμό ήχου και εικόνας. 
Είναι από τις δράσεις στις οποίες υπάρχει ανταποδοτικότητα, ενώ πολλές φορές έχει 
και κερδοφόρα χρήση. 
Κινηματοθέατρο Rex  
Ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της Πόλης μας (κτίσθηκε τη δεκαετία  του ΄30), 
δεσπόζει στη βόρεια πλευρά του λιμανιού . 
Είναι κτισμένο σε οικόπεδο 529,31 τ.μ. επί της οδού Νεωρείων 9 στη περιοχή 
«Φτωχιά Προκυμαία». 
Είναι αντίγραφο σε μικρογραφία μεγάλου θεάτρου των Αθηνών, διαθέτει όλους τους 
απαραίτητους χώρους για τη χρήση που είχε. 
Ανήκει στη ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) και παραχωρήθηκε η χρήση 
του επ’ αόριστο στο Δήμο Χίου τη 5/12/2000. Στους όρους της παραχώρησής του 
αναφέρεται ότι ο Δήμος θα πρέπει να το χρησιμοποιεί για πολιτιστικές 
δραστηριότητες αναλαμβάνοντας και τις αναγκαίες δαπάνες επισκευής και 
λειτουργίας του. 
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Το κόστος επισκευής του είναι πολύ μεγάλο για τις δυνατότητες του Δήμου , παρά 
την εξασφάλιση κάποιων πιστώσεων παλαιότερα από το πρόγραμμα < ΘΗΣΕΑΣ > . 
Είναι όμως σημαντικό για τη Πόλη μας να συντηρηθεί και να λειτουργεί αυτός ο 
χώρος , ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
Μουσείο Μαστίχας Χίου 
Το Μουσείο Μαστίχας Χίου χωροθετείται στη Νότια Χίο, πλησίον του χωριού Πυργί, 
στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Πρόκειται να αποτελέσει ένα από τα θεματικά 
μουσεία του δικτύου μουσείων που διαχειρίζεται το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς. Στο κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η κατασκευή του 
κτηρίου (εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.) 
συνολικής δομημένης επιφάνειας 3.300m2, καθώς και η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου.  
Βυζαντινό Μουσείο Χίου 
Το Βυζαντινό Μουσείο της Χίου στεγάζεται στο Οθωμανικό Τζαμί του 19ου αιώνα 
που  βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το μουσείο λειτουργεί από το 1980 
και περιλαμβάνει εκθέματα που είτε αποτελούν δωρεές είτε αποτελούν ευρήματα που 
ανακαλύφθηκαν σε τοπικές εκσκαφές. Τα ευρήματα χρονολογούνται μεταξύ του 5ου 
και 18ου αιώνα, περίοδοι που καλύπτουν την προχριστιανική  και τη μεταβυζαντινή 
περίοδο.   
Στο προαύλιο του μουσείου εκτίθενται πέτρινα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στη 
διάρκεια εκσκαφών όπως ταφόπλακες από μουσουλμανικούς και εβραϊκούς τάφους. 
Επίσης, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τη συλλογή γλυπτών που χρονολογούνται 
στην περίοδο που το νησί βρίσκονταν υπό την Γενοβέζικη κατοχή (1345-1566) και 
από την οποία ξεχωρίζει ο σαρκοφάγος του Οτουμπόνι Ιουστινιάνι.   Στο προαύλιο 
του μουσείου επίσης φιλοξενούνται κανόνια του 17ου  αιώνα, κατασκευασμένα από 
σίδερο και ορείχαλκο.   
Στο βυζαντινό μουσείο επίσης υπάρχουν τοιχογραφίες, οι οποίες ανήκουν στην 
εκκλησία της Παναγίας της Κρίνα. Από αυτές ξεχωρίζει η τοιχογραφία που 
απεικονίζει το θαύμα του Αγίου Νικολάου, η οποία φιλοτεχνήθηκε από το Μιχάλη 
Χοματζά και χρονολογείται το 1734.   
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου 
Το αρχαιολογικό μουσείο της Χίου κατασκευάστηκε μεταξύ του 1966 και του 1971 
σε μια περιοχή που περιλαμβάνει έκταση 2500 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο 
αποτελείται από χώρους έκθεσης, εργαστήρια και γραφεία, το σύνολο των οποίων 
καλύπτει ένα χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων. Το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα 
της προϊστορικής και αρχαϊκής εποχής, τα οποία προέκυψαν από τις εκσκαφές του 
Βρετανικού Σχολείου στον Εμπορειό, ευρήματα νεολιθικής εποχής από βρετανικές 
εκσκαφές στο Άγιο Γάλας, ευρήματα αρχαϊκής  και νεοκλασικής εποχής από 
βρετανικές εκσκαφές στα Φανά καθώς και ευρήματα από εκσκαφές που 
πραγματοποιήθηκαν από την 20η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Το 
αρχαιολογικό μουσείο ανακαινίσθηκε το 1998 και από το Νοέμβριο του 1999 είναι 
ανοιχτό για το κοινό.  Τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου είναι το 
προϊστορικό βάζο που βρέθηκε στον Εμπορειό και χρονολογείται το 14ο αιώνα π.Χ., 
Γεωμετρικοί αμφορείς του 8ου αιώνα π.Χ.  που βρέθηκαν στην πόλη της Χίου,  
Χρυσά φύλλα που βρέθηκαν σε τάφο στην πόλη της Χίου και χρονολογούνται την 
Ελληνιστική περίοδο. 
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2.3.2 Μουσεία – Συλλογές 

Πέραν των παραπάνω υπάρχουν  τα παρακάτω Μουσεία / Συλλογές τα οποία 
στεγάζονται σε ιδιωτικά, κρατικά αλλά και δημοτικά κτήρια: 
Δ.Ε. Χίου 
 Μουσείο Ιουστινιάνη (μέσα στο Κάστρο της Χίου) 
 Ναυτικό Μουσείο Χίου 
 Μουσείο Ιατρικής 
 Μουσείο Ιστορίας & Φυσικής (στεγάζεται στο δημοτικό κτήριο του 1ου 

Γυμνασίου Χίου) 
 Μουσείο Γιαλούρη (ανήκει στη Δημοτική Πινακοθήκη, όπως προαναφέρθηκε) 
 Μουσείο Μικρασιατικών Κειμηλίων του Φάρου Βαρβασίου 
 Μουσείο Ιστορίας & Εκπαίδευσης του Βούρειου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων 

Χίου (στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο) 
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιερού Τάγματος Αγ. Παντελεήμονος  
Δ.Ε. Αμανής 
 Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού ( στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο δημοτικό 

κτήριο) 
 Φωτογραφική Συλλογή Πύργου Πιραμάς (στεγάζεται σε δημοτικό κτήριο) 
 Στέγη Εκπαιδευτικής Ιστορίας Νενητουρίων (στεγάζεται σε δημοτικό κτήριο) 
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων (στεγάζεται σε δημοτικό κτήριο) 
 Λαογραφική Συλλογή Λεπτοπόδων (στεγάζεται σε δημοτικό κτήριο) 
Δ.Ε. Ιωνίας 
Σε δημοτικό κτήριο στην Καλλιμασιά στεγάζονται: 
 Το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, 
 Το Μουσείο Γεωλογίας – Ζωολογίας και 
 Το Μουσείο Φαρμακευτικής 
Δ.Ε. Καμποχώρων 
 Λαογραφικό Μουσείο Χαλκειούς 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγ. Λουκά Καρδαμύλων 
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγ. Νικολάου Καρδαμύλων 
 Ναυτικό Μουσείο Καρδαμύλων (υπό ίδρυση σε δημοτικό ακίνητο) 
Δ.Ε. Ομηρούπολης 
 Μουσείο Φιλοπρόοδου Όμιλου Βροντάδου 

2.3.3 Χώροι Δράσεων και Εκδηλώσεων Πολιτισμού  

Σε αρκετούς από τους προαναφερθέντες χώρους του Δήμου Χίου πραγματοποιούνται 
δράσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού όπως στη Βίγλα Αγ. Ελένης, στο Θεατράκι στη 
Σιδηρούντα, στις πλατείες των παραδοσιακών και μη οικισμών και στον 
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αρχαιολογικό χώρο του Εμπορίου, όπου πέραν της λειτουργίας του από το ΥΠΠΟ 
διατίθεται και για φεστιβάλ και Συναυλίες τους καλοκαιρινού μήνες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, ανά δημοτική ενότητα, οι δημοτικές αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων (συνήθως παλιά σχολεία, παλιά κοινοτικά γραφεία ή ιατρεία) 
στις οποίες γίνονται διάφορες τοπικές εκδηλώσεις (χοροί, θεατρικές παραστάσεις 
κλπ).  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1 ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Θυμιανά 2
Νεοχώριον 2

2 ΑΜΑΝΗ
Άγιο Γάλας
Αφροδίσια
Βολισσός
Εγρηγόρος 1
Κουρούνια
Νέα Ποταμιά 1
Νενητούρια
Παρπαριά
Πιραμά
Πισπιλούντα

3 ΙΩΝΙΑ
Βουνό
Θολοποτάμι 1
Καταρράκτης 1
Μέσα Διδύμα 1
Νένητα 1
Καλλιμασιά 1
Κοινή 1

4 ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ
Άγιος Γεώργιος
Βαβύλοι 1
Βασιλεώνικο 1
Βερβεράτο
Δαφνώνας 1
Χαλκειός 1

5 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ
Αμάδες
Βίκι
Καρδάμυλα
Πιτιος

6 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ
Μεστά
Αρμόλια 1
Πυργί 1
Ολύμποι
Καλαμωτή 1
Ελάτα 1
Λιθί
Βέσσα

7 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
Βροντάδος
Ανάβατος 1
Αυγώνυμα 1
Καρυές 1
Λαγκάδα 2
Σιδηρούντα 1
Συκιάδα 1
ΣΥΝΟΛΑ 27  

2.3.4 Φεστιβάλ / Δράσεις 

 Φεστιβάλ Μαστίχας 
Για 2η χρονιά η Χίος προβάλλει τον πολιτισμό της με ένα καλοκαιρινό 
πρόγραμμα εκδηλώσεων, που κορυφώνονται Ιούλιο και Αύγουστο. 
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Στόχος του 2ου Φεστιβάλ Μαστίχας είναι να αναδείξει την ιδιαίτερη πολιτισμική 
φυσιογνωμία του νησιού της μαστίχας, μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις και 
γεγονότα που απλώνονται τόσο στην πόλη της Χίου, όσο και στα μοναδικά 
Μαστιχοχώρια. 
Μια σειρά από εκθέσεις φωτογραφίας, με θέμα «Το ταξίδι» φιλοξενούνται στη 
Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά και σε αρχοντικά του νησιού και σε εναλλακτικούς 
εκθεσιακούς χώρους. 
Οι εκθέσεις του «Φωτογραφικού Φεστιβάλ Χίου 2015» πραγματοποιούνται με 
την υποστήριξη του Μουσείου Μπενάκη, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσ/νίκης 
και του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές 
βραδιές και παραδοσιακές γιορτές σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς 
συλλόγους στα χωριά της μαστίχας, που συνδέονται με μοναδικά τοπικά 
προϊόντα. 
Το 2ο Φεστιβάλ Μαστίχας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ «Αξάνεμος-Γιώργος 
Περαντάκος» συνδιοργανώνουν την καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινή συναυλία 
της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, στο ειδυλλιακό τοπίο του αρχαιολογικού 
χώρου στον Εμπόριο. 
Κινηματογραφικές προβολές με θέμα την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, 
παρουσιάσεις τοπικών γεύσεων και προϊόντων, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις 
που αναδεικνύουν την τοπική παράδοση και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του 
νησιού, αλλά και τα μοναδικά χωριά του, συνδυάζονται σε ένα πολυδιάστατο 
πρόγραμμα. 

 Euroclassica / Ομηρική Ακαδημία 
Στην Ελλάδα και με επίκεντρο τη Χίο, γενέτειρα του Ομήρου, λαμβάνουν χώρα οι 
εργασίες της Euroclassica (Όμιλος Ευρωπαϊκών Εταιρειών Καθηγητών Κλασικών 
Γλωσσών και Πολιτισμών) και της Ομηρικής Ακαδημίας. 
Η Ομηρική Ακαδημία ιδρύθηκε το 1997 από την δρ. Μαρία-Ελευθερία Γιατράκου 
ως μια προσπάθεια για την εξακτίνωση των ελληνικών γραμμάτων, της ελληνικής 
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην 
προσπάθεια αυτή έχουν σταθεί αρωγοί πολλοί επιφανείς Χίοι αλλά και η Βουλή 
των Ελλήνων, το Υπουργείο Παιδείας και άλλοι πολιτειακοί φορείς. Τελεί κάθε 
χρόνο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Διαρκεί δέκα ημέρες, καθώς ξεκινά από την Αθήνα, όπου συγκεντρώνονται οι 
σύνεδροι από όλο τον κόσμο, επισκέπτονται την Ακρόπολη και το Νέο Μουσείο 
της επίσης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Στην συνέχεια μεταβαίνουν 
ακτοπλοϊκώς, οι περισσότεροι, στη Χίο όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες του 
Συνεδρίου, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η ξενάγηση σε σημαντικά μνημεία 
και τόπους φυσικού κάλους του νησιού μας, τα Μουσεία της Χίου, Αρχαιολογικό, 
Βυζαντινό, Ναυτικό αλλά και των Οινουσσών, τον αρχαιολογικό χώρο στον 
Εμπορειό, βυζαντινά μνημεία και προσκυνήματα, τη Βιβλιοθήκη Κοραή, τα 
Μεσαιωνικά χωριά και τα Μαστιχοχώρια, τη Βολισσό,  όπου κατά την παράδοση 
δίδαξε ο  Όμηρος τα αθάνατα έπη του, μαθαίνουν ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς, γνωρίζουν και θαυμάζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και 
αισθάνονται όχι απλώς Φιλέλληνες, αλλά Έλληνες κατά την ρήση του 
Ισοκράτους: «Έλληνες καλούνται οι της παιδεύσεως της ημετέρας μετέχοντες».  
Καθ’όλη την διάρκεια του Συνεδρίου φτάνουν στην Χίο σύνεδροι από όλο τον 
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κόσμο, καθώς η Εuroclassica είναι θεσμός αναγνωρισμένος διεθνώς, όπως και η 
Ομηρική Ακαδημία. Στο νησί παραμένουν για οκτώ ημέρες.   
Από το 1997 μέχρι σήμερα 4.000, περίπου, επιστήμονες και διακεκριμένοι 
ελληνιστές από ολόκληρο τον κόσμο, Ακαδημαϊκοί, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, 
Καθηγητές Πανεπιστημίων, διδάκτορες, ερευνητές, φοιτητές από την Ελλάδα και 
από την παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα, συμμετέχουν, κάνουν 
ανακοινώσεις σπουδαίες  και πρωτότυπες, εντρυφούν στα ομηρικά έπη, στην 
ελληνική γραμματεία, γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό, στη διαχρονική τους ροή και 
απερχόμενοι γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της πατρίδας μας σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η Ομηρική Ακαδημία δεν σταματά τις επιστημονικές και πολιτιστικές της 
δραστηριότητες τον υπόλοιπο χρόνο. Εορτάζει µε συνέδρια, µορφωτικές 
επισκέψεις, παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών και θέατρο φιλοσοφίας καθώς και 
πολιτιστικές συµµετοχές των συνέδρων σε όλα τα σηµαντικά επετειακά, 
πνευµατικά γεγονότα, διαχέοντας τα πνευµατικά και πολιτιστικά τους 
επιτεύγµατα µε διακεκριµένους Ελληνιστές και φοιτητές από όλον τον κόσµο. 
Η προβολή της Χίου μέσω του Συνεδρίου είναι μεγάλη, τόσο στο εξωτερικό όσο 
και στο εσωτερικό. 

2.3.5 Μοναστήρια — Εκκλησίες 

Η Χίος είναι ένας τουριστικός προορισμός με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με 
αξιόλογους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που, αν αξιοποιηθούν, μπορούν να 
συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξή της. Έχει τις δυνατότητες να αυξήσει την 
ζήτηση του τουριστικού προϊόντος της, αναπτύσσοντας το θρησκευτικό τουρισμό 
καθώς έχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο θρησκευτικός τουρισμός, λόγω των 
πολλών μνημείων, εκκλησιών και μοναστηριών μπορεί να αξιοποιηθεί, αρκεί να 
καθοριστεί ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής και στρατηγικής για την τοπική 
τουριστική ανάπτυξη. 
Τα θρησκευτικά στοιχεία που συγκροτούν τον θρησκευτικό τουρισμό στη Χίο είναι 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: Θρησκευτικά – ιστορικά μνημεία της Χίου (Εκκλησίες και 
Ιερές Μονές) Ιερό προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδας Θρησκευτικές 
εορτές της Χίου – Πανηγύρεις («Πανηγύρια») Βυζαντινά και Εκκλησιαστικά 
Μουσεία Χίου Οι Άγιοι της Χίου Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Παράδοση 
Χίου Ξυλογλυπτική – Γλυπτική Τεχνική του ψηφιδωτού Τεχνική του βοτσαλωτού 
Μουσουλμανικά μνημεία Καθολικά Μνημεία της Χίου Εβραϊκά Μνημεία της Χίου 
Άξια λόγου είναι τα πολλά και σπουδαία ιστορικά – θρησκευτικά μνημεία της Χίου. 
Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε μερικά, όπως: Παλαιοχριστιανική βασιλική στον 
Εμπορειό, Παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Ισιδώρου (4ος αι.), Νέα Μονή 
(έτος ιδρύσεως 1042). Πρόκειται για Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς της UNESCO, Παναγία η Κρήνα (έτος ιδρύσεως 1287), Άγιοι 
Απόστολοι Πυργίου (13ος αι.), Παναγία Σικελιά ∆ιδύμας (13ος αι.), Παναγία 
Αγιογαλούσαινα (13ος αι.), Παλαιός Ταξιάρχης Μεστών (15ος αι.), Μονή Αγίων 
Πατέρων Καρυών (έτος ιδρύσεως 1570), Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Μονή Μουνδών 
∆ιευχών (έτος ανακαινίσεως 1582), Μονή Αγίου Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου 
Νεοχωρίου ή Μονή Αγίου Μηνά (έτος ιδρύσεως 1586), Άγιος Γεώργιος Αναβάτου, 
Σκήτη Αγίων Πατέρων (Προβάτειο όρος), Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
Βροντάδου ή Μονή Μυρσινιδίου ή Μερσινίδι (έτος ιδρύσεως 1887). 
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2.3.6 Παραδοσιακοί – Μεσαιωνικοί Οικισμοί  

Οι παραδοσιακοί οικισμοί ανά Δημοτική Ενότητα παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα:  

Παραδοσιακοί Οικισμοί 

Δημοτική Ενότητα Περιγραφή 

ΑΜΑΝΗΣ 
ΑΓΙΟ ΓΑΛΑ, ΔΙΕΥΧΑ, ΚΑΜΠΙΑ, ΚΕΡΑΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΒΑΣΗ, ΠΑΡΠΑΡΙΑ, ΠΙΡΑΜΑ, ΤΡΥΠΕΣ, 

ΒΟΛΛΙΣΟΣ 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ, ΑΥΓΩΝΥΜΑ 

ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ, ΧΑΛΚΕΙΟΣ, ΖΥΦΙΑΣ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΒΕΣΣΑ, ΜΕΣΤΑ, ΟΛΥΜΠΟΙ, ΠΑΤΡΙΚΑ, ΠΥΡΓΙ, 
ΑΡΜΟΛΙΑ, ΕΛΑΤΑ, ΛΙΘΙ, ΚΑΛΑΜΩΤΗ 

ΙΩΝΙΑΣ ΕΞΩ ΔΙΔΥΜΑΣ, ΒΟΥΝΟ 

Βασική κατεύθυνση αποτελεί η διατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αναγνωριστεί σαν βασικός αναπτυξιακός πόρος 
και παράγοντας κοινωνικής συνοχής και ταυτότητας.  
Το πολιτιστικό περιβάλλον της Χίου αποτελεί σημαντικό πόρο, καθώς λειτουργεί ως 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση  της  τουριστικής δραστηριότητας και της 
οικονομίας της γενικότερα, στα πλαίσια της  αειφόρου ανάπτυξης. Κατά συνέπεια η 
διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς είναι 
κρίσιμο ζήτημα.  
Στα πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης του πολιτισμικού αποθέματος της Χίου 
προτείνονται κατά προτεραιότητα: 
α. Αξιοποίηση των μεσαιωνικών οικισμών των Μαστιχοχωρίων. 
β. Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο πολιτιστικό τοπίο του Κάστρου και στο 
παρακείμενο λιμάνι Χίου. 
Εξίσου άμεσης προτεραιότητας κρίνεται η ανάγκη αποκατάστασης περιοχών που 
υπέστησαν καταστροφές από πυρκαγιές (π.χ. Μαστιχοχώρια), καθώς και περιοχών 
στο ανάγλυφο των οποίων εντοπίζονται επιφανειακές «πληγές» που οφείλονται στην 
εξόρυξη. 
Επίσης προτείνεται η οριοθέτηση - θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας της 
περιβάλλουσας περιοχής αρχαιολογικών χώρων και μεμονωμένων μνημείων.  
Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναθεώρηση, οριοθέτηση και προσδιορισμός όρων 
προστασίας για τα Καταφύγια Άγριας Ζωής που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί.  
Σε ότι αφορά τους 29 παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού (Διευχά, Χάλκειο, 
Καλαμωτή, Αρμόλια, Ζυφιάς, Βέσσα, Λίθιο, Όλυμποι, Έξω Δίδυμα, Κατάβασις, 
Πύργιο, Αγ. Γεώργιος Συκούσης, Ελάτα, Βουνός, Μεστά, Βολισσός, Πατρικά, 
Κάμπια, Ανάβατος, Τρύπες, Πιραμά, Κέραμος, Σιδηρούντα, Αγ. Γάλα, Αυγάνωμα, 
Κάμπος, Οινουσσών, Ψαρά) πέραν της υιοθέτησης μέτρων για την προστασία του 
παραδοσιακού χαρακτήρα τους (μορφολογικά πρότυπα, έλεγχος χρήσεων κ.λπ.), 
προτείνεται η απαγόρευση της δυνατότητας επέκτασης των ορίων τους και η ένταξή 
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τους σε τουριστικά δίκτυα διαδρομών. Ειδικότερα σε αποψιλωμένους πληθυσμιακά 
παραδοσιακούς οικισμούς με αξιόλογο αλλά προς εγκατάλειψη οικιστικό απόθεμα 
(όπως ο εγκαταλειμμένος οικισμός του Ανάβατου) ενθαρρύνεται η επένδυση σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα ήπιας μορφής και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις 
που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη.  
Στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς και παλαιούς οικισμούς να επιτρέπεται η 
επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των υπαρχόντων κτισμάτων/κτιρίων στην 
αρχική τους μορφή, μετά από έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
Επίσης, να επιτρέπονται οι προσθήκες που είναι απαραίτητες για την σύγχρονη 
λειτουργία των κτιρίων ανάλογα και με την χρήση τους και η ανέγερση νεόδμητων 
οικοδομών οι οποίες θα διαθέτουν υποχρεωτικά εμφανή εξωτερική τοιχοποιία από 
λιθοδομή και μορφολογικά, δομικά στοιχεία και αναλογίες όγκων που παραπέμπουν 
σε παραδοσιακούς τύπους και μορφές κατοικίας. 
Η Χίος έχει επιδιώξει στο πρόσφατο παρελθόν με την αξιοποίηση των διακρατικών 
προγραμμάτων Intrerreg (εγκεκριμένη πρόταση i4wlker , πρόταση ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
κτλ) να συμμετάσχει σε ένα δίκτυο σύνδεσης, μέσω μονοπατιών, ιστορικών, 
πολιτιστικών, μεσαιωνικών και φυσικών πόρων έχοντας ως στόχο την 
περιβαλλοντική προστασία, τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τους πολίτες, την 
ενίσχυση της ευημερίας των συμμετεχόντων κοινωνιών και την μείωση των 
περιβαλλοντικών πιέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η κατά προτεραιότητα 
δημιουργία εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών, σύνδεσης ιστορικών, πολιτιστικών, 
μεσαιωνικών και φυσικών πόρων κάθε περιοχής μεταξύ τους για την σύνδεση των 
πόρων πολιτισμού, την ενιαία ανάδειξή τους και την  προσέλκυση επισκεπτών.  
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του νησιού, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη του δικτύου των Βιγλών της Χίου, που 
προϋποθέτει την πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων, την προβολή τους και την 
ένταξή τους στα δίκτυα επισκεπτών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η ανάδειξη του 
δικτύου των Βιγλών σε συνδυασμό με τους μεσαιωνικούς οικισμούς που 
προστάτευαν, δύναται να δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό προϊόν που με καινοτόμο 
χαρακτήρα θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές τάσεις της τουριστικής ζήτησης. Το 
δίκτυο θα μπορεί να οργανώνει διάφορες δράσεις, όπως η δημιουργία διαδρομών 
ανακάλυψης, παρουσιάσεις με οπτικοακουστικά μέσα στους επισκέπτες, 
οργανωμένες ξεναγήσεις κ.λπ. 
Η δημιουργία νέων μονοπατιών να αποφεύγεται, εκτός και αν προκύπτει 
τεκμηριωμένη αναγκαιότητα ολοκλήρωσης βρόγχων ή προσπέλασης σε σημεία 
οικολογικού ενδιαφέροντος, αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, με την 
προϋπόθεση η κατασκευή τους να γίνεται στα παραδοσιακά πρότυπα με χρήση 
τοπικών υλικών. Σε όλες τις περιοχές προστατεύονται και αποκαθίστανται, με τη 
χρήση ιδίων υλικών, συνήθως ξερολιθιάς, οι πέτρινοι φράχτες, οι αναβαθμοί και οι 
φυτοφράχτες, ως στοιχεία του τοπίου και των μονοπατιών.  
Θα πρέπει να εκπονηθεί Μελέτη Σχεδιασμού και Εδραίωσης Πεζοπορικού 
Τουρισμού στη Χίο για την δημιουργία συνολικού δικτύου βέλτιστων πεζοπορικών 
διαδρομών (τουριστικά μονοπάτια), ώστε αυτά να προστατεύονται, αναδεικνύονται, 
καθαρίζονται, σηματοδοτούνται και συντηρούνται βάσει προδιαγραφών και υπό την 
αρμοδιότητα-καθοδήγηση κατάλληλου φορέα-διαχειριστή του δικτύου. 

2.3.7 Κάστρα - Αρχαιολογικοί Χώροι 

Η Χίος διαθέτει ένα από τα καλύτερα διατηρημένα Μεσαιωνικά αμυντικά δίκτυα που 
σώζονται στη Μεσόγειο (κάστρα και πύργοι, βίγλες, οχυρωμένοι οικισμοί). 
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Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη περίπτωση διάσωσης ενός συστήματος άμυνας που 
παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με άλλες περιοχές της Μεσογείου, αλλά και 
στοιχεία που παραπέμπουν τόσο στο απώτερο παρελθόν (αρχαιότητα), όσο και στο 
Μεσαιωνικό και νεότερο.    
Το Μεσαιωνικό παρελθόν του νησιού αποτυπώνεται ανάγλυφο στα μνημεία που 
σώζονται από αυτή την περίοδο, τόσο στην πόλη, όσο και στα χωριά, στα οποία 
ανιχνεύονται στοιχεία βυζαντινά, Γενοβέζικα και Ενετικά. Στην καίρια γεωγραφική 
θέση του νησιού από άποψη γεωπολιτική, στο όριο της Ανατολικής Μεσογείου, 
οφείλεται η σημασία που απέκτησε στο πλαίσιο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (έδρα 
του Ναυτικού Θέματος του Αιγαίου), αλλά και οι ανταγωνισμοί των ναυτικών 
δυνάμεων Γένοβας και Βενετίας για την κατάκτησή της. 
Η ιστορία της Μεσαιωνικής περιόδου ζωντανεύει στα πολυάριθμα κάστρα και τους 
πύργους του νησιού, μάρτυρες της ανάγκης για οχύρωση και άμυνα ενάντια σε 
πειρατές, επιδρομείς και επίδοξους κατακτητές. 
Ειδικότερα στα χρόνια της κατάκτησης της Χίου από τους Γενοβέζους, (1346-1566), 
τα χωριά της Νότιας Χίου, όπου παράγεται η μαστίχα (Μαστιχοχώρια), 
οργανώνονται ως οικισμοί φρούρια, με στόχο την άμυνα έναντι της εξωτερικής 
επιβουλής, αλλά και τον έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού. 
Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί το ότι τόσο το Κάστρο της Χίου, όσο και τα 
Μεσαιωνικά καστροχώρια εξακολουθούν να είναι ζωντανοί οικισμοί. 
Οχυρωμένοι Μεσαιωνικοί Οικισμοί (Μαστιχοχώρια): Πυργί, Μεστά, Ολύμποι, 
Καλαμωτή, Αρμόλια, Βέσσα, Ανάβατος 
Κάστρα με Εύκολη Πρόσβαση: Κάστρο πόλης Χίου, Κάστρο Βολισσού 
Κάστρα Επισκέψιμα με Περιήγηση σε Εξοχικά Μονοπάτια (ελαφρά ανάβαση σε 
κάποιες περιπτώσεις): Κάστρο Απολίχνων (Αρμόλια), Κάστρο Γριάς (Καρδάμυλα), 
Κάστρο Ωριάς (Καμπιά), Πύργος Δοτίων (Πυργί), Πύργος «Τα Μάρκου» 
(Πισπιλούντα) 
Βίγλες: Κυκλικοί πύργοι, χτισμένοι στα ακρωτήρια του νησιού, για παρατήρηση του 
πελάγους. Επισκέψιμες βίγλες: Βίγλα Παχή (Σιδηρούντα), Βίγλα Μεστών, Βίγλα 
Τραχηλίου (Λιθί). 
Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων 
του Δήμου Χίου. 
Δασκαλόπετρα 
Ο βράχος της Δασκαλόπετρας, ο οποίος βρίσκεται επάνω από την ομώνυμη παραλία 
του Βροντάδου, είναι ένα από τα πιο γνωστά μνημεία του νησιού. Συνδέθηκε στενά 
με την παράδοση του Ομήρου και θεωρήθηκε το Σχολείο του μεγάλου ποιητή. 
Η Χίος είναι μία από τις επτά πόλεις (Σμύρνη, Χίος, Κολοφών, Ιθάκη, Πύργος, 
Άργος, Αθήνα) που διεκδικούν την καταγωγή του Ομήρου. 
Συγκεντρώνει μάλιστα τις περισσότερες πιθανότητες, αφού σ' αυτή την εκδοχή 
συνηγορούν έγκυρες μαρτυρίες πολλών αρχαίων συγγραφέων και ποιητών. 
Ο βράχος της Δασκαλόπετρας, τον οποίο πάντοτε επισκέπτονταν οι περιηγητές του 
νησιού, έχει προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον και ποικίλες ερμηνείες. Άλλοι τον 
συνέδεσαν με τον Όμηρο, ενώ από άλλους θεωρήθηκε ως βωμός ειδωλολατρικού 
θεού. Παρά τη μεγάλη φθορά που υπέστη το μνημείο, οι αρχαιολόγοι αναγνωρίζουν 
στο κυβικό έξαρμα, στο επάνω μέρος του βράχου, τα χαρακτηριστικά ενός 
μονολιθικού αγάλματος -ναΐσκου της θεάς Κυβέλης που λατρευόταν ως Μεγάλη 
Μήτηρ στην αρχαία Χίο. 
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Αρχαιολογικός Χώρος Εμπορίου 
Στις απότομες πλαγιές του λόφου του Προφήτη Ηλία, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει 
φέρει στο φως τα ερείπια ενός οικισμού των πρώιμων ιστορικών χρόνων (8ος αι. 
π.Χ.) που έχει χτιστεί σε θέση στρατηγική για τις θαλάσσιες επικοινωνίες, δεδομένου 
ότι από το συγκεκριμένο σημείο είναι ορατά τα παράλια της Μικρά Ασίας, η Σάμος 
και η Ικαρία. 
Η ανάβαση είναι κουραστική, αλλά τόσο η θέα του Αιγαίου από το αναψυκτήριο του 
αρχαιολογικού χώρου, όσο και τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποζημιώνουν τον 
επισκέπτη.  
Στο πλάτωμα του λόφου, λίγο χαμηλότερα από την πιο ψηλή κορυφή, σε υψόμετρο 
250 μ., είναι κτισμένη η οχυρωμένη Ακρόπολη του οικισμού, με το Μέγαρο (έδρα 
του αρχηγού), τους βωμούς και το ναό της Πολιούχου Αθηνάς. Έξω από την 
ακρόπολη, στην απότομη πλαγιά του λόφου, βρίσκεται η κύρια περιοχή του οικισμού, 
με περισσότερα από 50 σπίτια, χτισμένα σε ευρύχωρα πλατώματα. Ένα ακόμη ιερό 
έχει ανασκαφεί στη Νότια πλευρά του λιμανιού του Εμπορειού. 
Ναός Απόλλωνα στα Φανά 
Στο μικρό απάνεμο όρμο των Φανών, σε χαμηλό λόφο, σώζονται λείψανα από το ιερό 
του Φαναίου Απόλλωνα, στον ίδιο χώρο που σήμερα βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι 
των Αγίων Θεοδώρων. 
Ο χαρακτηρισμός «Φαναίος» οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί φανερώθηκε στη Λητώ ο 
τόπος γέννησης του Απόλλωνα, η Δήλος, γι' αυτό άλλωστε και θεωρείται ως το 
Δήλιον της Χίου. Από το ναό σώζονται λείψανα του τέλους του 6ου αι. π.Χ. καθώς 
και τμήματα του περίβολου. 
Το ιερό του Φαναίου Απόλλωνα ήταν σημαντικό, όχι μόνο για τη Χίο, αλλά και για 
την Ιωνία γενικότερα. Η φήμη του έφτανε ως την Αίγυπτο, όπως φαίνεται κυρίως από 
τη σειρά των Αιγυπτιακών σκαραβαίων που βρέθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα. 
Ρημόκαστρο 
Στο οροπέδιο του Αίπους, πάνω από τον οικισμό του Βροντάδου, έχουν εντοπισθεί 
λείψανα αγροτοποιμενικών εγκαταστάσεων που χρονολογούνται από την κλασσική 
αρχαιότητα (5ος - 1ος π.Χ. αι.). Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα αρχαία θεμέλια των αναλημματικών τοίχων και των μαντριών 
βρίσκονται στη βάση των σύγχρονων, συνεχίζοντας την ίδια χρήση του χώρου μέσα 
στους αιώνες. 
Ο επισκέπτης μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκτεταμένης 
αρχαιολογικής περιοχής, από δύο σημεία, το «Ρημόκαστρο» και τον 
«Αστυφιδόλακκο», στα οποία έχουν κατασκευαστεί εξέδρες θέασης και υπάρχουν 
πληροφοριακές πινακίδες. Όσοι αγαπούν την πεζοπορία μπορούν να περπατήσουν το 
μονοπάτι που ενώνει τις δύο τοποθεσίες, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση. 
Η συνολική απόσταση είναι 4,5 χλμ. 
Οι αγροτοποιμενικές εγκαταστάσεις στο Αίπος οργανώθηκαν σε μία περιοχή 
στρατηγικής σημασίας, πάνω στην πορεία της «Ελληνόστρατας», της αρχαίας οδικής 
αρτηρίας που συνέδεε το Ανατολικό παράλιο τμήμα του νησιού με το Βόρειο και το 
Δυτικό και η οποία ήταν σε χρήση μέχρι και τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. 
Η καλλιέργεια της γης και η κτηνοτροφική δραστηριότητα πιστοποιείται στην 
περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Λείψανα 
αγροτοποιμενικών εγκαταστάσεων έχουν ανασκαφεί στις θέσεις «Ρημόκαστρο», 
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«Καμπούρη Γύρισμα», «Εβριακή», ενώ υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις για 
συναφείς εγκαταστάσεις και σε άλλες θέσεις, στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου. 
Οι μεγάλοι λιθοσωροί, γνωστοί ως «Σωροί της Γριάς» που εντοπίζονται κυρίως στην 
περιοχή «Αστυφιδόλακκος», είναι το αποτέλεσμα επίπονης και μακροχρόνιας 
προσπάθειας εκχέρσωσης της γης δια μέσου των αιώνων, με σκοπό την καλλιέργεια 
σε ένα τόπο, ο οποίος σήμερα φαίνεται εντελώς αφιλόξενος. Οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις προστατεύονται από «γυρίσματα», μεγάλους λιθόκτιστους τοίχους που 
εμπόδιζαν τα βοσκώντα ζώα να εισέλθουν σ' αυτές. Μεγάλες υδατοδεξαμενές για τη 
συλλογή των όμβριων υδάτων κάλυπταν τις ανάγκες ανθρώπων και ζώων. 
Το σημαντικότερο οικοδομικό σύνολο είναι αυτό του Ρημόκαστρου, κτισμένο πάνω 
από τη χαράδρα του χείμαρρου Κρικελή, γνωστού και ως «Άγριου». Το κύριο 
οικοδομικό συγκρότημα που πιθανότατα αποτελούσε την κατοικία του ιδιοκτήτη, έχει 
κάτοψη συμμετρική, με στεγασμένους χώρους εκατέρωθεν μιας κεντρικής 
τετράγωνης αυλής, στον άξονα ΑΔ. Πιθανώς, το ΝΑ διαμέρισμα ήταν πύργος, 
αρχιτεκτονική μορφή συνηθισμένη στις αγροικίες του 4ου αι. πΧ. 
Βοηθητικά κτίσματα και μία μεγάλη, φροντισμένη δεξαμενή εξυπηρετούσαν τις 
ποικίλες αγροτικές δραστηριότητες των κατοίκων του συγκροτήματος. Ο χώρος ήταν 
σε χρήση τουλάχιστον από τη στροφή του 5ου προς τον 4ο αι. πΧ. συνεχώς, μέχρι και 
τους Ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ τα ευρήματα μαρτυρούν ότι δεν ερημώθηκε τελείως, 
τουλάχιστον μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους. 
Από κάποιους ερευνητές, συνδυάστηκαν τα τεκμήρια αγροτοποιμενικής 
εκμετάλλευσης της περιοχής, με ένα περιστατικό της Χιακής ιστορίας που αγγίζει τα 
όρια του μύθου. Πρόκειται για την επανάσταση των δούλων του νησιού, με αρχηγό 
το Δρίμακο που οι φιλολογικές μαρτυρίες τοποθετούν από το 600 πΧ. μέχρι τον 4ο 
αι. πΧ. Οι επαναστατημένοι δούλοι κατέφυγαν «εις τα όρη», όπου εγκαταστάθηκαν 
για μικρό χρονικό διάστημα. Κάποτε μάλιστα η «πολιτεία» αυτή των δούλων έκοβε 
δικά της μέτρα και σταθμά, ενώ ο αρχηγός τους, Δρίμακος, ανταμείφθηκε για την 
προσπάθειά του να φερθεί με δικαιοσύνη, όχι μόνο προς τους δούλους οπαδούς του, 
αλλά και προς τους πρώην αφέντες του, με την ίδρυση Ηρώου στον τάφο του και την 
ανακήρυξή του ως «Ήρωος Ευμενούς». Άλλοι όμως ερευνητές επισημαίνουν ότι, η 
μορφή των αγροικιών του Αίπους και η μνημειακή διαμόρφωση κάποιων από αυτές, 
δεν συνάδει προς τον προσωρινό χαρακτήρα που θα περίμενε κανείς από 
εγκαταστάσεις επαναστατών που βρισκόταν συνεχώς σε «εμπόλεμη» κατάσταση και 
συχνά υπό διωγμό. Η ολοκλήρωση των ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή 
αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις στους παραπάνω προβληματισμούς. 

2.3.8 Σπήλαια 

Η  Χίος έχει χαρακτηρισθεί από τους ειδικούς «γεωλογικός παράδεισος». Εδώ 
βρίσκονται τα αρχαιότερα πετρώματα όλης της Ευρώπης, τα αρχαιότερα 
απολιθώματα Αμμωνιτών της Ελλάδας καθώς και εντυπωσιακά ρήγματα και μεγάλος 
αριθμός καρστικών σχηματισμών.  
Από αυτούς ξεχωρίζουν τρία, όχι πολύ μεγάλα, αλλά εξαιρετικής ομορφιάς και 
ξεχωριστού ενδιαφέροντος σπήλαια, που πρόσφατα εξερευνήθηκαν από τους 
ειδικούς. Το Σπήλαιο Ολύμπων, το Σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος και το Σπήλαιο 
Λιθίου.  
Τα δυο πρώτα είναι επισκέψιμα για το κοινό. Το σπήλαιο των Ολύμπων βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα του νησιού και απέχει τριάντα τρία (33) χιλιόμετρα από την πόλη 
της Χίου και πέντε (5) χιλιόμετρα από το μεσαιωνικό οικισμό των Ολύμπων. Ο 
διάκοσμος του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η τοποθεσία που έχει 
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κατασκευαστεί η είσοδος του έχει καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Το σπήλαιο είναι 
επισκέψιμο με τη συνοδεία ξεναγού, από το Μάιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.  
Το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού στο 
ομώνυμο χωριό που απέχει εξήντα πέντε (65) χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. Το 
χωριό είναι στην πραγματικότητα χτισμένο πάνω στο βράχο όπου βρίσκεται το 
εξερευνημένο τμήμα του σπηλαίου και προσφέρει μοναδική θέα στο Αιγαίο πέλαγος 
και στα ιστορικά Ψαρά. Το σπήλαιο είναι επισκέψιμο με τη συνοδεία ξεναγού, από το 
Μάιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 
Σπήλαιο Ολύμπων 
Είναι το ένα από τα τρία σπήλαια του νησιού και το μόνο που αξιοποιήθηκε 
τουριστικά, μόλις πριν ένα χρόνο, έτσι ώστε να έχει ο καθένας την ευκαιρία να 
απολαύσει το εξαιρετικό αυτό θέαμα με ασφάλεια. Το σπήλαιο Ολύμπων βρίσκεται 
σε υψόμετρο 110 περίπου μέτρων πάνω από τη θάλασσα και είναι σπηλαιοβάραθρο, 
με βάθος που φθάνει τα 52 μ. 
Έχει έναν πλούσιο και εντυπωσιακό σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο που το 
κατατάσσει ανάμεσα στα πιο αξιόλογα και όμορφα σπήλαια της Ελλάδας.  
Σύμφωνα με τη χρονολόγηση του υλικού του σπηλαίου, η αρχή της δημιουργίας του 
τοποθετείται στο Ανώτερο Ιουρασσικό (πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια), ενώ θα 
πρέπει να ολοκληρώθηκε κατά το Καινοζωικό (περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια πριν). 
Οι σχηματισμοί (διάκοσμος) του σπηλαίου βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση 
ανάπτυξης.  
Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες του σπηλαίου δημιουργούνται από το ίζημα του 
ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο διαλύεται στο εμπλουτισμένο με διοξείδιο του 
άνθρακα νερό της βροχής που περνάει μέσα από τις ρωγμές του πετρώματος.  
Η υγρασία του σπηλαίου είναι μεγαλύτερη από 95%, ενώ η θερμοκρασία παραμένει 
σχεδόν σταθερή, γύρω στους 18οC. Το σύστημα της διπλής πόρτας στην τεχνητή 
είσοδο του σπηλαίου δημιουργήθηκε για να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες μέσα σε 
αυτό, έτσι ώστε το μικροκλίμα του να παραμένει ανεπηρέαστο.  
Αιώνες απροσπέλαστο για τον άνθρωπο, εξερευνήθηκε μόλις το 1985 από μέλη της 
Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας. 
Ο πλούσιος ασβεστιτικός του διάκοσμος αποτελείται από περίτεχνα σχέδια, τα οποία 
κέντρισαν την φαντασία των σπηλαιολόγων και τους έδωσαν ονόματα όπως 
Μέδουσα, Αρμόνιο, Άνθρωποι των Σπηλαίων κλπ. 
Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο τμήμα του, συνοδευόμενοι από 
ξεναγό ανάμεσα σε εντυπωσιακού μεγέθους και χρωμάτων σχηματισμούς. 
Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος 
Τμήμα κοίτης αρχαίου υπόγειου ποταμού με πολύ ενδιαφέρουσα μορφολογία, 
διανοιγμένο στο λόφο που βρίσκεται το ομώνυμο χωριό. 
Από πάνω του υπάρχει άλλο μικρότερο σπήλαιο, στην είσοδο του οποίου είναι 
κτισμένος ο ναός της Παναγίας Αγιογαλούσενας (13ος αι. μ.Χ.) και στο εσωτερικό 
του το παρεκκλήσι της Αγίας Άννας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου υπάρχει 
περιορισμένης έκτασης, αλλά εντυπωσιακός λιθωματικός διάκοσμος. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολυδαίδαλη μορφολογία του και οι ασυνήθιστες μορφές 
που διανοίγονται στον λειασμένο από την δράση του νερού ασβεστόλιθο (γέφυρες, 
παράθυρα, εξώστες).Τα δύο σπήλαια έχουν μεγάλη αρχαιολογική σημασία αφού εκεί 
εντοπίστηκαν ευρήματα της Νεολιθικής εποχής (5500 π.Χ.) αλλά και 
μεταγενέστερων χρόνων, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου. 
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Σπήλαιο Ληθίου 
Εξαιρετικά όμορφο σπήλαιο στη φυσική του μορφή χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. 
Εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο τον Ιούλιο του 2003.  
Έχει επιφάνεια κάτοψης 1700 τ.μ. και μήκος διαδρόμων 370 μ. και αναπτύσσεται σε 
δύο επίπεδα. Στα σπλάχνα του κρύβει δύο υπόγειες λίμνες, πλούσια ποικιλία 
λιθωματικού διακόσμου και εντυπωσιακούς φυσικούς χρωματισμούς.  
Εξαιτίας μερικών δύσκολων περασμάτων και προκειμένου να προστατευτεί ο 
χαρακτήρας του, παραμένει προσβάσιμο μόνο στους σπηλαιολόγους. 
 
 

2.4 Αθλητικές Υποδομές και Δραστηριότητες 
2.4.1 Υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Χίου έχει το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας Χίου, στο οποίο πέρασαν οι αρμοδιότητες του πρώην 
Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.). έχει στην κυριότητα τους 
εξής χώρους (την κυριότητα των οποίων απέκτησε με το ΦΕΚ 761/6-5-2011 τ. Β ως 
καθολικός διαδοχος των αντιστοίχων ΝΠΔΔ των προκαλλικρατικών Δήμων): 1) 
Δημοτικό Γήπεδο Χίου – Κλειστό Γυμναστήριο Χίου, 2) Ιωνικό Κολυμβητήριο, 3) 
Γήπεδο Καρδαμύλων, 4) Γήπεδο ΣΕΝΤΑΣ (λαγκάδα- Συκιάδα), 5) Γήπεδο Νενήτων. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου δια της 534/2011 απόφασης του εκδήλωσε σαφώς την 
πρόθεση του να παραχωρηθούν και οι υπόλοιποι αθλητικοί χώροι στο ΝΠΔΔ, όμως 
το ΝΠΔΔ με την 9/2015 απόφαση του, όρισε προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία παράδοσης – παραλαβής. 
Δημοτικό Γήπεδο Χίου (ΚΛΕΙΣΤΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ) 
Στο ανοιχτό γήπεδο διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις ποδοσφαίρου και στίβου 
εθνικών και ερασιτεχνικών  κατηγοριών. 
Οι διαστάσεις του ποδοσφαιρικού  γηπέδου είναι 60 μ χ 91 μ . Η τελική επίστρωση 
του αγωνιστικού χώρου είναι από πλαστικό χλοοτάπητα και φωτίζεται από τέσσερεις  
ιστούς φωτισμού. Υπάρχει εσωτερική περίφραξη στην περιοχή των κερκίδων ύψους 
1,50 μ και από 2,00μ έως 6,00 μ περιμετρικά. Επίσης υπάρχει περιμετρικά του 
αγωνιστικού χώρου στίβος με επίστρωση από ταρτάν, έξι διαδρόμους και 350μ  
μήκος. 
Στο Στάδιο Χίου υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων στίβου και ποδοσφαίρου. 
Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι 13 στρέμματα, ο αγωνιστικός δε χώρος μαζί με τους 
βοηθητικούς 6 στρέμματα, έχει χλοοτάπητα με κερκίδες εκατέρωθεν συνολικής 
χωρητικότητας  1900  θεατών. 
Στο γήπεδο αυτό προετοιμάζονται όλοι σχεδόν οι αθλητές κλασικού αθλητισμού της 
πόλης και γίνονται όλοι οι επίσημοι αγώνες κλασσικού αθλητισμού. 
Στο ίδιο γήπεδο επίσης προπονούνται οι περισσότερες ομάδες ποδοσφαίρου της 
πόλης(14). Όλες οι σημαντικές συναντήσεις ποδοσφαίρου αλλά και το μεγαλύτερο 
μέρος των αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων γίνονται σε αυτό το γήπεδο καθώς 
διαθέτει όλους τους αναγκαίους χώρους για τη χρήση του (αποδυτήρια , W.C. κλπ). 
Τη θερινή περίοδο στο γήπεδο διοργανώνονται συναυλίες οι οποίες λόγω της μεγάλης 
προσέλευσης κοινού, δεν είναι δυνατό να γίνουν σε άλλους χώρους. Η χρήση όμως 
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αυτή πιθανόν να προκαλεί ζημιές στο χλοοτάπητα και στις λοιπές υποδομές του 
αγωνιστικού χώρου. 
Στη νοτιοανατολική πλευρά των εγκαταστάσεων υπάρχει ανοικτό γήπεδο μπάσκετ. 
Δίπλα ακριβώς υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο, συνολικής έκτασης 1.600m2. Στο 
κλειστό γυμναστήριο Χίου διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις αθλοπαιδιών 
εθνικών και ερασιτεχνικών  κατηγοριών. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 
33,20μ * 17,40μ . Η τελική επίστρωση του αγωνιστικού χώρου είναι από παρκέ και 
υπάρχει φωτισμός, οι κερκίδες είναι  χωρητικότητας 400 θεατών και όλες τις 
απαραίτητες υποδομές (πίνακα, χειριστήριο πίνακα, αποδυτήρια, λουτρά, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων κλπ). Το κλειστό γήπεδο χρησιμοποιείται από εννέα συλλόγους. 
 
ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
Στο Κολυμβητήριο διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις ερασιτεχνικού και 
επαγγελματικού πρωταθλήματος, αγώνες Α1΄ εθνικής υδατοσφαίρισης, μιας και η 
Χίος έχει παράδοση στο ναυταθλητισμό με την ομάδα υδατοσφαίρισης του νησιού να 
είναι για πολλά χρόνια στην Α1 εθνική κατηγορία, καθώς και διαφόρων κατηγοριών 
κολύμβησης. Οι διαστάσεις της πισίνας είναι 25μ*50μ με βάθος μέσο όρο 2,10μ. 
Φωτίζεται από 40 προβολείς δεξιά και αριστερά από τους  διαδρόμους της πισίνας. 
Υπάρχει περίφραξη περιμετρικά της πισίνας ύψους 1,50μ. 
Το Ιωνικό κολυμβητήριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και η 
οροφή του είναι από πλαστικό τύπου μπαλόνι. Υπάρχουν κερκίδες κατασκευασμένες 
από μπετόν με επίστρωση τσιμεντοκονίας και είναι χωρητικότητας 2050 θεατών. Στο 
Ιωνικό κολυμβητήριο υπάρχει συνεχόμενα με μικρή υψομετρική διαφορά πισίνα 
εκμάθησης διαστάσεων 10μ * 12μ και βάθους 0,30μ – 0,80μ. Υπάρχουν όλες οι 
απαραίτητες υποδομές ( γραφεία, αποδυτήρια και για ΑΜΕΑ, γυμναστήρια, αίθουσα 
διδασκαλίας, αίθουσα ιατρείου και καντίνας κλπ) και θεωρείται ακόμη και σήμερα 
από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα. 
Στον περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου υπάρχει καταδυτήριο διαστάσεων 25μ * 
33μ και ύψους 2,10μ – 5,00μ  με πύργο καταδύσεων ύψους 10μ. Βόρεια του 
καταδυτηρίου υπάρχουν κερκίδες χωρητικότητας 500 θεατών.  
Γήπεδο Καρδαμύλων 
Στο γήπεδο διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις ποδοσφαίρου και μπάσκετ του 
ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. 
Οι διαστάσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι 55 μ χ 92 μ και οι διαστάσεις του 
μπάσκετ είναι 19 μ Χ 30 μ . Η τελική επίστρωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι 
από πλαστικό χλοοτάπητα και φωτίζεται από έξι ιστούς φωτισμού. Η τελική 
επίστρωση του μπάσκετ είναι από πλαστικοποιημένο δάπεδο και φωτίζεται από τρεις 
ιστούς φωτισμού και οι αγωνιστικοί χώροι είναι σε καλή κατάσταση. Στην 
εγκατάσταση υπάρχουν κερκίδες μήκους 17 μέτρων  και 3 επίπεδα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα έξω από την περίφραξη του αγωνιστικού χώρου χωρητικότητας περίπου 
100 θεατών. Επίσης υπάρχουν αποδυτήρια με wc και ντούς και για διαιτητές, 
γραφεία, και WC για τους φιλάθλους.     
Γήπεδο ΣΕΝΤΑΣ (Συκιάδα – Λαγκάδα) 
Στο γήπεδο διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις ποδοσφαίρου του ερασιτεχνικού 
πρωταθλήματος. Οι διαστάσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι 55 μ χ 95 μ . Η 
τελική επίστρωση είναι από πλαστικό χλοοτάπητα και δεν φωτίζεται. Ο αγωνιστικός 
χώρος βρέθηκε σε καλή κατάσταση. Κερκίδες μήκους 36 μέτρων και 6 επίπεδα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα υπό κατασκευή και κάτωθι των κερκίδων υπάρχει 
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κατασκευασμένος μελλοντικός χώρος για αποδυτήρια, γραφεία, χώρος ιατρείου, 
αποθήκη. Επίσης υπάρχει κτήριο  από οπλισμένο σκυρόδεμα με κεραμοσκεπή με 
διάφορες χρήσεις και μεταλλικό κτήριο που χρησιμοποιείτε ως γραφείο.  
Γήπεδο Νενήτων 
Στο γήπεδο διεξάγονται αγώνες και προπονήσεις ποδοσφαίρου του ερασιτεχνικού 
πρωταθλήματος. 
Οι διαστάσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι 59 μ χ 91 μ . Η τελική επίστρωση 
του αγωνιστικού χώρου είναι από πλαστικό χλοοτάπητα και φωτίζεται από τέσσερεις  
ιστούς φωτισμού. Ο αγωνιστικός χώρος είναι σε καλή κατάσταση. Στην εγκατάσταση 
υπάρχουν: κερκίδες μήκους 10 μέτρων και 6 επίπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
σκεπασμένες και μήκους 25μ και 5 επίπεδα  ασκεπείς, δημοσιογραφικό θεωρείο, 
αποδυτήρια με wc και ντούς, Χώρος ιατρείου, αποθηκευτικοί χώροι κλπ.) 
Πέραν των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Νομικό 
Πρόσωπο, στη διοικητική μέριμνα του Δήμου Χίου ευρίσκονται και άλλοι 
αξιοσημείωτοι αθλητικοί χώροι όπως: 
Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Βούρος» στα Λιβάδια 
Κατασκευάστηκε το 2006 από το Δήμο Χίου σε ακίνητο του Συλλόγου «Γεώργιος 
Βούρος» στη περιοχή Αγ. Λουκά Λιβαδιών. Καταλαμβάνει έκταση 800 τ.μ., έχει 
θέσεις για 100 θεατές και όλους τους απαραίτητους  χώρους  και υποδομές για τη 
χρήση που έχει. Περιλαμβάνει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ και δημιουργήθηκε για να 
αποσυμφορήσει το κλειστό γήπεδο της πόλης και να  εξυπηρετήσει τα Σωματεία και 
τους αθλητές των Βορείων προαστίων της. 
Κλειστό Γυμναστήριο Καμποχώρων 
Το κλειστό γυμναστήριο Καμποχώρων βρίσκεται στο Χαλκειός στη Δ.Ε. 
Καμποχώρων. Είναι πρόσφατα κατασκευασμένο (αποπεράτωση το 2012) και  
περιλαμβάνει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Η τελική επίστρωση του αγωνιστικού 
χώρου είναι από παρκέ και υπάρχει φωτισμός και κερκίδες χωρητικότητας 450 
θεατών. Το κλειστό των Καμποχώρων έχει όλες τις υποδομές για προπονήσεις και 
αγώνες τοπικών και μικρότερων εθνικών κατηγοριών. 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις  Σίφι – Κοφινά 
Σε έκταση 5,5 στρεμμάτων έχει δημιουργηθεί γήπεδο ποδοσφαίρου, καλυμμένο με 
συνθετικό χλοοτάπητα, ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, γήπεδο μπάσκετ 
– βόλεϊ  και παιδική χαρά. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του τοπικού Συλλόγου, αλλά και 
των αθλουμένων της ευρύτερης περιοχής.  
Εγκαταστάσεις Φάρκαινας 
Σε έκταση 10 στρεμμάτων, ο Δήμος έχει δημιουργήσει από το 1996 έναν αθλητικό 
πολυχώρο, με 2 γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο τένις, παιδικές χαρές και μεγάλους χώρους 
άθλησης και αναψυχής, ο οποίος πρόσφατα εξωραΐστηκε και αναπλάσθηκε.   
Γήπεδα Ποδοσφαίρου Πυργίου, Καλαμωτής, Δαφνώνα & Αγίου Γεώργιου 
Συκούση  
Τα γήπεδα αυτά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται για αγώνες 
και προπονήσεις ποδοσφαίρου του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Η τελική 
επίστρωση του αγωνιστικού χώρου είναι από πλαστικό χλοοτάπητα και βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση. Στην εγκατάσταση υπάρχει φωτισμός και κερκίδες 100-200 
ατόμων, καθώς και υποδομές για την διεξαγωγή των αγώνων και των προπονήσεων.  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εγκαταστάσεις άθλησης ανά δημοτική ενότητα, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. 
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ΠΟΔΟΣΦ  5*5

ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΓΗΠ VOLLEY,        
Β VOLLEY ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ 

ΓΥΜΝ/ΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΚΟΛΥΜΒ/ΡΙΟ ΤΕΝΙΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

1 ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Θυμιανά 1 1

Νεοχώριον 1 1 1

2 ΑΜΑΝΗ
Άγιο Γάλας 1

Αφροδίσια 1 1

Βολισσός 1 1

Εγρηγόρος

Κουρούνια 1

Νέα Ποταμιά 1
Νενητούρια 1

Παρπαριά 1

Πιραμά 1

Πισπιλούντα 1

3 ΙΩΝΙΑ

Βουνό 1

Θολοποτάμι 1 1

Καταρράκτης 1 1

Μέσα Διδύμα 1

Νένητα 1 1

Καλλιμασιά 1

Κοινή 1

4 ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ

Άγιος Γεώργιος 1

Βαβύλοι 1

Βασιλεώνικο 1 1

Βερβεράτο 1

Δαφνώνας 1

Χαλκειός 1 1 1 1 1

5 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ

Αμάδες 1

Βίκι 1

Καρδάμυλα 1 1

Πιτιος 1 1

6 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ
Μεστά 1 1
Αρμόλια
Πυργί 1 1 1
Ολύμποι 1
Καλαμωτή 1
Ελάτα 1
Λιθί 1
Βέσσα

7 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
Βροντάδος 2 3 1 3 1 1
Ανάβατος
Αυγώνυμα
Καρυές 1 1
Λαγκάδα 1 1 1
Σιδηρούντα 1
Συκιάδα 1 1

8 ΧΙΟΥ

Χίος 3 2 1 2 1 2

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 29 19 16 5 1 7 1 3 1

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
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Σε όλους τους χώρους παρουσιάζονται ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και στις 
κτιριακές υποδομές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται προσπάθειες για την 
αδειοδότησή  και την πολεοδομική τακτοποίηση τους. Επίσης όλοι οι χώροι έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα χαρτογράφησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
Προτάσεις 
Επιγραμματικά, ιεραρχώντας τις ανάγκες, προτείνονται τα εξής:  
 Πολεοδομική τακτοποίηση των αθλητικών χώρων σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία στο Ν.Π.Δ.Δ.  
 Έκδοση οικοδομικής άδειας για όλους τους χώρους και εγκαταστάσεις ασφαλείς 

για τους αθλούμενους 
 Λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου υπό την εποπτεία 

του Ν.Π.Δ.Δ.  
 Οργάνωση προγραμμάτων άθλησης με την καταβολή αντιτίμου από τους 

ωφελούμενους 
 Ασφάλιση των αθλητικών χώρων για την περίπτωση ατυχήματος 
 Σύναψη σύμβασης με τους χρήστες του χώρου για την εύρυθμη λειτουργία των 

αθλητικών χώρων. 
 Φύλαξη και καθαριότητα αθλητικών χώρων 
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3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 
3.1 Οικονομική Δραστηριότητα 
3.1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Τοπικής Οικονομίας 

Κύριο χαρακτηριστικό του Δήμου Χίου σε ότι αφορά την οικονομική του 
φυσιογνωμία, αποτελεί ο νησιώτικος χαρακτήρας και η γεωγραφική του θέση 
στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση και στην αναπτυξιακή του 
υστέρηση λόγω, αφενός της ανεπαρκούς προσπελασιμότητας προς τα αναπτυγμένα 
αστικά κέντρα της Ελλάδας, και αφετέρου της αδυναμίας συνεργασίας προς τα 
παράλια της Μ. Ασίας λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών και των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Τα κυριότερα προβλήματα της οικονομίας της Χίου πηγάζουν από:  
• υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, που σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό 

στηρίζονται στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, που σε 
συνδυασμό με την αυξημένη εξάρτηση από τις μεταφορές λόγω νησιωτικού 
χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. 

• χαμηλή παραγωγικότητα με μικρό βαθμό εξειδίκευσης των απασχολουμένων και 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού τόσο στον πρωτογενή όσο και στον 
δευτερογενή τομέα. 

• έλλειψη διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγική 
και κοινωνική βάση και μικρή ενσωμάτωση πτυχιούχων και επιστημόνων στην 
επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα. 

• δημογραφική αποψίλωση 
• εξάρτηση από την ηπειρωτική Ελλάδα 
• χαμηλή ανταγωνιστικότητα 
• χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας, απουσία εκσυγχρονισμού και οικονομιών 

κλίμακας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 
• χαμηλή εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω περιβαλλοντικών 

περιορισμών και προβλημάτων διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο, με 
αποτέλεσμα την μη κάλυψη ενεργειακών αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
μήνες και την αυξημένη εξάρτηση από το πετρέλαιο. 

• ελλείψεις σε υποδομές και συχνότητα μεταφορών με αποτέλεσμα αυξημένο 
κόστος μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 

• υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης υποδομών σε συνδυασμό με έντονες 
πιέσεις στη δόμηση, τόσο για οικιστικές όσο και για τουριστικές λειτουργίες. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠ)  
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανήλθε στα 2.784 
εκατ. ευρώ το 2012, συμμετέχοντας στο 1,43% του συνολικού ΑΕΠ της Χώρας. Σε 
σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου παραμένει διαχρονικά στις τελευταίες θέσεις κατάταξης μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας.  
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Εικόνα 9: Διαχρονική Εξέλιξη ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2000 - 2012                                  
(σε εκατ. ευρώ) 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί 
Την περίοδο 2000 - 2008 παρουσιάστηκε διαχρονική αύξηση του Περιφερειακού 
ΑΕΠ, με μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής της τάξεως του 7,98%, ενώ από το 2009, 
το πρώτο έτος εμφάνισης της οικονομικής κρίσης, μέχρι το 2012 καταγράφεται μέσο 
ετήσιο ποσοστό μείωσης της τάξεως του 5,50%. Την ίδια πορεία ακολουθεί και το 
ΑΕΠ της Π.Ε. Χίου το οποίο μετά 2008 μειώνεται φθάνοντας το 2012 τα 764 εκατ. 
ευρώ. 
Εικόνα 10: Μεταβολές ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Χώρας 2000 - 2012 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί 
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Πίνακας 26: Διαχρονική Εξέλιξη του ΑΕΠ των Περιφερειών της Ελλάδας 2000 - 2012 (σε εκατ. ευρώ) 

Περιφέρειες 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5.980 6.280 6.593 7.150 7.590 7.895 8.176 8.998 9.520 9.273 9.134 8.223 7.653 

Κεντρική Μακεδονία 20.091 21.370 22.428 24.482 26.532 27.175 29.917 32.173 33.465 32.539 30.587 28.401 26.109 

Δυτική Μακεδονία 3.299 3.526 3.875 4.265 4.611 4.735 5.149 5.433 5.490 5.540 5.038 4.583 4.304 

Ήπειρος 3.427 3.638 3.880 4.271 4.413 4.539 4.829 5.040 5.196 5.105 4.974 4.621 4.242 

Θεσσαλία 7.584 8.046 8.626 9.840 10.366 10.377 11.200 11.708 12.158 11.809 10.975 10.042 9.505 

Ιόνιοι Νήσοι 2.719 2.938 2.969 3.404 3.602 3.792 4.033 4.287 4.466 4.195 4.000 3.531 3.402 

Δυτική Ελλάδα 7.028 7.422 7.985 8.747 9.469 9.750 10.777 11.172 11.412 10.993 10.769 9.749 9.163 

Στερεά Ελλάδα 7.815 8.233 8.351 8.988 9.335 9.728 10.119 10.496 10.861 10.442 9.867 9.099 8.543 

Πελοπόννησος 6.518 6.915 7.238 7.859 8.113 8.430 9.265 9.869 10.110 10.078 9.436 8.838 8.241 

Αττική 65.232 68.897 74.925 82.520 90.518 93.503 103.429 111.435 116.093 114.974 110.185 101.335 94.951 

Βόρειο Αιγαίο 1.924 2.032 2.101 2.473 2.613 2.804 3.042 3.307 3.494 3.403 3.230 2.954 2.784 

Π.Ε. Λέσβου & Λήμνου 994 1.058 1.090 1.308 1.323 1.464 1.594 1.696 1.794 1.764 1.673 1.529 1.415 

Π.Ε. Σάμου & Ικαρίας 405 439 446 510 571 637 688 748 800 757 705 636 605 

Π.Ε. Χίου 525 535 565 655 719 703 760 863 900 882 852 789 764 

Νότιο Αιγαίο 4.862 5.075 5.159 5.771 6.270 6.646 7.190 7.672 8.062 7.607 7.220 6.549 6.240 

Κρήτη 6.987 7.616 8.145 8.802 9.581 9.779 10.706 11.240 11.770 11.473 10.796 9.827 9.067 

Σύνολο Ελλάδας 143.467 151.987 162.274 178.571 193.013 199.153 217.831 232.831 242.096 237.431 226.210 207.752 194.204 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί 
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Σε ό,τι αφορά τη κατανομή του ΑΕΠ της Περιφέρειας σε Περιφερειακές Ενότητες για 
την περίοδο 2000 - 2012, το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ (50,63% - 52,89%) 
παράγεται από τις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου (πρώην Νομός Λέσβου), ακολουθεί η 
Π.Ε. Χίου (πρώην Νομός Χίου) με συμμετοχή που κυμαίνεται μεταξύ 25,05% και 
27,44% και οι Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας (πρώην Νομός Σάμου) με συμμετοχή μεταξύ 
20,62% και 22,90%. 
Εικόνα 11: Διαχρονική Εξέλιξη ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε Επίπεδο 

Πρώην Νομών 2000 – 2012 (σε εκατ. ευρώ) 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
Ο οικονομικός ιστός στο Δήμο αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό δεδομένο και ένα 
από τα κυρίαρχα αναπτυξιακά στοιχεία πάνω στα ποια θα μπορούσε να στηριχθεί η 
προοπτική της περιοχής. 
Επειδή τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από τη Στατιστική Αρχή, είναι 
διαθέσιμα μόνο σε επίπεδο πρώην Νομού και τώρα σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας, η ανάλυση θα γίνει σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Η διαφορά της 
Π.Ε. από το Δήμο στον συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ μικρή εξαιτίας της πολύ 
μικρής οικονομικής δραστηριότητας στις Οινούσσες και τα Ψαρά. 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 
πρώην Νομού Χίου για την περίοδο 2000 - 2012, σε σύγκριση με εθνικά και 
περιφερειακά στοιχεία. 
Πίνακας 27: Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Π.Ε. Χίου 2001 - 2012 

Περιοχή 
Έτη 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Σύνολο 
Ελλάδας 12.983 13.878 14.774 16.207 17.458 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 17.507 

Βόρειο 
Αιγαίο 9.275 9.931 10.296 12.142 12.848 13.818 15.034 16.378 17.336 16.919 16.079 14.494 13.394 

Π.Ε. Χίου 9.675 9.927 10.508 12.220 13.420 13.117 14.197 16.151 16.837 16.533 15.971 14.661 14.041 

Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νήσων Αιγαίου 
(Φεβρουάριος 2015) 
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Η συνολική πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Δήμου σε γενικές γραμμές ακολουθεί 
τις εθνικές και περιφερειακές εξελίξεις, με σταδιακή άνοδο μέχρι το 2008 και 
συνεχιζόμενη μείωση μέχρι το 2012 (14.041 €) σε επίπεδα χαμηλότερα του 2006 
(14.197 €). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τη διετία 2011 - 2012 το κεφαλήν 
ΑΕΠ του Δήμου Χίου φαίνεται να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  
Από την εξέταση των μεγεθών προκύπτει ότι το έτος 2012 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 
Δήμου Χίου εμφανίζεται μικρότερο από το μέσο εθνικό μέγεθος κατά 19,80% και 
μεγαλύτερο από το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά 
4,83%.  
Εικόνα 12: Εξέλιξη κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
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Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικονομική δραστηριότητα των 
Ελληνικών Περιφερειών, δεν υπολογίζονται από άμεσα απογραφικά δεδομένα σε 
περιφερειακό επίπεδο, αλλά από έμμεσους υπολογισμούς. Συγκεκριμένα, η συνολική 
ΑΠΑ κατανέμεται μεταξύ των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων με 
βάση μία σειρά περιφερειακών δεικτών π.χ. δεικτών απασχόλησης, γεωργικής και 
βιομηχανικής παραγωγής, κλπ.  
Σύμφωνα με τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου το 2012 παρήγαγε το 1,43% της συνολικής Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση 
μεταξύ των περιφερειών της χώρας. 
Πίνακας 28: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφερειών έτος 2012 (σε εκατ. ευρώ) 

Περιφέρειες ΑΠΑ Ποσοστό Συμμετοχής στην ΑΠΑ 
της Χώρας 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 6.747 3,94% 
Κεντρική Μακεδονία 23.018 13,44% 
Δυτική Μακεδονία 3.794 2,22% 

Θεσσαλία 8.380 4,89% 
Ήπειρος 3.740 2,18% 

Ιόνια Νησιά 2.999 1,75% 
Δυτική Ελλάδα 8.079 4,72% 
Στερεά Ελλάδα 7.531 4,40% 
Πελοπόννησος 7.265 4,24% 
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Περιφέρειες ΑΠΑ Ποσοστό Συμμετοχής στην ΑΠΑ 
της Χώρας 

Αττική 83.712 48,89% 
Βόρειο Αιγαίο 2.455 1,43% 
Νότιο Αιγαίο 5.501 3,21% 

Κρήτη 7.994 4,67% 
Σύνολο Χώρας 171.215 100,00% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά Κλάδο 
Η ΑΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ακολουθεί την πορεία της του ΑΕΠ της 
την περίοδο 2000 – 2012, με σταδιακή αύξηση μέχρι το 2008 και μείωση από το 2009 
μέχρι το 2012, φτάνοντας σε επίπεδα 2005. Ωστόσο η συμμετοχή της ΑΠΑ της 
περιφέρειας στη συνολική ΑΠΑ της χώρας ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2000 
μέχρι το 2008 και στη συνέχεια παραμένει σταθερή μέχρι το 2009 μέχρι το 2012 με 
ελάχιστες αυξομειώσεις 
Γράφημα 1: ΑΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Ποσοστό Συμμετοχής στην ΑΠΑ 

της Χώρας 2000 – 2012 (σε εκατ. ευρώ) 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά Κλάδο 
Σε ό,τι αφορά την ΑΠΑ της Π.Ε. Χίου και τη σύνθεσή της, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2007 ισχύουν τα εξής: 
Πίνακας 29: Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας κατά Κλάδο 2007 

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας Ελλάδα Β. Αιγαίο Π.Ε. 
Χίου 

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 3,84% 6,41% 9,09% 
Βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας 13,57% 8,85% 8,16% 

Κατασκευές 6,04% 5,31% 5,86% 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές 

οχημάτων και ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες 

33,50% 23,26% 21,58% 

Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας εκμίσθωση και επιχ/τικές 

δραστηριότητες 
18,76% 25,56% 27,76% 

Άλλες υπηρεσίες 24,28% 30,61% 27,55% 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
Επισημαίνεται η αναλογικά μεγαλύτερη συμμετοχή της πρωτογενούς παραγωγής στη 
σύνθεση της Ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (9,09% έναντι 3,84% στο σύνολο της 
χώρας), όπως επίσης και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (27,76% έναντι 18,76%). 
Εστιάζοντας περαιτέρω στη Π.Ε. Χίου εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) κάθε κλάδου, σε τρέχουσες τιμές. Η 
συνολική ΑΠΑ την χρονική περίοδο 2000 - 2007, κινήθηκε ανοδικά με μέσο ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 7,52% και διαμορφώθηκε το 2007 σε 731 εκ. Ευρώ. Ειδικότερα, ο 
κλάδος της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας σημείωσε πτώση την περίοδο 2000-
2007 και από 79 εκ. Ευρώ το 2000 ανήλθε σε 66 εκ. Ευρώ το 2007, σε αντίθεση με 
τους υπόλοιπους κλάδους που παρουσίασαν ανοδική τάση. Συγκεκριμένα, η 
βιομηχανία (2000: 17 εκ. Ευρώ, 2007: 60 εκ. Ευρώ) , οι κατασκευές (2000: 26 εκ. 
Ευρώ, 2007: 43 εκ. Ευρώ), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων και 
ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες, 
(2000: 84 εκ. Ευρώ, 2007 : 158 εκ. Ευρώ), οι υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (2000: 126 εκ. Ευρώ, 2007: 
203 εκ. Ευρώ), οι λοιπές υπηρεσίες (2000: 108 εκ. Ευρώ, 2007: 201 εκ. Ευρώ) 
εμφάνισαν αύξηση την εξεταζόμενη περίοδο. 
Πίνακας 30: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά κλάδο στη Π.Ε. Χίου (σε εκατ. 

ευρώ) 

Κλάδοι 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Γεωργία, δασοκομία, 

αλιεία 79 79 79 81 89 66 69 66 

Βιομηχανία 
συμπεριλαμβανομένης 

της ενέργειας 
17 25 37 36 40 47 61 60 

Κατασκευές 26 32 28 42 62 76 94 43 
Χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, επισκευές 
οχημάτων και ειδών 

οικιακής χρήσης, 
ξενοδοχεία και 

εστιατόρια, μεταφορές 
και επικοινωνίες 

84 97 111 131 124 139 149 158 

Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 126 133 143 160 173 178 185 203 

Άλλες υπηρεσίες 108 101 106 128 152 155 184 201 
Συνολική 

ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 

440 467 504 578 640 661 742 731 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Οι κλάδοι που παρουσίασαν σημαντική αύξηση την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν αυτός 
της βιομηχανίας (20,02%) και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (9,45%). 
Αντίθετα, ο μοναδικός κλάδος που παρουσίασε πτώση, όπως άλλωστε και σε επίπεδο 
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χώρας και περιφέρειας - αλλά με μεγαλύτερο ποσοστό, ήταν αυτός της γεωργίας - 
δασοκομίας - αλιείας με μέσο ετήσιο ρυθμό -1,87%. 

Οι Επιχειρήσεις της Π.Ε. Χίου 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, στη Π.Ε. Χίου 
δραστηριοποιούνται 1.301 επιχειρήσεις και παραρτήματα με 2.769 
απασχολούμενους, οι οποίες αποτελούν το 30,31% του συνόλου των επιχειρήσεων 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
Πίνακας 31: Επιχειρήσεις και Παραρτήματα που Δραστηριοποιούνται ανά 

Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Επιχειρήσεις και 
Παραρτήματα 

Ποσοστό στο 
Σύνολο των 

Επιχειρήσεων της 
Χώρας 

Ποσοστό στο 
Σύνολο των 

Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας 

Ικαρίας 138 0,05 % 3,21% 

Λέσβου 1.736 0,69 % 40,44% 

Λήμνου 327 0,13 % 7,62% 

Σάμου 791 0,31 % 18,43% 

Χίου 1.301 0,52 % 30,31% 

Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 4.293 1,70 % 100,00 % 

Πηγή: Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Επιχειρήσεων και Εργαζόμενων – 
Μισθωτών με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου (Υπουργείο Εργασίας) 
Πίνακας 32: Αριθμός Εργαζομένων ανά Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 2014 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Επιχειρήσεις και 
Παραρτήματα 

Ποσοστό στο 
Σύνολο των 

Επιχειρήσεων της 
Χώρας 

Ποσοστό στο 
Σύνολο των 

Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας 

Ικαρίας 334 0,02 % 2,06 % 

Λέσβου 7.228 0,47 % 44,56 % 

Λήμνου 932 0,06 % 5,75 % 

Σάμου 2.769 0,18 % 17,07 % 

Χίου 4.957 0,32 % 30,56 % 

Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 16.220 1,05 % 100,00 % 

Πηγή: Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Επιχειρήσεων και Εργαζόμενων – 
Μισθωτών με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου (Υπουργείο Εργασίας) 
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3.2 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός - Απασχόληση – Ανεργία 
Σύμφωνα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του 
Δήμου Χίου εκτιμάται στο 39,49% (20.296 άτομα) του συνολικού πληθυσμού του 
Δήμου, με το 33,95% (17.444) να ανήκει στους απασχολούμενους και το 5,55% 
(2.851 άτομα) στους ζητούντες εργασία.  
Πίνακας 33: Πληθυσμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανά Κατάσταση Ασχολίας 

2011 

Περιοχή 

Σύνολο 
Μόνιμου 

Πληθυσμο
ύ 

Κατάσταση Ασχολίας 

Απασχολούμεν
οι 

Ζητούσα
ν 

Εργασία 

Μαθητές / 
Σπουδαστέ

ς 

Συνταξιούχο
ι Οικιακά Λοιπά 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 3.727.633 859.003 1.737.074 2.407.222 1.224.09
5 

861.25
9 

% στο σύνολο 
της Χώρας 100,00% 34,46% 7,94% 16,06% 22,26% 11,32% 7,96% 

Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 199.231 67.025 11.800 29.512 50.636 25.034 15.224 

% στο σύνολο 
της ΠΒΑ 100,00% 33,64% 5,92% 14,81% 25,42% 12,57% 7,64% 

Δήμος Λέσβου 86.436 28.382 5.298 13.112 23.023 10.366 6.303 
Δήμος Λήμνου 16.992 6.015 926 2.293 3.946 2.155 1.610 

Δήμος Χίου 51.390 17.444 2.851 7.796 11.895 7.496 3.897 
% στο σύνολο 

του Δήμου Χίου 100,00% 33,95% 5,55% 15,17% 23,15% 14,59% 7,58% 

Δήμος Σάμου 32.977 11.629 1.957 4.868 8.313 3.396 2.785 
Δήμος Ικαρίας 8.423 2.782 594 1.042 2.647 939 454 

Δήμος Φούρνων 
Κορσεών 1.459 338 106 153 438 334 93 

Δήμος Ψαρών 458 132 32 46 112 122 17 
Δήμος 

Οινουσσών 826 223 26 170 179 180 47 

Δήμος Αγ. 
Ευστρατίου 270 80 9 32 83 46 19 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού 2011 
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ο 
τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων του 
Δήμου Χίου (75,84% ή 13.010 άτομα), ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 16,08% 
(2.758 άτομα) και ο πρωτογενής τομέας με 8,08% (1.386 άτομα). 
Πίνακας 34: Απασχολούμενοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά Τομέα Οικονομικής 

Δραστηριότητας 2011 

Περιοχή Σύνολο 
Απασχολούμενων 

Απασχολούμενοι κατά Τομέα 
Οικονομικής Δραστηριότητας 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 
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Περιοχή Σύνολο 
Απασχολούμενων 

Απασχολούμενοι κατά Τομέα 
Οικονομικής Δραστηριότητας 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

Σύνολο Χώρας 3.727.633 372.209 654.377 2.701.047 
% στο σύνολο της 

Χώρας 100,00% 9,99% 17,55% 72,46% 

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου 65.909 9.000 9.660 47.249 

% στο σύνολο της ΠΒΑ 100,00% 13,66% 14,66% 71,69% 
Δήμος Λέσβου 27.909 4.847 3.916 19.146 
Δήμος Λήμνου 5.915 781 866 4.268 

Δήμος Χίου 17.154 1.386 2.758 13.010 
% στο σύνολο του Δήμου 

Χίου 100,00% 8,08% 16,08% 75,84% 

Δήμος Σάμου 11.435 1.215 1.503 8.717 
Δήμος Ικαρίας 2.736 673 504 1.559 

Δήμος Φούρνων 
Κορσεών 332 30 49 253 

Δήμος Ψαρών 130 16 13 101 
Δήμος Οινουσσών 219 26 38 155 

Δήμος Αγ. Ευστρατίου 79 26 13 40 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού 2011 

Στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα ποσοστά ανεργίας παρουσίασαν αυξομειώσεις 
την περίοδο 2001 – 2008, ενώ από το 2009 μέχρι το 2012 αυξήθηκαν δραματικά, με 
μια μικρή πτώση το 2013. Στη Π.Ε. Χίου τα ποσοστά ανεργίας ήταν κατά πολύ 
μικρότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Περιφέρειας και την διετία 2009 – 2010 
έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο της εξεταζόμενης περιόδου. Από το 2011 έως το 
2013 σημειώθηκε μια απότομη αύξηση της ανεργίας με τα ποσοστά ανεργίας να 
παραμένουν πολύ μικρότερα του μέσου όρου της Περιφέρειας. 
Πίνακας 35: Εξέλιξη Ποσοστών Ανεργίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στη 

Χώρα 2001 - 2013 

Περιοχή 
Έτη 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Σύνολο 
Ελλάδας 10,8% 10,4% 9,8% 10,6% 10,0% 9,0% 8,4% 7,8% 9,6% 12,7% 17,9% 24,4% 27,5% 

Βόρειο 
Αιγαίο 13,4% 18,6% 14,3% 19,1% 20,3% 19,5% 16,7% 11,0% 13,6% 18,1% 30,7% 46,9% 44,8% 

Π.Ε. Χίου 4,8% 7,4% 4,6% 9,1% 7,8% 8,4% 7,6% 6,2% 4,3% 4,3% 13,9% 22,6% 23,8% 

Π.Ε. Λέσβου 
και Λήμνου 8,6% 11,2% 9,7% 10,0% 12,5% 11,1% 9,1% 4,8% 9,1% 13,8% 16,9% 23,3% 21,0% 

Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νήσων Αιγαίου 
(Φεβρουάριος 2015) 
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3.2.1 Πρωτογενής Τομέας 

Ο αγροτικός τομέας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυναμικών κλάδων 
(μαστιχοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια, αλιεία, κτηνοτροφία). Η 
δραστηριότητα των κλάδων αυτών διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και 
χαρακτηρίζει τις περιοχές αυτές. Στους συγκεκριμένους κλάδους απασχολείται κατά 
παράδοση ο τοπικός πληθυσμός και με παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας. Στο 
γεγονός αυτό, αλλά και στις ιδιαίτερες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν το Δήμο Χίου, οφείλεται η παραγωγή παραδοσιακών - βιολογικών 
επώνυμων προϊόντων, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε ορισμένους 
από αυτά. 
Στο σύνολο των 167.000 στρεμμάτων του Δήμου Χίου, μόλις τα 14.500 είναι 
αρδεύσιμα. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα στο νησί δεν συνοδεύονται από οργανωμένα 
δίκτυα αρδευτικών, στραγγιστικών, αποχετευτικών και οδικών έργων. Κατά καιρούς, 
έχουν διανοιχτεί, γεωτρήσεις για λογαριασμό του Δήμου ή και ιδιωτών, που 
χρησιμοποιούνται για την ύδρευση των κατοίκων ή την άρδευση των καλλιεργειών, 
κυρίως των εσπεριδοειδών και των κηπευτικών. Οι βοσκότοποι ανήκουν κατά το 1/3 
στους ιδιώτες και κατά τα 2/3 στο Δήμο. Οι περισσότερες αγροτικές ιδιοκτησίες 
προέρχονται από κληρονομιές και λίγες από αγοραπωλησίες. Ο τεμαχισμός των 
ιδιοκτησιών είναι πολύ μεγάλος. Η αγρανάπαυση εμφανίζεται στο 1/3 των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, λόγω της μικρής απόδοσης των μη αρδευόμενων 
καλλιεργειών, συνέπεια της μείωσης των βροχοπτώσεων και της ασύμφορης πολλές 
φορές εκμετάλλευσής τους. Από τις καλλιέργειες, τη μεγαλύτερη έκταση 
καταλαμβάνουν οι ελιές, ακολουθούν τα μαστιχόδεντρα, τα κτηνοτροφικά φυτά, τα 
εσπεριδοειδή, το σιτάρι, τα λοιπά όσπρια, το κριθάρι και τα κηπευτικά. Ακολουθούν 
οι πατάτες, γρασίδια και οι υπόλοιπες καλλιέργειες με μικρότερα ποσοστά.  
 Γεωργία 

Στη Χίο η γεωργική γη αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης με υψηλό 
κατακερματισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
Το κυρίαρχο αγροτικό προϊόν στη Χίο είναι η μαστίχα με παραγωγή που 
ανέρχεται περίπου στους 150 τόνους και μέση τιμή στον παραγωγό περί τα 70€ / 
κιλό. Η παραγωγή της μαστίχας επιδοτείται από το πρόγραμμα των μικρών 
νησιών του Αιγαίου με το ετήσιο ποσό περίπου 1.150.000 €.  
Το 2013 στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 1.628 αιτήσεις που 
αντιστοιχούν  σε 16.659 αγροτεμάχια με 863.356 μαστιχόδεντρα και σε 
δηλούμενη έκταση 11.661,8 στρεμμάτων. Σημαντικός αριθμός μαστιχόδεντρων 
καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 2012 και βρίσκεται σε εξέλιξη η 
αποκατάσταση τους και η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. 
Σε ότι αφορά την γεωργική παραγωγή υπάρχουν δηλωμένα στο μητρώο 82.000 
ελαιοτεμάχια με 887.000 ελαιόδεντρα.  Στον Δήμο υπάρχουν 3 παραγωγοί που 
ασχολούνται με την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια σε εκτάσεις 65 στρεμμάτων 
έκαστος. 
Κύρια στην περιοχή «Κάμπος» υπάρχει η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (κύρια 
πορτοκάλια και μανταρίνια) που παρά το ένδοξο και προσοδοφόρο παρελθόν τους 
σήμερα παρακμάζουν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα όχι μόνο διάθεσης αλλά και 
διατήρησης. 
Υπάρχει επίσης αξιόλογη παραγωγή και καλλιέργεια κηπευτικών σε υπαίθρια 
κατά βάση αλλά και θερμοκηπιακή καλλιέργεια καθώς και πατάτας, που 
εφοδιάζουν την τοπική αγορά. 
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Στο νησί καλλιεργούνται δυο είδη πατάτας: 
 Spunta (λευκόσαρκη) 

Απόδοση 1.200 κιλά - 1.500 κιλά το τσουβάλι δηλαδή 3 - 3,5 τόνους το 
στρέμμα. Διατηρείται στο ψυγείο μέχρι 2 μήνες και είναι ανθεκτική στη 
ξηρασία. Και φυτρώνει σε 120 ημέρες  έχει αντοχή στο περονόσπορο. 

 Fabula (κίτρινη στρογγυλή) 
Απόδοση 20% μεγαλύτερη από τη Spunta. Διατηρείται στο ψυγείο μέχρι 8 
μήνες. Το μειονέκτημά της είναι ότι θέλει  μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό, και 
η ωρίμανση της είναι αργή. 

Η καλλιέργεια πατάτας γίνεται σε διαφορετικές εκτάσεις ανάλογα με την περίοδο 
συγκομιδής. Η καλλιέργεια της «ανοιξιάτικης» πατάτας (80% Fabula, 18% 
Spunta, 2% άλλες) γίνεται σε έκταση 650 στρεμμάτων και αποδίδει 1.500 – 1.950 
τόνους παραγωγής, ενώ η καλλιέργεια «φθινοπωρινής» πατάτας (μόνο Spunta) 
γίνεται σε 185 στρέμματα και αποδίδει 450 – 555 τόνους. 
Δυναμικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει σχετική δραστηριότητα στην παραγωγή 
κρασιού. Η συνολική έκταση που καλλιεργείται με οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου είναι 1.240 στρέμματα. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στο 
νησί είναι: 
1. Φωκιανό (506 στρ) 
2. Χιώτικο Κρασερό (373,3 στρ) 
3. Μανδηλαριά (44,7 στρ) 
4. Ασύρτικο (48 στρ) 
5. Αθήρι (12,3 στρ 
6. Λοιπές (254,9 στρ) 
Δεν υπάρχουν βιολογικοί αμπελώνες στο νησί. 

Συνολικά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του Δήμου Χίου φτάνουν τα 167.600 
στρέμματα. Τα κυριότερα καλλιεργούμενα είδη είναι: 

Είδη Καλλιεργειών Έκταση 
(στρέμματα) Παραγωγή 

Ελιές 108.000 Από 400 τόνοι έως 800  τόνοι λάδι 
Εσπεριδοειδή 6.000 Από 1.700 τόνοι έως 4.000  τόνοι 

Μαστίχα 20.000 Από 130 τόνοι έως 150  τόνοι 
Κηπευτικά υπαίθρου - 

πατάτες 7.650 Γύρω στους 3,5 τόνους 

Σιτηρά 450 Γύρω στους 80 τόνους 
Βρώσιμα όσπρια 350 Γύρω στους 50 τόνους 

Οπωροφόρα  (Διάσπαρτα) 850 Γύρω στους 60 τόνους 
Αμύγδαλα - Καρύδια 

(Διάσπαρτα) 1.200 Γύρω στους 60 τόνους 

Αμπέλια 1.300 Γύρω στους 900 τόνους 
θερμοκήπια κηπευτικών 

(κυρίως ντομάτας) 45 Γύρω στους 300 τόνους 

Θερμοκήπια ανθέων 7 500.000 δρεπτά άνθη 
Αρωματικά - Φαρμακευτικά 

(Κυρίως Τριαντάφυλλα) 100 για παραγωγή γλυκών 
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Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
Στο σύνολο των 14.500 στρεμμάτων αρδευόμενης έκτασης, τα 6.700 στρέμματα 
ανήκουν στις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα 200 στρέμματα σε αμπελοκαλλιέργειες και 
τα 7.600 σε καλλιέργειες κηπευτικών.  

Κατά το χρονικό διάστημα από το 2005 έως και το 2009 οι ενταγμένοι στο 
πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ήταν 90. Κατά την 2η πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Μέτρο 112 της 704/2008 ΚΥΑ κατά το έτος 
2014 υποβλήθηκαν 90 αιτήσεις εκ των οποίων 42 ήταν εν δυνάμει δικαιούχοι, 46 
επιλαχόντες και 2 απορριφθέντες. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 
για το 2014 έφτασε τις 4.236 εκ των οποίων οι 198 ανήκαν σε κτηνοτρόφους. 

Αρκετά από τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα της Χίου συνθέτουν το «Καλάθι 
προϊόντων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 
Πίνακας 36: Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Εθνικά Προϊόντα Παραδοσιακά Προϊόντα Τοπικά Προϊόντα 
 Ελαιόλαδα και Ελιές 

(θρούμπα) Χίου  
 Τυροκομικά Προϊόντα 

από αιγοπρόβειο γάλα 
Χίου  

 Μαστίχα Χίου 
 Αιγοπρόβειο κρέας 
 Ούζο Χίου 
 Λικέρ Χίου 
 Μέλι Χίου  
 Προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 
 Μανταρίνι Χίου 
 Τοπικά Γλυκά 

 Εσπεριδοειδή του 
Κάμπου Χίου 

 Αμύγδαλα αφράτα 
Χίου 

 Αρωματικά φυτά Χίου 

 Κηπευτικά και 
Μποστανικά  

 Ανθοκομικά είδη 
 Γλυκάνισος Χίου (με 

τεράστια σημασία για 
τις ποτοποιίες ούζου) 

Πηγή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Αρκετά από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι» της Περιφέρειας με 
προέλευση την Χίο έχουν αναγνωριστεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) όπως η Τσίκλα Χίου, η Μαστίχα Χίου, το Μαστιχέλαιο Χίου, οι 
Ελιές Θρούμπα κλπ. και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ενώ με 
πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου έχει 
υποβληθεί σχετικός φάκελος υποψηφιότητας στην Ε.Ε. για την αναγνώριση του 
Μανταρινιού Χίου ως προϊόν ΠΓΕ.  

 Κτηνοτροφία 
Η Χίος εμφανίζει χαμηλή κτηνοτροφική δραστηριότητα και μικρή ζωική παραγωγή 
με έντονες τάσεις μείωσης της παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος 
Κτηνιατρικής, εκτρέφονται περί τα 43.000 αιγοπρόβατα σε αγελαία κατά βάση 
μορφή, σε δημόσιες ή κοινοτικές εκτάσεις και 1.500 περίπου βοοειδή. Στο νησί 
υπάρχουν 36 βιολογικοί κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν συνολικά 11.603 αιγοπρόβατα. 
Τα εκτρεφόμενα είδη στο σύνολό τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ζωικό Είδος Σύνολο 
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Βοοειδή 1.100 

Γαλακτοφόρες Αγελάδες 350 

Πρόβατα 9.000 

Αίγες 33.700 

Χοίροι 700 

Χοιρομητέρες 100 

Πουλερικά 39.300 

Αυγοπαραγωγές Όρνιθες 16.300 

Κρεοπαραγωγά Ορνίθια 23.000 

Ιπποειδή 580 

Ίπποι 200 

Όνοι 350 

Ημίονοι 30 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκμεταλλεύσεων βοοειδών στη Χίο, ανήκει στην 
κατηγορία των μικρών εκμεταλλεύσεων (155 ή 83,33%) με 1 – 10 βοοειδή και 
ακολουθούν οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις (26 ή 13,98% ) με 11 – 30 βοοειδή. Στο νησί 
υπάρχουν 2 μεγάλες εκμεταλλεύσεις (1,08%) με 31 – 50 βοοειδή και 3 πολύ μεγάλες 
(1,61%) που εκτρέφουν πάνω από 51 βοοειδή. Η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος 
υπολογίζεται σε 1.500 τόνους ετησίως. 

Σε ότι αφορά τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων το 32,26% (70) εκτρέφει 1 – 50 
αιγοπρόβατα, το 31,80% (69) εκτρέφει 51 – 200 αιγοπρόβατα, το 26,27% (57) 
εκτρέφει 201 – 500 αιγοπρόβατα και το 9,68% (21) πάνω από 501 αιγοπρόβατα. Η 
παραγόμενη ποσότητα γάλακτος υπολογίζεται για τις αίγες σε 2.500 τόνους ετησίως 
και για τα πρόβατα σε 350 τόνους ετησίως. 
Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις χοίρων (95,83% ή 23) εκτρέφουν 1 – 10 χοίρους 
ενώ 1 εκμετάλλευση εκτρέφει 11 – 20 χοίρους.  
Στον Δήμο Χίου λειτουργεί ένα σύγχρονο ιδιωτικό σφαγείο, ενώ υπάρχουν 4 μονάδες 
εκμετάλλευσης πουλερικών (2 μονάδες αυγοπαραγωγών ορνίθων και 2 μονάδες 
κρεοπαραγωγών ορνίθων).  

 Μελισσοκομία 
Στην Χίο υπάρχουν καταγεγραμμένες περί τις 9.500 κυψέλες, ενώ με τον τομέα 
ασχολούνται περί τα 250 άτομα. Η παραγωγή μελιού εκτιμάται σε 50 - 60 τόνους, 
με μέση τιμή 700 κιλά / μήνα.  
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Κύρια δραστηριότητα στον τομέα έχει ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου με 
140 περίπου μέλη, ενώ κατασκευάστηκε, με χρηματοδότηση το Μέτρο 123Α΄ του 
ΠΑΑ 2007 – 2013, εργαστήριο συσκευασίας και τυποποίησης μελιού.  

 Αλιεία 
Ο αλιευτικός στόλος της Χίου αποτελείται από 410 σκάφη. 
Σημαντικός τομέας παραγωγής και οικονομικής δραστηριότητας, κύρια από τις 
ιχθυοκαλλιέργειες που δραστηριοποιούνται στο νησί με εξαγωγική 
δραστηριότητα. Στο Δήμο Χίου λειτουργούν τέσσερις μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας. Για το 2014 η παραγωγή είχε ως εξής: 2.150 τόνους τσιπούρα, 
1.100 τόνους λαυράκι και 12,5 τόνους μυτάκι.  

 
 

 Εξορυκτική Δραστηριότητα 
Οι λατομικές ζώνες στη Χίο αφορούν αδρανή υλικά στα οποία περιλαμβάνονται 
και δομικοί λίθοι (θυμιανούσικη πέτρα). Το μάρμαρο είναι πέτρωμα στο οποίο 
γίνεται πρακτικά εκμετάλλευση σήμερα. Υπάρχουν λατομεία από όπου 
εξορύσσεται τεφρό και μαύρο μάρμαρο. Το μάρμαρο της Χίου είναι 
κρυσταλλικός ανθρακικός ασβεστόλιθος. 

Στην νότια περιοχή η ύπαρξη αργίλου προσφέρει τις δυνατότητες για την 
ανάπτυξη της κεραμοπλαστικής. Παλαιότερα υπήρχαν λιγνιτωρυχεία στο 
νοτιοανατολικό τμήμα, ενώ στο βορρά υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 
αντιμονίου στο χωριό Kέραμος και θειοσιδηρούχες ιαματικές πηγές στον 
γειτονικό οικισμό Aγιάσματα. 
Στα Καρδάμυλα απαντάται μια από τις ελάχιστες εμφανίσεις λιθάνθρακα στον 
ελληνικό χώρο, που όμως δεν παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον. Το υπέδαφος 
του νησιού γενικά δεν είναι πλούσιο. Υπάρχουν μικρές εμφανίσεις λιγνίτη, 
μικτών θειούχων μεταλλευμάτων και μπετονίτη. Παλαιότερα εξορυσσόταν 
μετάλλευμα αντιμονίου κοντά στο χωρίο Κέραμος, το οποίο έχει πλέον 
εξαντληθεί. 
Το νησί διαθέτει έξι λατομεία αδρανών εντός και εκτός λατομικών ζωνών. 

Βασικά Προβλήματα Πρωτογενούς Τομέα 
Το βασικότερο πρόβλημα για τον γεωργικό τομέα είναι οι μικρές εκμεταλλεύσεις και 
ο πολυτεμαχισμός. Αγροτεμάχια εκτάσεως το πολύ έως ένα στρέμμα είναι σύνηθες 
φαινόμενο ενώ υπάρχουν περιπτώσεις νέων αγροτών που για να φτιάξουν μια σχετικά 
βιώσιμη εκμετάλλευση συγκεντρώνουν πλέον των εκατό αγροτεμαχίων. Αποτέλεσμα 
των μικρών εκμεταλλεύσεων και του πολυτεμαχισμού είναι το υψηλό κόστος 
παραγωγής και η μικρή πρόσοδος που δεν επιτρέπει εύκολα την οικονομική 
επιβίωση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό µε άλλους κοινωνικούς παράγοντες επί 
σειρά ετών, που απαξίωσαν την ενασχόληση µε την γη, έχουν ως αποτέλεσμα την 
εγκατάλειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων.  

Η εγκατάλειψη έφερε την φυσική δάσωση των εκτάσεων και σήμερα υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα µε την Δασική Υπηρεσία. Οι προσπάθειες αναδασμού που 
έγιναν στο παρελθόν απέτυχαν. Καλλιέργειες που στο παρελθόν είχαν μια σημαντική 
δυναμική, όπως σιτάρια, κριθάρια, όσπρια, γλυκάνισος κλπ. σήμερα έχουν 
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περιοριστεί σε πολύ λίγα στρέμματα. Ακόμα και θερμοκήπια που κατασκευάστηκαν 
στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων ή εγκαταλείφτηκαν ή λειτουργούν ως 
καλλιέργειες υπό κάλυψη χωρίς θέρμανση. Ο αριθμός των κατά κύρια απασχόληση 
γεωργών είναι περιορισμένος ενώ η πλειονότητα είναι κάτοχοι γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμπληρώνουν από αυτές τα όποια άλλα εισοδήματα τους. Η 
περιοχή «Κάμπος», όπου υπάρχει η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (κύρια 
πορτοκάλια και μανταρίνια), παρά το ένδοξο και προσοδοφόρο παρελθόν τους 
σήμερα παρακμάζουν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα όχι µόνο διάθεσης αλλά και 
διατήρησης. Τα Χιώτικα μανταρίνια και τα πορτοκάλια που δημιούργησαν το 
μοναδικό φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο του Κάμπου σήμερα αδυνατούν να 
καλύψουν τα έξοδα συντήρησης τους.  
Τέλος το νερό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, αφού τόσο οι διαθέσιμες ποσότητες 
αλλά κύρια η κακή ποιότητα λόγω της υπεράντλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 
υφαλμύριση, δημιουργούν προβλήματα στις καλλιέργειες.  

Αντίστοιχα τα προβλήματα και στην κτηνοτροφία όπου στον κλάδο της 
αιγοπροβατοτροφίας, λόγω των επιδοτήσεων διατηρήθηκαν µεν οι αριθμοί τόσο των 
ζώων όσο και των εκμεταλλεύσεων, όμως σήμερα έφτασαν σε οριακό σημείο λόγω 
της ανεπάρκειας βοσκήσιμων εκτάσεων. Οι δασικές και όχι µόνο πυρκαγιές (κύρια 
αυτή του 2012) αυξάνουν το κόστος παραγωγής και τις προστριβές µε τους κατοίκους 
των οικισμών αλλά και την Δασική Υπηρεσία. Αποτέλεσμα η διαρκής υποβάθμιση 
του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της υπερβόσκησης, η οποία σύντομα θα καταλήξει 
αυτοκαταστροφική στον ίδιο τον κλάδο. Το Χιακό πρόβατο εδώ και αρκετά χρόνια 
έχει περιοριστεί σε μικρό αριθμό ζώων και οι μέχρι τώρα προσπάθειες αναβίωσής του 
απέτυχαν.  

Ο κλάδος των βοοειδών αντιμετωπίζει και αυτός το υψηλό κόστος ζωοτροφών ενώ οι 
ποσοστώσεις στην παραγωγή γάλακτος σχεδόν εξαφάνισαν τις πολύ μικρές μονάδες. 
Η αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων σχεδόν πάντοτε συναντά σοβαρά 
προβλήματα στην Δασική Υπηρεσία και παρά τις διατάξεις του Ν.4056/2012 που 
απλουστεύει τις διαδικασίες υπάρχει χρονική καθυστέρηση ετών.  
Τέλος στα προβλήματα του Αγροτικού Τομέα νομίζουμε ότι πρέπει να καταγραφεί η 
υποστελέχωση, ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών που ασχολούνται 
µε αυτόν, η ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης των στελεχών. 

Εκτιμώμενες Δυνατότητες - Ευκαιρίες Πρωτογενούς Τομέα 
Παρά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της Χίου, υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πρακτικές 
προηγούμενων χρόνων που στην εποχή τους είχαν σημαντικά οικονομικά 
αποτελέσματα, είναι εγγύηση ότι έχουν δοκιμαστεί µε επιτυχία.  
Δυνατά σημεία ασφαλώς είναι η μαστίχα µε το πλεονέκτημα της παγκόσμιας 
αποκλειστικότητας, καθώς και το «όνομα» σε σειρά προϊόντων που τους δίνει την 
δυνατότητα αναγνωρισιμότητας και ανάδειξής τους μεταξύ άλλων ομοειδών (π.χ. 
Μανταρίνια Χίου, Αμύγδαλα Χίου, Τοματάκι Χίου, Τουλίπες, Αριούσιος Οίνος ή 
Χιακό πρόβατο).  

Κυρίαρχο αγροτικό προϊόν στον Δήμο Χίου είναι η μαστίχα µε παραγωγή που 
ανέρχεται περίπου στους 150 τόνους. Έχει δε το πλεονέκτημα να στηρίζεται η 
παραγωγή από ένα υγιή Συνεταιριστικό Φορέα, την Ε.Μ.Χ. που δίνει την δυνατότητα 
αξιοποίησης της µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα 
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περαιτέρω ανάδειξης του προϊόντος και αύξησης της προσόδου των παραγωγών τόσο 
µε αύξηση της παραγωγής όσο και της τιμής.  

Η παραγωγή της μαστίχας επιδοτείται από το πρόγραμμα των μικρών νησιών του 
Αιγαίου (μετά από πρόταση των Υπηρεσιών και στήριξη από την Ελληνική 
Πολιτεία). Ανάλογα μέτρα θα μπορούσαν να στηριχθούν και για άλλες 
δραστηριότητες σχετικά µε την μαστίχα (π.χ. ομαδική προμήθεια µέσω Ε.Μ.Χ. 
μηχανολογικού εξοπλισμού στα πρότυπα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων). 
Δυνατότητες άρσης ή άμβλυνσης των καταγραμμένων παραπάνω προβλημάτων 
εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να είναι εφικτές.  
Ο πολυτεμαχισµός και το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων θα μπορούσε να 
ξεπεραστεί µε την δημιουργία Ομάδων Παραγωγών. Η μικρή παραγωγή του κάθε 
παραγωγού γίνεται μεγάλη στο σύνολο της Ομάδας.  

Μέσω τέτοιων ενεργειών θα μπορούσαν να στηριχθούν τα εσπεριδοειδή και να 
ξαναβρούν µια θέση στην αγορά των αστικών κέντρων.  

Ο τομέας της συσκευασίας και μεταποίησης έχει επίσης δυνατότητες αφού για 
παράδειγμα δεν υπάρχει ούτε µία μονάδα τυποποίησης ελαιόλαδου. Ενώ υπάρχουν τα 
πρώτα δειλά βήματα για συσκευασία προϊόντων.  
Ο αμπελουργικός τομέας είναι παράδειγμα καλών πρακτικών αφού κάποιες πρώτες 
πρωτοβουλίες έδωσαν ώθηση σε έναν ξεχασμένο κλάδο.  
Αν αναλογιστεί κανείς τις ποσότητες φρούτων και λαχανικών που φθάνουν στο νησί 
από την κεντρική αγορά κύρια των Αθηνών, καταλαβαίνει ότι οι δυνατότητες 
κάλυψης της ντόπιας αγοράς έχουν σημαντικά περιθώρια αρκεί το κόστος παραγωγής 
να είναι ανταγωνιστικό.  
Αρωματικά φυτά, βότανα, τουλίπες, μανιτάρια ή νέες δοκιμαζόμενες καλλιέργειες 
έχουν δυνατότητες και μπορούν να δώσουν ευκαιρίες αν συνοδεύονται από ρεαλισμό 
επιμονή, γνώση, στήριξη και συνεργασία.  

Στην κτηνοτροφία αντίστοιχα εκτιμάται ότι στην αιγοπροβατοτροφία θα πρέπει να 
γίνει προσανατολισμός προς τις περισσότερο οργανωμένες μονάδες µε μικρότερους 
αριθμούς ζώων αλλά µε καλύτερες αποδόσεις. Να γίνει οριοθέτηση βοσκοτόπων και 
τακτοποίηση των αυθαίρετων μαντροστασίων. Νόμιμες, απλές και λειτουργικές 
εγκαταστάσεις σε συνδυασμό µε καλές συνθήκες υγιεινής, είναι η βάση για 
δημιουργία νέων μονάδων. Παράλληλα σωστή επιλογή ζωικού κεφαλαίου µε συνεχή 
έλεγχο αποδόσεων μπορούν να εξασφαλίσουν παραγωγή μεγαλύτερη µε μικρότερο 
αριθμό ζώων. Η ιδιοπαραγωγή των ζωοτροφών είναι καθοριστικός παράγοντας 
μείωσης κόστους παραγωγής και αύξησης της τελικής προσόδου. Επί πολλές 
δεκαετίες υπήρχε η συγκαλλιέργεια ελαιόδεντρων, αμυγδαλιών ή και μαστιχόδεντρων 
ακόμη, µε ψυχανθή ή σιτηρά. Σήμερα εκτός αυτής της δυνατότητας υπάρχουν και 
εκατοντάδες χωράφια εντελώς ακαλλιέργητα. Σιτάρια, κριθάρια, ρεβίθια, κουκιά, 
βρόμη, λούπινα υπήρχαν σε όλα τα χωριά. Σήμερα παρά την ύπαρξη των μηχανικών 
μέσων η παραγωγή έχει σταματήσει.  

Μικρές Ομάδες Παραγωγών ή συμπράξεις θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος 
αναγκών της κτηνοτροφίας.  Σε αυτού του είδους τις εκμεταλλεύσεις θα μπορούσε να 
επανέλθει και το Χιακό πρόβατο µε τα χαρακτηριστικά που έχει των υψηλών 
αποδόσεων. Όσο το μοντέλο είναι μεγάλος αριθμός ζώων - υψηλές επιδοτήσεις- 
ανεξέλεγκτη βοσκή δεν υπάρχει περίπτωση επανόδου του.  
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Δυνατότητες υπάρχουν και στον τομέα της νόμιμης σωστής και επικερδούς 
τοποθέτησης των τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων π.χ. τυριών στην τοπική και όχι 
µόνο αγορά. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή σίγουρα όμως 
μπορούν να γίνουν και περισσότερα.  

Επίσης, εκτιμάται ότι υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ζωοτροφών (χονδροειδών, ή 
και καρπών). 

Περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης έχει η Μελισσοκομία. Σήμερα κύριος φορέας του 
κλάδου είναι ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου. Συγκριτικό πλεονέκτημα θα 
μπορούσαν να έχουν στον κλάδο τα μικρότερα νησιά Ψαρά και Οινούσσες στην 
παραγωγή αρίστης ποιότητας θυμαρίσιου μελιού.  

Στον κλάδο της αλιείας προτείνεται η δημιουργία Θαλάσσιας Προστατευόμενης 
Περιοχής στα Ψαρά και σε συνεργασία της Π.Ε. Χίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) είχε εκπονηθεί αντίστοιχη μελέτη. Η πρόταση 
αυτή εντάχθηκε στο LEADER Αλιείας που διαχειρίζεται ο Δήμος Χίου. 

Οι κύριοι στόχοι του Δήμου Χίου στον πρωτογενή τομέα είναι: 

 Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα  

 Επιστημονική και Τεχνοκρατική Υποστήριξη  

 Ενημέρωση για επιχειρηματική ανάπτυξη/εξέλιξη (τεχνογνωσία, αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών)   

 Προώθηση αξιοποίησης πρωτογενούς παραγωγής 

 Προώθηση αναγνωρισιμότητας & ιδιαιτερότητας τοπικών προϊόντων 

 Ανάπτυξη Εξορυκτικών δραστηριοτήτων 

 Αξιοποίηση Νέων Θεσμών 

- Οικοτεχνία 

- Αγορά Παραγωγών 

- Ολοκληρωμένα Αγροκτήματα 

3.2.2 Δευτερογενής Τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης που 
οφείλεται, πρωτίστως, στην έλλειψη πρώτων υλών, στο υψηλό κόστος μεταφοράς 
προς και από την ηπειρωτική Ελλάδα και στην έλλειψη τεχνογνωσίας στην παραγωγή 
και προώθηση των προϊόντων.  

Ωστόσο ο δευτερογενής τομέας έχει σημαντικές προοπτικές ιδιαίτερα όσον αφορά 
στα προϊόντα που συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς 
και την παραγωγή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προσδίδοντας 
προστιθέμενη αξία στην παραγωγή επεξεργασμένων και τυποποιημένων προϊόντων. 
Παράλληλα, η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, είτε τροφίμων ή 
χειροτεχνημάτων – προϊόντων μικρο-βιοτεχνίας έχει σημαντικές προοπτικές 
διείσδυσης στην αγορά του τουρισμού ώστε να καλυφθούν ανάγκες που σήμερα 
καλύπτουν εισαγόμενα προϊόντα χαμηλής αισθητικής και ποιότητας. Πράγματι, 
κυρίαρχη θέση στη δομή του δευτερογενούς τομέα στην Χίο έχει η μεταποίηση 
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αγροτικών προϊόντων, σε πολλές περιπτώσεις παραδοσιακών με ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Γενικά 
οι μεταποιητικές αυτές δραστηριότητες κατανέμονται ως εξής:  

 Βιοτεχνίες παρασκευής ούζου 

 Εργοστάσια Παραγωγής Αναψυκτικών, Χυμών και Μπύρας 

 Τυροκομεία 

 Παραγωγή γάλακτος 

 Συσκευαστήρια ιχθυοκαλλιεργειών 

 Ελαιοτριβεία  

 Βιοτεχνίες παρασκευής γλυκών κουταλιού και λοιπών τροφίμων 

 Επεξεργασία και τυποποίηση μαστίχας  

 Οινοποιία  

Οι υπάρχουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους, 
διάσπαρτες με κύρια δραστηριότητα τη μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής. Δεν 
υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ στη Χίο. Οι ΜΜΕ, λειτουργούν 
σε οικογενειακή βάση και τείνουν να δραστηριοποιούνται περισσότερο σε τομείς 
όπως τα τρόφιμα και τα ποτά, τη κεραμική, την εξόρυξη και διάθεση αδρανών 
υλικών, την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, δηλαδή δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται με βάση την εκμετάλλευση μιας τοπικής ύλης ή παράδοσης σε ένα 
συγκεκριμένο κλάδο (π.χ. μαστίχα, εσπεριδοειδή).  
Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται προϊόντα του πρωτογενούς 
τομέα είναι: 

- 10 ελαιοτριβεία τα οποία δεν λειτουργούν όλα κάθε χρονιά 

- 1 βιομηχανικού τύπου μονάδα γάλακτος  

- 5  βιοτεχνικά τυροκομεία 

- 1 εργοστάσιο καθαρισμού - τυποποίησης και επεξεργασίας της Μαστίχας Χίου 
(Εργοστάσιο Μαστίχας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου) 

- 1 εργοστάσιο παραγωγής χυμών φρούτων («Χυμοί Χίου Α.Ε») 

- 2 οινοποιεία (Οινοποιείο της Αριούσιος Α.Ε και Οινοποιείο Παντελή Δ. Κεφάλα) 

- 2 εργοστάσια παραγωγής γλυκών κουταλιού και ζαχαρωδών προϊόντων 
(Mediterra A.E. και Σαραντής Α.Ε.) 

- 6 βιοτεχνίες παραγωγής γλυκών κουταλιού και ζαχαρωδών προϊόντων («Citrus 
A.E.»,                   «Άνεμος Α.Ε.», «Ειρήνη Κοράκη - Μαρίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.», 
«Ιωάννα Μαρίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.», «Βαρλάς Α.Ε.», «Το γλυκό της θείας 
Ευαγγελίας») 

- 3 βιοτεχνίες παραγωγής ζυμαρικών ( Mediterra AE, «Χιώτικο Κελάρι», «Τα 
χερίσια της Σμαράγδας») 

- 2 βιοτεχνίες παραγωγής παστελιών και χαλβαδόπιτων ( « Το Πατροπαράδοτο» 
και «Το Χιώτικο») 

- 1 βιοτεχνία αλίπαστων  
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Κατά την αμπελοοινική περίοδο 2013-2014 παράχθηκαν 44.126 λίτρα οίνων ΠΓΕ 
Χίος από τα οποία 24.708 λίτρα ερυθροί οίνοι και 19.418 λίτρα λευκοί οίνοι.       

Η παραγωγή λαδιού την ίδια περίοδο εκτιμάται σε 800 - 900 τόνους, ενώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία μονάδα τυποποίησης. 

Βιομηχανία 
Στασιμότητα παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Χίου το 2014, 
σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών 
οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους 
ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση των 
πωλήσεων και μικρή συμπίεση των ζημιών. 
Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Χίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 23 
ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου 
έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι κέρδη μόλις 0,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 
σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες οριακής αύξησης των εσόδων του κατά 
0,25% (+0,1 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (20,8% 
έναντι 20,5% το 2012). 
Παρουσιάζει μειωμένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ περίπου ζημιές προ φόρων (5,2 εκατ. 
ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες 
κατά 0,3 εκατ. ευρώ τελικές ζημιές (5,5 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 5,8 εκατ. ευρώ το 
2012). 
Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, 
βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταιρείες (15 ή 
65,2% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων 
(κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι περισσότερες (17 ή 73,9%). Κέρδη μετά τους 
φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι εννέα από τις 23 επιχειρήσεις (39,1%), καθώς 
οι υπόλοιπες (δεκατέσσερις ή 60,9%) ήταν ζημιογόνες. 
Οι συνολικές πωλήσεις των 23 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Χίου, 
μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν 
γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 41,2 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων 
παρουσιάζουν οι 13 από τις 23 εταιρείες (56,5%). 
Οι 23 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους 
προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 
31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 
86 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% (-10% τα πάγια και -9% τα κυκλοφορούντα). 
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 23 επιχειρήσεων: 

 Πέντε επιχειρήσεις (21,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, 
παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 
0,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένα κατά 0,5 εκατ. 
ευρώ. 

 Μία επιχείρηση (4,4%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με οριακά κέρδη, 
εμφάνισε κατά το 2013 μικρές ζημιές, έχοντας απώλειες 0,05 εκατ. ευρώ. 

 Δεκατρείς επιχειρήσεις (56,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, 
παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 6,3 εκατ. 
ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 0,5 εκατ. ευρώ. 
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 Τέσσερις επιχειρήσεις (17,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 
0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. 
ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,3 εκατ. ευρώ. 

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (22,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκε 
κατά 5% (-3,8 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (12,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 
30% (-5,2 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 14,1% των συνολικών απασχολουμένων 
κεφαλαίων (18,2% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε 
κατά 8% και διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων, 
που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες 
εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια. 
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 23 επιχειρήσεων στη διάρκεια της 
χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν οριακά θετική 
το 2013 (+0,1%), ενώ το 2012 είχε αρνητικό πρόσημο (-0,5%). 
Οι εν λόγω 23 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού 
στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο 
του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Χίου. Το 47,8% (έντεκα εταιρείες) 
ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών 
προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 23 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Χίο, αλλά οφείλουν το 
μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που 
βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.  

3.2.3 Τριτογενής Τομέας 

Ο τομέας του εμπορίου και υπηρεσιών αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου Χίου. Την τελευταία 20ετία ο τομέας 
παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη λόγω του τουρισμού, παρότι δεν πήρε μαζικές 
διαστάσεις στη Χίο, όπως στ’ άλλα νησιά του Αιγαίου. Από το παρελθόν, όμως, 
αποτελούσε παραδοσιακή δραστηριότητα των Χιωτών η ναυτιλία και το εμπόριο. 
Ειδικότερα στη ναυτιλία, που κυριαρχούσε κάποτε στη Χιώτικη οικονομία, η κρίση 
των τελευταίων ετών δημιούργησε αρκετά προβλήματα, έστρεψε όμως και σε άλλα 
επενδυτικά σχέδια τους Χιώτες εφοπλιστές και ναυτικούς, κυρίως τουριστικά. Έγιναν 
έτσι αρκετές τουριστικές επενδύσεις από Χιώτες ναυτιλλόμενους και μετανάστες, 
όμως την τελευταία 5ετία ανακόπηκε το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Απαιτούνται 
λοιπόν νέα κίνητρα για τις παραγωγικές επενδύσεις και σε άλλους τομείς που θα 
έδιναν συνολική ώθηση στη Χιώτικη οικονομία.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στη Δ.Ε. Χίου (64,32% ή 
2.225 επιχειρήσεις) και ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά οι Δ.Ε. 
Μαστιχοχωρίων (7,49% ή 259 επιχειρήσεις), Αγίου Μηνά (7,31% ή 253 επιχειρήσεις) 
και Ομηρούπολης (6,39% ή 221 επιχειρήσεις). 
Πίνακας 37: Αριθμός Επιχειρήσεων Δήμου Χίου ανα Δημοτική Ενότητα 2015 

Δημοτικές Ενότητες Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό του Συνόλου 
Δ.Ε. Αγίου Μηνά 253 7,31% 

Δ.Ε. Αμανής 81 2,34% 
Δ.Ε. Ιωνίας 177 5,12% 

Δ.Ε. Καμποχώρων 155 4,48% 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 88 2,54% 
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Δημοτικές Ενότητες Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό του Συνόλου 
Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων 259 7,49% 
Δ.Ε. Ομηρούπολης 221 6,39% 

Δ.Ε. Χίου 2.225 64,32% 
Σύνολο 3.459 100,00% 

Πηγή: Επιμελητήριο Χίου 

Αντιπροσωπευτική είναι η κατανομή των επιχειρήσεων της Δ.Ε. Χίου κατά κλάδο 
δραστηριότητας, με το 73,06% των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο 
Χίου ανήκει στον Τριτογενή τομέα (1.614 επιχειρήσεις), το 26,74% (595 
επιχειρήσεις) στον Δευτερογενή Τομέας και μόλις το 0,72% (16 επιχειρήσεις) στον 
Πρωτογενή Τομέα. Ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί στην παραγωγική δομή του 
Δήμου. 
Πίνακας 38: Αριθμός Επιχειρήσεων Δήμου Χίου ανα Κλάδο 2015 

Κλάδος Δραστηριοποίησης Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό του Συνόλου 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Αλιεία 16 0,72% 

Εμπόριο 870 39,10% 
Μεταποίηση 595 26,74% 
Τουρισμός  80 3,60% 

Παροχή Υπηρεσιών 664 29,84% 
Σύνολο 2.225 100,00% 

Πηγή: Επιμελητήριο Χίου 

Τουρισμός 
Το τουριστικό προϊόν στη Χίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εσωτερικό 
τουρισμό. Η προβληματική κατανομή μέσα στο έτος συνεπάγεται περαιτέρω 
επιβάρυνση των δικτύων και ανισορροπίες στην τοπική αγορά εργασίας. Πρόκειται 
για συνέπειες του σχεδιασμού και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Η 
αποτύπωση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χίου γίνεται στους ακόλουθους 
πίνακες. 
 
 
Πίνακας 39: Ξενοδοχειακό Δυναμικό Δήμου Χίου 2013 

Περιοχή Μονάδες 
Μέτρησης 

Κατηγορία Ξενοδοχείων (αστέρια) Γενικό 
Σύνολο 5 4 3 2 1 

Δήμος Χίου 
Μονάδες 2 15 30 10 3 60 
Δωμάτια 76 697 510 288 36 1.607 
Κλίνες 119 1.197 941 518 64 2.839 

Περιφέρεια 
Βορείου 
Αιγαίου 

Μονάδες 6 33 126 180 60 395 
Δωμάτια 784 1.614 4.391 4.250 727 11.766 
Κλίνες 1.595 2.964 8.295 8.010 1.409 22.273 

Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νήσων Αιγαίου 
(Φεβρουάριος 2015) 
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Πίνακας 40: Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ανα Δημοτική Ενότητα 

Δημοτικές Ενότητες Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό του Συνόλου 
Δ.Ε. Αγίου Μηνά 60 36,36% 

Δ.Ε. Αμανής 14 8,48% 
Δ.Ε. Ιωνίας 7 4,24% 

Δ.Ε. Καμποχώρων 0 0,00% 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 5 3,03% 

Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων 25 15,15% 
Δ.Ε. Ομηρούπολης 11 6,67% 

Δ.Ε. Χίου 43 26,06% 
Σύνολο 165 100,00% 

Πηγή: Επιμελητήριο Χίου 
Στον Δήμο Χίου καταγράφονται περιοχές αυξημένης τουριστικής κίνησης εντός ή 
πλησίον δασικών εκτάσεων όπως οι περιοχές Καρφάς – Δ.Κ. Θυμιανών, Τ.Κ. Λιθί & 
Λιμένας Λιθίου, Εμπορειός – Τ.Κ. Πυργίου, Ναγός & Γιόσωνας της Δ.Κ. 
Καρδαμύλων. 
Οι κατασκηνώσεις που λειτουργούν στον Δήμο Χίου είναι οι ακόλουθες: 

 Κατασκήνωση «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» στη θέση Σκλαβιά της Τ.Κ. 
Θολοποταμίου δυνατότητας 100 - 200 ατόμων. 

 Κατασκήνωση «ΘΑΒΩΡ» στον Προφήτη Ηλία του Δ.Κ. Θυμιανών 
δυναμικότητας 60 – 80 ατόμων.  

 Κατασκήνωση της Διεύθυνσης Πρόνοιας του πρώην Νομού Χίου στα 
Σκλαβιά δυναμικότητας 100 - 200 ατόμων. Διαθέτει υδροδοτικό δίκτυο (Δεν 
λειτουργεί) 

 Προσκοπική κατασκήνωση στην θέση «Μάναγρος» δυναμικότητας 50 -70 
ατόμων. Διαθέτει υδροδοτικό δίκτυο. 

 Κατασκήνωση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη θέση «Αγιάσματα» 
δυναμικότητας 100 ατόμων περίπου. 

 Ιδιωτικό κάμπινγκ στην θέση «Άγιος Ισίδωρος» Συκιάδας δυναμικότητας 100 
περίπου ατόμων. 

Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του τουρισμού στη Χίο την τελευταία 15ετία είναι 
απογοητευτική τόσο σε ότι αφορά την προσφορά (δηλαδή τις υπάρχουσες κλίνες και 
τουριστικά προϊόντα), όσο και τη ζήτηση. Η αλλαγή της κατάστασης το 2013 δεν 
είναι επαρκής ώστε να επιβεβαιώσει την σταθερή αντιστροφή της πορείας, ούτε τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που την συνοδεύουν είναι ενθαρρυντικά.  
Ο Δήμος Χίου συγκεντρώνει μόλις το 12,75% (2.839) των συνολικών ξενοδοχειακών 
κλινών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο αριθμός των οποίων παρουσίασε μια 
ελάχιστη αύξηση (1%) την τριετία 2010 - 2013. 
Πίνακας 41: Εξέλιξη Αριθμού Ξενοδοχειακών Κλινών για την Περίοδο 1990 - 2013 

Ξενοδοχειακές Κλίνες 1990 2000 2010 2013 

Δήμος Χίου 1.437 2.096 2.813 2.839 
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 13.331 22.326 22.142 22.273 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - ΞΕΕ 
Σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο Δήμος Χίου συγκεντρώνει μόλις το 
5,74% (814) των συνολικών κλινών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (14.188) της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το έτος 2013. 

Τα στοιχεία αφίξεων επιβατών με πτήσεις charter για τη περίοδο 1999 - 2014 
αποτυπώνουν το πρόβλημα συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα στη Χίο όπου 
ακόμη και το 2014 που ήταν η καλύτερη χρονιά στην Ελλάδα σε ότι αφορά την 
αύξηση επιβατών, οι αφίξεις δεν έφτασαν το ιστορικά υψηλό του 1999.  
Γράφημα 2: Αφίξεις Επιβατών με Πτήσεις Charter για την Περίοδο 1999 - 2014 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - ΥΠΑ 

Βέβαια η συνολική εξέλιξη της περιόδου είναι αρνητική για το σύνολο της 
Περιφέρειας και κάθε προορισμό ξεχωριστά αν υπολογιστεί ότι οι αφίξεις ήταν 
μειωμένες κατά 16,5% όταν οι την ίδια περίοδο για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν 
κατά 45% περίπου. 

Παρόμοια εικόνα για τον Δήμο Χίου παρουσιάζουν και οι αφίξεις επιβατών με 
πτήσεις εσωτερικού που όμως δεν αφορούν μόνο τουρίστες αλλά και τις μετακινήσεις 
των μονίμων κατοίκων των νησιών, οι οποίες αυξάνονται μέχρι το 2010 και στη 
συνέχεια μειώνονται φτάνοντας επίπεδα χαμηλότερα του 1999 εξαιτίας της κρίσης. 
Γράφημα 3: Αφίξεις Επιβατών με Πτήσεις Εσωτερικού για την Περίοδο 1999 - 2014 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - ΥΠΑ 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



171 
 

Το 2013 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου βρισκόταν στο ύψος αυτών του 1993 (1.492.523) ενώ το 1999 και το 2002 
που ήταν η καλύτερη χρονιά είχε φτάσει τα 2 εκ. διανυκτερεύσεις.  
Πίνακας 42: Αριθμός Διανυκτερεύσεων Ημεδαπών και Αλλοδαπών Τουριστών σε 

Ξενοδοχειακά Καταλύματα 1999 - 2013 

Περιοχή 1999 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Δήμος Χίου 213.248 204.648 217.024 238.094 209.138 205.811 190.596 144.799 169.882 

Βόρειο 
Αιγαίο 1.997.111 2.059.103 1.659.124 1.653.390 1.635.463 1.499.728 1.531.059 1.271.432 1.492.523 
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1.500.000

2.000.000

2.500.000
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Ν. Χίου

Ν.Σάμου

Ν.Λέσβου

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - ΞΕΕ 
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Χίος με τις διανυκτερεύσεις τη διετία 2012 – 2013 
να βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαπενταετίας (1999 - 2013).  
Κατά συνέπεια η μείωση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως στη μείωση των 
αλλοδαπών τουριστών που ξεκίνησε πολύ πριν την οικονομική κρίση και 
επιδεινώθηκε με τη μείωση των αφίξεων των Ελλήνων μετά το 2009 που ήταν η 
καλύτερη χρονιά. 
Η πληρότητα των μονάδων έχει υποστεί καθίζηση. Οι παραπάνω εξελίξεις 
αποτυπώνουν σε πολλές περιπτώσεις τη κρίση στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός 
τουρισμός από το 2000 και μετά που όπως στη περιφέρεια του Β. Αιγαίου και στη 
Χίο ειδικότερα εκδηλώθηκαν με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Τα προβλήματα μπορούν 
να συνοψιστούν: 

- Στη μη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος όταν αυξήθηκε παγκόσμια ο 
ανταγωνισμός σε ότι αφορά το προϊόν του ήλιου και της θάλασσας και μάλιστα 
προσφέροντας ένα περισσότερο «εξωτικό προϊόν».  

- Στην υποβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος σε ότι αφορά τις ιδιωτικές και 
τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τη ποιότητα του περιβάλλοντος (φυσικού, 
δομημένου και πολιτιστικού). Η υποβάθμιση του προϊόντος συνοδεύτηκε αρχικά 
με πολύ υψηλές τιμές (όπως σε όλη την Ελλάδα), ενώ η μείωση των τιμών για να 
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καταστήσουν το προϊόν ανταγωνιστικό έφερε πελάτες χαμηλότερου 
εισοδηματικού επιπέδου. 

- Η αλλαγή των ενδιαφερόντων αλλά και των απαιτήσεων των τουριστών - 
καταναλωτών που σήμερα έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις 
και διαφορετική εκπαίδευση απ’ ότι 20 χρόνια πριν. 

- Η αδυναμία των δράσεων τουριστικής προβολής να είναι αποτελεσματικές παρά 
τα ιδιαίτερα μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν μέχρι το 2010 από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και άλλους φορείς, αφού δεν εκσυγχρονίστηκαν 
ώστε να ακολουθήσουν τις σύγχρονες τάσεις με προβολή μέσω του διαδικτύου 
που φτάνει πλέον σε κάθε σπίτι, επιμένοντας στην αναχρονιστική παραγωγή 
ακριβών εντύπων (συνήθως κακής ποιότητας πολλά από τα οποία παραμένουν 
αδιάθετα σε αποθήκες) και υψηλής δαπάνης παρουσία σε εκθέσεις χωρίς τα 
ανάλογα αποτελέσματα. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Καταγραφή Βασικών Προβλημάτων, Προοπτικών και 
Αναγκών ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα 

Η καταγραφή των προβλημάτων, προοπτικών και αναγκών των δημοτικών ενοτήτων 
πραγματοποιήθηκε με την διακίνηση ερωτηματολογίων και η αποτύπωση των 
απαντήσεων τους έγινε χωρίς αξιολόγηση.  

Σημαντικότερα Προβλήματα ανά Δημοτική Ενότητα 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων στα ερωτηματολόγια, τα 
σημαντικότερα προβλήματα ανά Δημοτική Ενότητα είναι τα εξής: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
Δημοτική Κοινότητα Χίου 
 Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι επανειλημμένες πλημμύρες που 

προκαλούνται από τον Καλοπλύτη ποταμό 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 
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 Ύδρευση-Αποχέτευση-Κακή ποιότητα νερού στις οικίες-υψηλά ανταποδοτικά τέλη-
Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών 

 Ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων-κακή κατανομή κάδων και ανύπαρκτος 
καθαρισμός τους 

 Κακή λειτουργία ανακύκλωσης-Έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών 
 Κακό και ασυντήρητο οδικό δίκτυο-Φθορές και ελλείψεις στην σήμανση 
 Εγκατάλειψη και αδιαφορία σε ευπαθείς περιοχές π.χ. Κλειδού 
 Κτηριακά και όχι μόνο προβλήματα σε σχολικές μονάδες της κοινότητας 
 Πλήρης εγκατάλειψη παιδικών χαρών και χώρων αναψυχής 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντας 
 Υγειονομικές παροχές 
 Υπηρεσίες βελτίωσης βατότητας και εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας 
 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και παραλιών 
 Ηλεκτροφωτισμός και επέκτασή του 
 Καθαρισμός δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης 
 Ενεργοποίηση ανοικτού θεάτρου για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
Τοπική Κοινότητα Καρυών 
 Καθαριότητα  
 Φωτισμός  
 Πράσινο (ευπρεπισμός του πρασίνου) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος  
 Η χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο του Δήμου (67 χλμ). 
 Το δυσπρόσιτο οδικό δίκτυο. 
 Η γήρανση του ήδη περιορισμένου (16) αριθμού μονίμων κατοίκων. 
 Ο κατατεμαχισμός της αγροτικής γης. 
 Η εγκατάλειψη και κατάρρευση του αστικού ιστού στον οικισμό. 
 Η απομακρυσμένη και ατελής υγειονομική κάλυψη. 
 Η χρονοβόρα και περιστασιακή συγκοινωνιακή σύνδεση με το κέντρο. 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Διευχών 
 Ιατρική μέριμνα. 
 Προβλήματα στην ύδρευση – αποχέτευση. 
 Έλλειψη ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση. 
 Μερική απομόνωση λόγω απομακρυσμένων περιοχών. 
Τοπική Κοινότητα Κεράμου 
 Έλλειψη αγροτικού Ιατρού, μέγιστο πρόβλημα. 
 Έλλειψη συγκοινωνίας, γίνεται μόνο με ταξί και ιδιωτικά μέσα. 
Τοπική Κοινότητα Μελανιούς 
 Ύδρευση  
 Πρόσβαση στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια 
Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 
 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων. 
 Πλημμελής φωτισμός Κοινότητας και συντήρησή του. 
 Ανεξέλεγκτη βόσκηση 
Τοπική Κοινότητα Πυραμάς 
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 Ιατροί 
 Καθαρισμός φρεατίων. 
 Καθαρισμός και επισκευή δεξαμενών. 
 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων και πυρασφάλεια. 
 Φωτισμός χωριού (σοκάκια). 
 Εσωτερική οδοποιία. 
 Καθορισμός βοσκοτόπων και δασών. 
 Σύσταση στους ίδιους τους τσοπάνηδες. 
Τοπική Κοινότητα Τρυπών 
 Η ανεξέλεγκτη και εκτός οριοθέτησης βόσκηση 
Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 
 Έλλειψη αγροτικού ιατρού. 
Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 
 Έλλειψη ιατρού 
 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πηγής Αγιασμάτων 
 Συντήρηση κτιρίου «Υδροθεραπευτηρίου» Αγιασμάτων 
 Κατασκευή πεζογέφυρας στην κοίτη Αρβανού ποταμού 
 Καθαρισμός και εκβάθυνση Αρβανού ποταμού 
 Καθαρισμός και διανοίξεις αγροτικών δρόμων της περιοχής 
 Καθαρισμός υδάτινου αγωγού στην περιοχή Αγ. Πέτρου προς Λεπτόποδα 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 
 Απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
 Ανεξέλεγκτη βόσκηση – μη οριοθέτηση βοσκότοπων 
 Κακή ποιότητα – μη συντήρηση των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων για πρόσβαση σε 

αγροτεμάχια και πυρασφάλεια 
 

Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 
 Το δυσπρόσιτο οδικό δίκτυο 
 Η σταδιακή γήρανση του μόνιμου πληθυσμού 
 Η υψηλή απειλή πυρκαγιάς στις δασικές εκτάσεις 
 Η απουσία υγειονομικής φροντίδας 
 Η έλλειψη στοιχειωδών υποδομών (εκπαίδευσης, πολιτισμού κλπ) 
 Η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους κατοίκους για επιχειρηματική δράση 
 Η απουσία συγκροτημένου σχεδίου διάσωσης της περιοχής 
Τοπική Κοινότητα Βολισσού 
 Ανεργία – μετανάστευση 
 Αποχετευτικό 
 Συγκοινωνία 
 Ελλιπής υγειονομική περίθαλψη 
 Κατασπατάληση υδάτινων πόρων 
 Φθίνουσα προοπτική των παιδιών του σχολείου 
 Δημιουργία και ανάδειξη τουριστικού προϊόντος και προβολή του 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 
 Εσωτερική καθαριότητα χωριού 
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 Έλλειψη φωτισμού στις εσωτερικές πλατείες του χωριού λόγω μόνιμων ηλεκτρικών 
βλαβών. 

 Απαρχαιωμένες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις παιδικής χαράς. 
 Έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 
 Το μεγάλο σε έκταση αγροτικό οδικό δίκτυο χωρίς την ανάλογη συντήρηση. 
 Έλλειψη Υπηρεσιών Καθαριότητας. 
 Καθαρισμός ρεμάτων και χειμάρρων. 
 Καθαρισμός δρόμων από κλαδιά. 
 Έλλειψη αστυνόμευσης. 
Τοπική Κοινότητα Μεστών 
 Καθαριότητα χωριού. 
 Καθημερινή υπεραστική συγκοινωνία. 
 Ακτοπλοϊκή συγκοινωνία (σύνδεση Πειραιά-Λιμένα Μεστών) καθώς και με άλλα νησιά. 
 Αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό των Μεστών και παραλιών. 
 Δημιουργία Δημοτικών Αποχωρητηρίων στην είσοδο του χωριού. 
 Έγκαιρη απεντόμωση. 
 Επίσκεψη ιατρού στο ιατρείο του χωριού (εβδομαδιαίως). 
 Τοποθέτηση Α.Τ.Μ. 
Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 
 Ύδρευση – άρδευση. 
 Βιολογικός καθαρισμός. 
 Αναπαλαίωση και διαμόρφωση κτιρίων και χώρων του παραδοσιακού οικισμού. 
 Πρόσβαση με ασφαλτόστρωση στην παραλία Σαλαγώνα. 

 
Τοπική Κοινότητα Λιθίου 
 Καθαριότητα 
 Ρυμοτόμηση οικισμού παραλίας 
 Αγροτικό οδικό δίκτυο (βελτίωση και επέκταση) 
 Αποχετευτικό δίκτυο και επέκταση Ψ/Σ στην πάνω πλευρά του χωριού 
 Βελτίωση εγκαταστάσεων Δημοτικού σχολείου και παιδικής χαράς 
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 
 Αγροτική οδοποιία 
 Εσωτερική οδοποιία (πλακόστρωση) 
 Έλλειψη πόσιμου νερού 
Τοπική Κοινότητα Βέσσας 
 Αρδευτικό νερό 
 Αντιπλημμυρικά έργα 
 Επιδιορθώσεις αγροτικών δρόμων 
 Ανάπλαση παλαιού οικισμού (παλαιό χωριό) 
 Διάνοιξη δρόμου από επαρχιακή οδό Βέσσας – Ελάτας (πρόσβαση για νεκροταφείο) 

θέση «Λειβαδάκια» 
Τοπική Κοινότητα Πυργίου 
 Καθαριότητα 
 Τουριστική Ανάπτυξη 
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 Προβληματικό οδικό δίκτυο (Αγροτική – Εσωτερική Οδοποιία) 
 Μείωση πληθυσμού. Μετακίνηση στις πόλεις. 
 Ανεπάρκεια Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 Ανεπαρκής η διασύνδεση μεταξύ όμορων Κοινοτήτων και με την πόλη της Χίου με 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
 Προβληματική λειτουργία δικτύων ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων 
 Η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του δημότες 
 Αντιπλημμυρική προστασία της «Λήμνου»   
 Προστασία του Λιμανιού (κατοικιών που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα) από έντονα 

καιρικά φαινόμενα.  
 Μελέτη για την βελτίωση εκβολών χείμαρρων και ρεμάτων   
 Καθαρισμός  ποταμών και ρυακιών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου των βροχών  
 Καθαρισμός παραλιών πριν την έναρξη της θερινής περιόδου  
 Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας (υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν 

άμεσα και απαιτείται τακτική συντήρηση του οδοστρώματος των δημοτικών οδών) 
 Επισκευή δημοτικών διαμερισμάτων (Γεμέλικα,  Πνευματικό Κέντρο κ.α.)  
Τοπική Κοινότητα Καμπιών 
 Οδοποιία ( Αγροτικοί δρόμοι και δημοτικοί οδοί )  - Φωτισμός   
 Αποχέτευση – Ύδρευση – Άρδευση   
 Αξιοποίηση Φαράγγι Καμπιών   
 Αξιοποίηση Παραλίας Καμπιών   
 Αποκατάσταση της Συγκοινωνίας τους Καλοκαιρινούς Μήνες   
 Αγροτικός Γιατρός ( συνεχώς )  
 Καθαριότητα Δημοτικών Οδών 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 
 Αντιπλημμυρικά έργα-εκβάθυνση  ποταμών, χειμάρρων  
 Κυκλοφοριακό - διέλευση μεγάλων οχημάτων μεταφορών 
 Αγροτικοί δρόμοι που χρήζουν επίστρωσης με τσιμέντο η αδρανές υλικό 
 Εσωτερική οδοποιία, χρήζουν επίστρωσης με ομοιόμορφους κυβόλιθους 
 Πρώην Δημαρχείο Καμποχώρων - Άμεση συντήρηση 
 Παιδική χαρά δεν υπάρχει εντός οικισμού 
 Άμεσος χαρακτηρισμός επικίνδυνων οικιών και καθαρισμός αυτών σε συνεργασία με 

τους ιδιόκτητες 
Τοπική Κοινότητα Βασιλεώνοικου 
 Βελτίωση Αγροτικού Δικτύου  
 Αξιοποίηση κτήματος Αγίου Ματθαίου έκτασης 20 στρεμμάτων. 
 Βελτίωση Εγκαταστάσεων Γηπέδου 
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 
 Ηλεκτροφωτισμός 
 Καθαριότητα 
 Ύδρευση 
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Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα 
 Αγροτική οδοποιία 
 Εσωτερική οδοποιία 
 Καθαρισμός του οικισμού 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση 
 Έλλειψη καθαριότητας  κοινοχρήστων  χώρων 
 Έλλειψη  χώρων  στάθμευσης 
 Ελλιπής  δημοτικός  φωτισμός  
 Ελλιπής επάνδρωση κοινοτικών καταστημάτων 
 Μεγάλο  αγροτικό  δίκτυο  χωρίς  φροντίδα  για να είναι βατό στους δημότες. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη 
 Βιολογική μονάδα Καταρράκτη  
 Διάβρωση βόρειου και νότιου τμήματος παραλίας  
 Θωράκιση λιμανιού  
 Καθαριότητα  
 Ετοιμόρροπα  
 Διάνοιξη ποταμού – αντιπλημμυρική προστασία  
 Κατασκευή πλατείας ή διαμόρφωση υπάρχοντος πάρκου  
 Ενίοτε χείριστη ποιότητα νερού τους καλοκαιρινούς μήνες 
 Αναγκαιότητα κατασκευής κεντρικού δρόμου προκειμένου η πρόσβαση στο χωριό να 

γίνει ευκολότερη για τουριστικά λεωφορεία και επισκέπτες 
Τοπική Κοινότητα Κοινής 
 Έλλειψη αγροτικού ιατρού       
 Έλλειψη καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 

Προβλήματα στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας 
Ζωής ανά Δημοτική Ενότητα  

Η καταγραφή των προβλημάτων στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας 
Ζωής πραγματοποιήθηκε με την διακίνηση ερωτηματολογίων και η αποτύπωση των 
απαντήσεων τους έγινε χωρίς αξιολόγηση.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
Δημοτική Κοινότητα Χίου 
 Άναρχη στάθμευση οχημάτων και ελλιπής αστυνόμευση. 
 Σχετικά με τους χώρους πρασίνου. Παρόλο του ότι υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα του 

δήμου δεν αξιοποιούνται  δημιουργώντας χώρους πρασίνου (όπως πχ τα  3  οικόπεδα 
(6.455ΤΜ -399τμ  -5.920τμ) που βρίσκεται στον Αγ Γιώργη Ορφανό και βλέπεις ένα 
ξερό βουνό) 

 Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτήρια όπως πχ στην οδό Φωτεινού 8 - 10-    Βαρδάλαχου 
10 -14  -16 -Αγ Αναργύρων 3  -  5 κτλ. Δημιουργώντας μια κακή εικόνα για την πόλη. 

 Δεν υπάρχουν Επίσης πεζοδρόμια σε όλους τους δρόμους, η είναι πολύ στενά. 
 Απαιτούνται αποτελεσματικές  αντιπλημμυρικές εργασίες   από πιστοποιημένες εταιρείες 

που θα έχουν την ευθύνη των πεπραγμένων τους, σε όλους τους ποταμούς και τα ρέματα. 
 Πρέπει να γίνουν εργασίες λιμενικών έργων στο ύψος  του Αρμένη  σε μήκος 50μ, ή και 

περισσότερο, ούτως ώστε το κύμα να σπάει μέσα στη θάλασσα και όχι στο δρόμο εθνικής 
οδού Χίου - Καρδαμύλλων  που έχει μετατραπεί τώρα σε κυματοθραύστη εμποδίζοντας 
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την είσοδο των κατοίκων στα σπίτια τους όταν έχει κακοκαιρία και επιπλέον 
καταστρέφεται το οδόστρωμα. Έργα που πιθανόν να  μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 
κονδύλια ΕΣΠΑ, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και να 
προστατέψουν τις περιουσίες τους χωρίς να χρειάζεται να προβαίνει ο Δήμος σε 
αποζημιώσεις επιβαρύνοντας τον δημοτικό προϋπολογισμό.  

 Καταγραφή και αξιοποίηση ακινήτων Δήμου. Επίσης  να δοθεί στους μελετητές του  
ΣΧΟΟΑΠ - Γ.Π.Σ του Δήμου Χίου - ένα ενημερωμένο Ε9 με όλα τα ακίνητα του Δήμου 
ούτως ώστε να γίνει ο πραγματικός υπολογισμός των ελευθέρων επιφανειών που 
υπάρχουν τώρα  - έτσι θα γίνει ελάφρυνση της συμμετοχής των συνδημοτών μας και να 
το δεχθούν ευκολότερα  

 Ανταλλαγή ενδοαστικών ακινήτων δημοσίου με εξωαστικά για δημιουργία ελεύθερων 
χώρων πρασίνου, και κοινωφελών σκοπών , όπως νηπιαγωγείων στο Ριζάρη κτλ. 
Καταγραφή κληροδοτημάτων, αξιοποίησή τους με νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, για ΝΠΔΔ, 
νομιμοποίηση και ανάπλαση παιδικών χαρών, και αθλητικών χώρων, όπως και χώρων 
στάθμευσης. 

 Μαρίνα Καστέλου, ανάπλαση παραλιακής ζώνης-ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων 
Κάστρου, λιμανιού-εμπορικού κέντρου, ιχθυόσκαλας, πεζοδρόμηση-ποδηλατοδρόμοι, 
εφαρμογή προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων στις περιοχές Κάστρο, Κάμπο, Λιβάδια( 
γήπεδα Βούρου-Βούρειο κληροδότημα-νεοκλασικά κτίρια  σχολείο-Παρθεναγωγείο-
τάγμα-φοιτητικές εστίες. 

 Οριοθέτηση και προστασία ρεμάτων, ιδίως ρεμάτων Αγ . Ειρήνης, Αρμένη, κουφού, 
Κοκκαλά, περιπατητικές διαδρομές εκατέρωθεν των χειμάρρων.  Αντιπλημμυρική 
προστασία-αντιπυρική. 

 Ανάδειξη μνημείων: Λωβοκομείο, Ταμπάκικα, Κόρης Γεφύρι-ανάπλαση πρώην 
σκουπιδότοπου, πρόγραμμα ανάπλασης ενδοαστικού αστικού πρασίνου  από ευρωπαϊκά 
προγράμματα, αποκατάσταση όψεων διατηρητέων κτιρίων ιστορικού κέντρου. 

 Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων αμιαντοσωλήνων ύδρευσης του Δήμου Χίου. 
 Επέκταση Αεροδρομίου 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 
 Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού στο Βροντάδο με συνέχιση της άναρχης δόμησης 
 Εγκατάλειψη δασικού πυρήνα Κλειδούς-Δασκαλόπετρας-Πετροκάραβου-Τριών μύλων 
 Ανυπαρξία χώρων στάθμευσης των Αυτοκινήτων ανάγκη για εξεύρεση τέτοιων χώρων 
 Ανεπαρκής διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωσης 
 Ποιότητα νερού στις βρύσες των σπιτιών 
 Εγκατάλειψη παραλιακής οδού Βροντάδου από τους τρείς μύλους έως την 

Δασκαλόπετρα 
 Κακή δημόσια συγκοινωνία με ανυπαρξία σταθμών επιβίβασης και αποβίβασης πολιτών 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντας 
 Χώροι στάθμευσης 
 Δενδροφυτεύσεις – Πράσινο 
 Καθαριότητα 
 Πολιτιστικά 
 Αθλητισμός 
Τοπική Κοινότητα Καρυών 
 Καθαριότητα 
 Φωτισμός 
 Πράσινο 
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 Προσωπικό 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος  
 Ανύπαρκτος ή περιορισμένος καθαρισμός δημόσιων χώρων. 
 Εκτεταμένο και φθαρμένο δίκτυο ύδρευσης για λιγοστούς καταναλωτές. 
 Δεν ελέγχεται η ποιότητα του πόσιμου νερού. 
 Δεν υπάρχει προσβασιμότητα με Ι.Χ. στη νότια ζώνη του Αγ. Γάλακτος. 
 Έλλειψη οργανωμένου χώρου συνάθροισης των κατοίκων (πλατεία). 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Διευχών 
 Προβλήματα στην ύδρευση – αποχέτευση 
 Πολεοδομικά θέματα. 
 Αδυναμία πραγματοποίησης τεχνικών έργων για τη βελτίωση και ανάπτυξη της περιοχής. 
 Έλλειψη υποδομών για δραστηριοποίηση των κατοίκων και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους. 
Τοπική Κοινότητα Κεράμου 
 Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. 
 Τοποθέτηση κάδων μέσα στον οικισμό για την εξυπηρέτηση των υπερηλίκων. 
 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης του οικισμού. 
 Εσωτερική οδοποιία, επισκευή τμημάτων και πλακοστρώσεις. 
 Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και επέκταση αγροτικού δικτύου. 
Τοπική Κοινότητα Μελανιούς 
 Καθαριότητα– Αποκομιδή Απορριμμάτων  
 Λειτουργία Αιολικού Πάρκου ΔΕΗ (απόσταση από τον οικισμό μικρότερη του 

επιτρεπόμενου- υποβάθμιση περιοχής) 
Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 
 Τεχνικά έργα. 
 Χώρος στάθμευσης. 
 Καθαριότητα. 
 Συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων και πλύσιμο των κάδων. 
Τοπική Κοινότητα Πυραμάς 
 Ύδρευση – επισκευή δεξαμενής. 
 Επισκευή και καθαρισμός φρεατίων. 
 Συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων. 
 Πλακόστρωση των σοκακιών. 
Τοπική Κοινότητα Τρύπες 
 Τοποθέτηση παιδικής χαράς. Ο εξοπλισμός υπάρχει. 
 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων. 
 Ετήσιος καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης. 
 Εποχιακός καθαρισμός των δρόμων του χωριού. 
Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 
 Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας. 
 Κατασκευή πετροντούβαρου στο Δημοτικό Σχολείο Χαλάνδρων. 
 Καθαρισμός πηγών και δεξαμενών. 
 Καθαρισμός οικισμών. 
 Καθαρισμός και διάνοιξη αγροτικής οδοποιίας. 
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 Αποπεράτωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αφροδισίων. 
 Καλλιέργεια πηχών στη θέση Εμπολή. 
Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 
 Κλάδεμα δέντρων στην περιοχή Αγιασμάτων 
 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης πόσιμου ύδατος 
 Συντήρηση και αντικατάσταση βανών και καπακιών δεξαμενών 
 Τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων σε στροφές κυρίως που έχουν χαλάσει 

από νεροφαγώματα 
 Συντήρηση παιδικής χαράς Αγιασμάτων 
 Αποκατάσταση γεφυριού (πολύ επικίνδυνου λόγω καθίζησης) στην περιοχή Ρισοποτάμου 
 Έλλειψη internet στα Αγιάσματα 
 Χορτοκοπή εντός οικισμών Λεπτοπόδων και Αγιασμάτων 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 
 Ανεξέλεγκτη βόσκηση 
 Η μη επαρκής αποκομιδή των απορριμμάτων ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Κάδοι 

ανακύκλωσης. 
 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου σε όλη την Κοινότητα. 
 Επέκταση Δημοτικού φωτισμού σε όλη την Κοινότητα. 
 Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας. 
 Ανταπόκριση των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για κλάδεμα δέντρων, καθαρισμό 

πηγών και δεξαμενών ύδρευσης. 
 Αποκατάσταση οδικού δικτύου και αγροτικών δρόμων 
Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 
 Έλλειψη ελέγχου της ποιότητας του νερού 
 Δεν υπάρχει σχεδιασμός στη χάραξη και συντήρηση των αγροτικών δικτύων 
 Δεν εξετάζεται καμία λύση για το οδικό δίκτυο της Αμανής 
 Δεν υπάρχει πρόβλεψη αντιπυρικών ζωνών γύρω από τους οικισμούς 
 Δεν υπάρχει πρόσβαση με όχημα στις νότιες ζώνες των οικισμών 
 Οι κάδοι απορριμμάτων είναι στο σύνολό τους φθαρμένοι 
 Υπάρχουν τμήματα του δικτύου ύδρευσης με αμίαντο 
 Σοβαρό πρόβλημα η ύπαρξη πολλών ετοιμόρροπων κατοικιών 
Τοπική Κοινότητα Βολισσού 
 Αποχέτευση – Βιολογικός Βολισσού και οικισμών 
 Διαχείριση απορριμμάτων 
 Καθαριότητα (επιβολή προστίμων σε όσους πετούν μπάζα) 
 Προστασία περιβάλλοντος από φωτιές (κλιμάκιο Πυροσβεστικής στην Αμανή) 
 Έλεγχος αυθαίρετης βόσκησης 
 Συνετή διαχείριση πηγών και υδροφόρου ορίζοντα 
 Πολεοδομικά θέματα του αστικού και εξωαστικού χώρου 
 Χώροι στάθμευσης 
 Συγκοινωνία σε καθημερινή βάση την θερινή περίοδο και σύνδεση των οικισμών 
 Τεχνικά έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 
 Ελάχιστοι ανοιχτοί χώροι πράσινου – αναψυχής (π.χ. πάρκα). 
 Ανακύκλωση γυαλιού – κομποστοποίηση. 
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 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση. 
 Λανθασμένη θέση βιολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΝΧ. 
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 
 Εξεύρεση λύσης ως προς την ποιότητα νερού ύδρευσης. 
 Διάστρωση παραλίας Κώμης και άμεσες ενέργειες. 
 Εφαρμογή σχεδίου πόλης Κώμης μερική ή ολική. 
 Εξεύρεση χώρων προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων. 
 Διαμόρφωση Κοίτης Κατράρη προς Δυτική παραλία Κώμης. 
Τοπική Κοινότητα Μεστών 
 Καθαριότητα. 
 Στάθμευση. 
 Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Μεστών και παραλίες. 
 Δημιουργία μονάδας ώσμωσης στη θέση Γύρος. 
 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. 
Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 
 Ύδρευση – άρδευση. 
 Βιολογικός καθαρισμός. 
 Αναπαλαίωση και διαμόρφωση κτιρίων και χώρων του παραδοσιακού οικισμού. 
 Πρόσβαση με ασφαλτόστρωση στην παραλία Σαλαγώνα. 
Τοπική Κοινότητα Λιθίου 
 Καθαριότητα 
 Χώροι στάθμευσης 
 Τεχνικά έργα 
 Υποδομές 
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 
 Καθαριότητα – Ύδρευση 
 Διαχείριση απορριμμάτων 
 Βιολογικός καθαρισμός 
 Δίκτυο όμβριων 
 Πολεοδομία 
 Παραλία του χωριού 
Τοπική Κοινότητα Βέσσας 
 Διαχωρισμός όμβριων με αποχετευτικό σύστημα 
 Αντικατάσταση δικτύου πόσιμου νερού 
 Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και δημιουργία βιολογικού ή σηπτικού βόθρου 
 Χώροι στάθμευσης 
 Ελλιπής καθαριότητα 
 Αρδευτικό νερό λόγω πυρκαγιάς του 2012 
 Κάδοι ανακύκλωσης 
 Συντήρηση παλαιού οικισμού λόγω επικινδυνότητας κτισμάτων 
 Συντήρηση και επίστρωση 3Α 
Τοπική Κοινότητα Πυργίου 
 Η περιοχή παρουσιάζει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον ειδικά τους θερινούς μήνες όπου η 

επισκεψιμότητα αυξάνεται σε μέγιστο βαθμό. Η μεγάλη προσέλευση επισκεπτών και 
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οχημάτων δημιουργεί ανάγκες εξυπηρέτησης και στάθμευσης οχημάτων. Άμεση ανάγκη 
εξεύρεσης νέων χώρων πάρκινγκ. 

 Αποκομιδή απορριμμάτων σε καθημερινή βάση 
 Καθαριότητα σε καθημερινή βάση, τόσο των οικισμών όσο και των παραλιών (κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο) 
 Υπόγεια καλωδίωση του δικτύου παροχής ρεύματος στους παραδοσιακούς οικισμούς 

(Πυργί – Μεστά κλπ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων 
 Καθορισμός χώρου απόρριψης μπαζών προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη 

απόρριψη σε δασικές και μη περιοχές.   
 Δημιουργία χώρου στάθμευσης κοντά στην πλατεία Μαρμάρου Καρδαμύλων 

(Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανεύρεσης κατάλληλου και διαθέσιμου χώρου) 
 
Τοπική Κοινότητα Καμπιών 
 Χώροι Στάθμευσης Κυρίως κατά τους Καλοκαιρινούς Μήνες   
 Διαχείριση Απορριμμάτων το Καλοκαίρι (πλύσιμο κάδων)   
 Τεχνικά Έργα στους Αγροτικούς Δρόμους   
 Ανάδειξη Παλαιού Οικισμού Πλακόστρωση 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 
 Οριοθέτηση στους χώρους πράσινου – καθαρισμός – φύλαξη 
 Καθαριότητα, άμεση συλλογή απορριμμάτων - συνεργεία καθαριότητας στους 

κοινόχρηστους χώρους 
 Στάθμευση- εύρεση χώρων στάθμευσης 
 Συνεργασία κατοίκων στη διαχείριση απορριμμάτων, - προγραμματισμός συλλογής 
 Ύδρευση εντός χωριού: μόνο μια παροχή ποσίμου ύδατος- χρειάζονται τουλάχιστον 

ακόμα 3 
 Αστική ανάπτυξη, χρήζει αύξηση των ορίων δόμησης στο σχέδιο πόλης 
 Τεχνικά έργα - εκβάθυνση ποταμών, χειμάρρων, χώροι στάθμευσης 
Τοπική Κοινότητα Βασιλεώνοικου 
 Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων. 
 Επίλυση προβλημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
 Επέκταση οικισμού σύμφωνα με τις προτάσεις ΣΧΟΟΑΠ. 
 Εσωτερική  Οδοποιία. 
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 
 Σοβαρή έλλειψη δωρεάν χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης 
 Ανάγκη διεύρυνσης των σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε κάθε γωνιά του 

νησιού με κατάλληλη ενημέρωση όλων των πολιτών. 
 Δημιουργία νέων φραγμάτων για αξιοποίηση της μεγάλης ποσότητας υδάτων που χάνεται 

κατά την χειμερινή περίοδο και διασύνδεσης τους με τα αρδευτικά δίκτυα 
 Συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας δασών με άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών 

,και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ηλεκτρονική παρακολούθηση δασών(υπάρχει 
δράση στο ΕΣΠΑ 2014-20) 

 Αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας , τις έχουμε άφθονες, με δημιουργία 
δημοτικών φωτοβολταϊκών – αιολικών πάρκων αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα 
με έσοδα για το δήμο αλλά και ελάφρυνση πολιτών από ανταποδοτικά τέλη. Μπορούμε 
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έστω και πιλοτικά σε μικρά χωριά να αντικαταστήσουμε τα φωτιστικά δημοτικού 
φωτισμού με ηλιακά φωτιστικά , να καταγράψουμε το κόστος εγκατάστασης – 
συντήρησης και αξιοπιστία και από το αποτέλεσμα να κρίνουμε την επέκταση τους σε 
όλο το δήμο  

 Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα 
 Καθαριότητα 
 Αστική ανάπτυξη 
 Τεχνικά έργα 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση 
 Χώροι Στάθμευσης 
 Ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που εξυπηρετούν δημότες και καθημερινά γίνονται 

ατυχήματα ή δημιουργούνται προβλήματα λόγω επικινδυνότητας. 
 Αποχέτευση και εξωραϊσμός στην περιοχή «Τροχάλας» που υποφέρει χρόνια από 

έλλειψη αποχέτευσης , πλημμυρών και φωτισμού. 
 Απεριποίητα πάρκα. 
 Πλήρης έλλειψη καθαριότητας 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη 
 Καθαριότητα – συχνότερη αποκομιδή σκουπιδιών, αντικατάσταση κάδων και καλαθιών, 

καθαρισμός κεντρικών οδών  
 Βιολογική μονάδα –αναγκαιότητα επίλυσης του θέματος  
 Βόρειο τοιχίο – μη προσβάσιμη η παραλία στους λουόμενους  
 Έλλειψη χώρων αναψυχής (πάρκο, πλατεία, παιδική χαρά)   
 Επικινδυνότητα ετοιμόρροπων κτιρίων 
Τοπική Κοινότητα Κοινής 
 Παροχή ακατάλληλου νερού τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή μας  
 Η μη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης με τον βιολογικό  
 Καθαριότητα  
 Χώροι στάθμευσης 

Προβλήματα και οι ανάγκες στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας, Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού ανά 
Δημοτική Ενότητα 

Η καταγραφή των προβλημάτων στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, 
Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε με την διακίνηση 
ερωτηματολογίων και η αποτύπωση των απαντήσεων τους έγινε χωρίς αξιολόγηση.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
Δημοτική Κοινότητα Χίου 
 Η πρωτοβάθμια υγεία είναι σε άθλια κατάσταση –το ΙΚΑ υπολειτουργεί. Παρόλο που ο 

Δήμος δεν ευθύνεται.  
 Επίσης το πλαφόν του ιατρού του ΚΑΠΗ να αυξηθεί σε 50 συνταγογραφήσεις  κάθε 

Σάββατο τώρα που το ΙΚΑ  – ΠΕΔΥ έχει διαλύσει. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 
 Υποβάθμιση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (πχ βοήθεια στο σπίτι) και κακή λειτουργία 

αυτών όταν υπήρχαν 
 Μη επαρκής στήριξη αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων Βροντάδου. Έλλειψη 

δημόσιων χώρων άθλησης 
 Κτηριακά και όχι μόνο προβλήματα σε σχολικές μονάδες (Δημοτικά γυμνάσια και 

λύκεια) 
 Προβλήματα στον βρεφονηπιακό σταθμό του Βροντάδου 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντας 
 Παροχές υγείας 
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
 Χώροι αθλητισμού 
Τοπική Κοινότητα Καρυών 
 Να αναβαθμιστεί ο τομέας του αθλητισμού 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος  
 Μη επαρκής υγειονομική κάλυψη από Αγροτικό Ιατρείο Παρπαριάς. 
 Μεγάλη καθυστέρηση στη σύνδεση με το Νοσοκομείο Χίου 
 Οι δημοτικές δομές πολιτισμού είναι ανύπαρκτες στην περιοχή. 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Διευχών 
 Έλλειψη ιατρικής περίθαλψης. 
 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών π.χ. πλήρωμα ασθενοφόρου. 
 Έλλειψη υποδομών για αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα. 
 Έλλειψη υποδομών για δραστηριότητες που θα βοηθούν τα παιδιά επί πλέον της βασικής 

εκπαίδευσης. 
Τοπική Κοινότητα Κεράμου 
 Επισκευή και εξοπλισμός παιδικής χαράς. 
 Επισκευή γηπέδου μπάσκετ 
 Βελτίωση σήματος Digea 
Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 
 Συντήρηση και καθαριότητα Ιατρείου. 
 Στελέχωση Αγροτικών ιατρείων. 
Τοπική Κοινότητα Πυραμάς 
 Ιατρούς στα βοριόχωρα 
 Internet για συνταγογράφηση στο κάθε χωριό για τους υπερηλίκους. 
 Ασθενοφόρο μόνιμα με ιατρούς. 
 Τακτική συγκοινωνία. 
 Να επισκευαστούν οι παιδικές χαρές και το σχολείο (στέγη, στάζουν τα κεραμίδια). 
 Κόψιμο δέντρων στην παιδική χαρά. 
 Επισκευή του Πύργου (μπάζει νερά) 
Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 
 Συντήρηση παιδικής χαράς στους οικισμούς Χαλάνδρων  - Αφροδισίων. 
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 Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ. 
 Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου. 
 Βελτίωση σήματος Digea. 
Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 
 Έλλειψη ιατρού στο Υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων 
 Συντήρηση στις μπασκέτες στο γηπεδάκι Αγιασμάτων 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 
 Επαναλειτουργία αγροτικών ιατρείων με κατάλληλο εξοπλισμό. 
 Μόνιμος αγροτικός ιατρός και ασθενοφόρο στη Βολισσό. 
 Λύση στο πρόβλημα της συνταγογράφησης σε υπερήλικες στην κοινότητά τους 
 Πρόσβαση των κατοίκων στο internet 
 Συντήρηση και αποκατάσταση του αθλητικού κέντρου και της παιδικής χαράς της Ν. 

Ποταμιάς 
 Ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 
 Έλλειψη ασθενοφόρου 
 Υγειονομική εγκατάλειψη 
 Έλλειψη δράσεων στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού 
 Εγκατάλειψη της μοναδικής αθλητικής υποδομής (γήπεδο μπασκετ0 
 Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους Πολιτιστικούς φορείς (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Φιλαρμονική) 
 Ανύπαρκτη ενίσχυση των τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων 
Τοπική Κοινότητα Βολισσού 
 24ωρη καθημερινή κάλυψη Πολυδύναμου ιατρείου Βολισσού 
 Άμεση λειτουργία του ασθενοφόρου 
 Έλεγχος του σχολείου 
 Αποκατάσταση και ανάδειξη του παλαιού ελαιοτριβείου σε πολυχώρο 
 Περαιτέρω αξιοποίηση του θεματικού Μουσείου κρασιού 
 Αξιοποίηση ακινήτου για την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς 
 Πλήρης κάλυψη της μεταφοράς των παιδιών του Αθλητικού συλλόγου Αμανής  
 Αξιοποίηση Πολιτιστικών συλλόγων 
 Ανάδειξη και σύνδεση του Ομήρου με την περιοχή 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 
 Αναβάθμιση Κέντρου υγείας Πυργίου. 
 Πιο συχνή επίσκεψη αγροτικών ιατρών στα χωριά. 
 Δημιουργία «κλειστού γηπέδου» στη Νότια Χίο (μπάσκετ, βόλεϊ). 
 Δημιουργία γηπέδων 5Χ5 στη Νότια Χίο. 
 Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων. 
 Δημιουργία ΚΑΠΗ στη Νότια & Βόρεια Χίο. 
 Δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στη Νότια & Βόρεια Χίο. 
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 
 Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Καλαμωτής. 
 Συντήρηση Δημοτικής Αίθουσας Καλαμωτής. 
 Συντήρηση παιδικών σταθμών Καλαμωτής Κώμης. 
 Τοποθέτηση αγροτικού Ιατρού για εξυπηρέτηση δημοτών. 
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Τοπική Κοινότητα Μεστών 
 Λειτουργία παιδικής χαράς σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (συντήρηση 

εγκαταστάσεων και τοποθέτηση χλοοτάπητα.) 
 Οργάνωση παραλιών με απαραίτητο εξοπλισμό (ξύλινη ράμπα ΑμεΑ, ντουζιέρες κλπ). 
 Επισκευή γηπέδου μπάσκετ (χλοοτάπητας, μπασκέτες). 
 Επισκευή γηπέδου 5Χ5. 
 Αναγκαία επίσκεψη ιατρού στο Ιατρείο του χωριού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 
 Επισκευή σχολείου (στεγανοποίηση κλπ) το οποίο χρησιμοποιείται για πολλαπλές 

χρήσεις(κοινοτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις). 
Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 
 Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής βελτίωση των υφιστάμενων παροχών (Βοήθεια στο 

Σπίτι). 
 Στον τομέα της Υγείας έλλειψη αγροτικών Ιατρών με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα 

συνταγογράφησης και παροχών υγείας στους ηλικιωμένους. 
 Στον τομέα του αθλητισμού βελτίωση και αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών. 
Τοπική Κοινότητα Λιθίου 
 Ενέργειες σε συνεργασία με το Νοσοκομείο για στελέχωση Αγροτικών ιατρείων. 
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 
 Επαναλειτουργία Αγροτικού ιατρείου 
 Ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου 
 Προβολή του Μεσαιωνικού οικισμού 
Τοπική Κοινότητα Βέσσας 
 Υποστήριξη Κέντρου υγείας Πυργίου 
 Υποστήριξη στο υπάρχον Αγροτικό ιατρείο Βέσσας 
 Αναπαλαίωση παλαιού χωριού λόγω επικινδυνότητας (κατάρρευση κτιρίων του 1600) 
 Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς όπως: αναπαλαίωση παλαιών πηγαδιών της τοπικής 

κοινότητας Βέσσας και πρόσβαση σ’ αυτά (θέση Λουβέρι) 
 Αναπαλαίωση παλαιών κτισμάτων στη θέση Καμπί και Ανύδρου. 
Τοπική Κοινότητα Πυργίου 
 Έλλειψη κοινωνικών δομών στους πρώην Δήμους και τις Δημοτικές Ενότητες 
 Απουσία πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο 

(Πόλη) 
 Ανεπαρκείς υποδομές για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού 
 Ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων (Πύργος Δοτιών – Πυργίου) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων 
 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου  
 Επισκευή και αξιοποίηση του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμύλων (π.χ. Θα μπορούσαν 

κάποιες από τις εκδηλώσεις που παρουσιάζονται στο Ομήρειο να γίνονται και στα 
Καρδάμυλα. Για να τις παρακολουθούν  περισσότερα άτομα που κατοικούν στα γύρω 
χωριά θα μπορούσε μετά από συνεννόηση να γίνει μεταφορά των κατοίκων με τα 
λεωφορεία του Δήμου.   

 Να παραμείνει επανδρωμένο το Πολυδύναμο ιατρείο με δύο γιατρούς και μία νοσοκόμα.  
 Επισκευή στέγης του πρώην Α΄ Δημοτικού Σχολείου που στεγάζει το ολοήμερο 

Νηπιαγωγείο. 
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 Αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η υγρασία στο κτίριο του παιδικού 
σταθμού με άμεσο κίνδυνο στην υγεία των νηπίων.  

 Επισκευή κεραμοσκεπής Λυκείου 
 Στεγανοποίηση κλειστού χώρου που γυμνάζονται οι μαθητές της Β  ́θμιας εκπαίδευσης 
 Δημιουργία μητρώου ευπαθών ατόμων και οικογενειών που αποδεδειγμένα δεν μπορούν 

να καλύψουν τις βιοποριστικές τους  ανάγκες. 
Τοπική Κοινότητα Καμπιών 
 Μόνιμος Αγροτικός Γιατρός   
 Ανάδειξη Φαραγγιού Καμπιών   
 Βελτίωση του Θεσμού της Γιορτής του Κερασιού 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 
 Σχεδιασμός, λειτουργία και στήριξη του κοινωνικού κράτους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο 

στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
 Μη επαρκές διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό 
 Στον τομέα υγείας να χορηγηθούν βιβλιάρια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

ανασφάλιστων και αδυνάτων πολιτών 
 Στον τομέα της παιδείας, παροχή γραμματειακής υποστήριξης 
 Στον  τομέα του πολιτισμού, ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων όπως μνημεία, μουσεία 

και αρχαιολογικών χώρων 
 Στον τομέα του αθλητισμού, απαιτείται αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και 

βελτίωση των χώρων τόσο αισθητικά όσο και ποιοτικά 
Τοπική Κοινότητα Βασιλεώνοικου 
 Βελτίωση  εγκαταστάσεων  Γηπέδου. 
 Βελτίωση  παιδικής  χαράς. 
 Βελτίωση  Αγροτικού  Ιατρείου. 
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 
 Αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων ανά δημοτική ενότητα, με στελέχωσή τους με 

βασικά ιατρικά μέσα και ανάλογο ιατρικό προσωπικό ώστε να αποφορτιστεί το 
Σκυλίτσειο από περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε ένα περιφερειακό 
ιατρείο αλλά και να μπορούν να δίνονται οι πρώτες βοήθειες άμεσα σε έκτακτα 
περιστατικά. Είναι κρίμα να χάνονται νέα παιδιά από ένα αλλεργικό σοκ  από ένα 
τσίμπημα επειδή δεν πρόλαβαν να το πάνε στο νοσοκομείο  

 Αναβάθμιση με υλικοτεχνικό εξοπλισμό των αγροτικών ιατρείων 
 Δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων σε περιόδους χαμηλού τουριστικού ενδιαφέροντος 

με σκοπό τον περιορισμό των <<νεκρών>> αυτών περιόδων. Τα Χριστούγεννα υπάρχει 
έντονη η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων εκδηλώσεων. 

Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα 
 Βελτίωση υπηρεσιών υγείας (Αγροτικό Ιατρείο) 
 Βελτίωση υποδομών παιδείας (Νηπιαγωγείο) 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση 
 Επιδιόρθωση και επάνδρωση κοινοτικού Ιατρείου 
 Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου. 
 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  ακατάλληλη. 
 Ακατάλληλη πρόσβαση προς το Γήπεδο και μη ύπαρξη στεγάστρου. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη 
 Γήπεδο μπάσκετ - επισκευή  
 Οργάνωση κοινοτικού ιατρείου (γραφική ύλη και εξοπλισμός)  
 Συντήρηση – επισκευή πολιτιστικού κέντρου (παλαιού σχολείου) 
 Συντήρηση δημοτικού σχολείου (βάψιμο ξύλινων αιθουσών, κάγκελων, τοιχίων) 
Τοπική Κοινότητα Κοινής 
 Περισσότερη μέριμνα και φροντίδα στην υγεία και την παιδεία με ότι χρειαστεί  

Προβλήματα και οι Ανάγκες στον Τομέα της Τοπικής 
Οικονομίας και της Απασχόλησης ανά Δημοτική Ενότητα  

Η καταγραφή των προβλημάτων στον Τομέα Τοπικής Οικονομίας και της 
Απασχόλησης πραγματοποιήθηκε με την διακίνηση ερωτηματολογίων και η 
αποτύπωση των απαντήσεων τους έγινε χωρίς αξιολόγηση. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
Δημοτική Κοινότητα Χίου 
 Καλό θα ήταν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν και πλέον τα αιτήματα των πολιτών να 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 
 Έλλειψη κινήτρων σε νέους επιχειρηματίες 
 Ελλιπής ενημέρωση άλλων μορφών επιχειρηματικότητας (πχ συνεταιριστική 

επιχειρηματικότητα) 
 Ασυδοσία και ανομία από διάφορους επαγγελματίες (π.χ. βοσκούς) 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντας 
 Τουρισμός 
 Αγροτικά προϊόντα 
 Ενημέρωση από αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάπτυξη των παραπάνω 
Τοπική Κοινότητα Καρυών 
 Να γίνει προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο τόπος (επιχειρηματικότητα, ενίσχυση τοπικών 

προϊόντων) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος  
 Ανύπαρκτη τοπική επιχειρηματικότητα 
 Έλλειψη συντονισμού και καθοδήγησης για ανάδειξη τοπικών καλλιεργειών. 
 Αναποτελεσματική εφαρμογή της δακοκτονίας. 
 Κακής ποιότητας αγροτικό οδικό δίκτυο. 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Διευχών 
 Καμία ενίσχυση στην τοπική επιχειρηματικότητα. 
 Καμία προσπάθεια βελτίωσης ή ανάπτυξης νέων Υπηρεσιών στις απομακρυσμένες 

περιοχές. 
 Καμία προσπάθεια ενίσχυσης των κατοίκων για την παραγωγή και προώθηση των 

τοπικών προϊόντων. 
Τοπική Κοινότητα Μελανιούς 
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 Δημιουργία δικτύου πιστοποιημένων μονοπατιών στην περιοχή ως ώθηση του 
οικοτουρισμού (πεζοπορία / περιήγηση) 

Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 
 Τα έργα που κάνει ο Δήμος να δίνονται σε εργολάβους της περιοχής για την τόνωση της 

τοπικής οικονομίας. 
Τοπική Κοινότητα Πυραμάς 
 Ενίσχυση των τοπικών προϊόντων. 
 Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. 
Τοπική Κοινότητα Τρύπες 
 Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών και μεθόδων. 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 
 Στήριξη και προώθηση βιολογικών προϊόντων της περιοχής όπως λάδι, κρασί, γάλα, 

αρωματικά φυτά. 
Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 
 Αναγκαιότητα διατήρησης του «Βοήθεια στο Σπίτι» 
 Αναγκαιότητα καθοδήγησης των κατοίκων σε εξελίσιμες νέες καλλιέργειες 
 Ώθηση σε επίπεδο ιδεών του ενεργού πληθυσμού του χωριού 
 Υπόδειξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την επισκευή των οικιών 
Τοπική Κοινότητα Βολισσού 
 Παραχώρηση αγροτικών δημοτικών εκτάσεων σε ομάδες νέων αγροτών με 

μακροπρόθεσμη χρήση γης 
 Σχεδιασμός αναδάσωσης της περιοχής 
 Προγράμματα για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 
 Αστυνόμευση της υπαίθρου από την αυθαίρετη δόμηση 
 Αξιοποίηση θερμών πηγών (Αγιάσματα, Αγία Μαρκέλλα) 
 Αξιοποίηση κάστρου Βολισσού 
 Αξιοποίηση του λιμένα Λιμνιών ως τουριστικό καταφύγιο και σύνδεση με Ψαρά 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 
 Ένταξη του Δήμου σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα με έμφαση στις 

επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα χωριά. 
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 
 Βελτίωση Ζ.Ο.Ε. και ΣΧΟΟΑΠ για ανάπτυξη του τουρισμού Κώμης και Καλαμωτής. 
 
Τοπική Κοινότητα Μεστών 
 Μείωση γραφειοκρατίας, βελτίωση των Υπηρεσιών πολεοδομίας, αρχαιολογίας, δασικής 

υπηρεσίας, για ταχύτερη εξυπηρέτηση. 
 Προώθηση τοπικών προϊόντων. 
 Ενημέρωση της κοινότητας για προτάσεις σε τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα. 
Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 
 Διοργάνωση σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση των νέων και όχι μόνο, σε θέματα και 

δράσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία. 
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 
 Βελτίωση του τρόπου καλλιέργειας και καθαρισμού μαστίχας 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



190 
 

Τοπική Κοινότητα Πυργίου 
 Δημιουργία υποδομών ανάδειξης και εμπορίας τοπικών και καινοτόμων προϊόντων 

(εκθεσιακός τουρισμός) 
 Ανάδειξη και αξιοποίηση του Κεντρικού Πύργου στο Πυργί, προκειμένου να μετατραπεί 

σε πολυχώρο πολιτισμού και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων 
 Για να αποφύγουμε την πληθυσμιακή αφαίμαξη και να βοηθήσουμε την παραμονή των 

νέων στον τόπο τους είναι απαραίτητο όσα άτομα προσλαμβάνονται και απασχολούνται 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Τοπ. Κοινότητα να είναι κάτοικοι της. Με 
αποτέλεσμα να είναι συνεπείς στο ωράριό τους και γενικά την καλύτερη ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.    

 Να ενημερώνεται η Τοπική Κοινωνία των Καρδαμύλων ( επαγγελματίες του κλάδου) για 
τα έργα/εργασίες/προμήθειες που δημοπρατούνται από τον Δήμο προκειμένου να 
συμμετέχουν. 

 Τουριστική προβολή των Καρδαμύλων με κάθε μέσο που διαθέτει ο Δήμος με σκοπό την 
ενίσχυση των επαγγελματιών που  ασχολούνται με τον Τουρισμό.( ενοικιαζόμενα 
καταλύματα, εστιατόρια καφετέριες κ.α.   

Τοπική Κοινότητα Καμπιών 
 Σεμινάρια για Καλύτερη Απόδοση στην Παραγωγή του Κάστανου , Κερασιάς  και 

Βύσσινου 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 
 Χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου με αρμόδια Διεύθυνση 

τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με αρμοδιότητες που θα ερευνά, θα μελετά κάθε θέμα 
για την ανάπτυξη, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού 

 Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτιών και μέριμνα για την σύνδεση 
αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης 

 Υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής 
 Υπηρεσίες που παρέχουν τεχνική βοήθεια και εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση του 
κόστους παραγωγής 

Τοπική Κοινότητα Βασιλεώνοικου 
 Έρευνα  - αξιοποίηση ιδιοτήτων  του Τσίκουδου. 
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 
 Αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στο νησί . Δημιουργία ενός 

σωστού και σύγχρονου αγροτικού συνεταιρισμού ο οποίος θα προωθεί τα αγροτικά 
προϊόντα στα σημεία λιανικής πώλησης σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του 
κλάδου τροφίμων. Μία τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας  στον 
πρωτογενή τομέα και μια δυναμική αξιοποίησης των προϊόντων μας και έξω από τα 
σύνορα του νησιού μας. 

 Συνεργασία του δήμου με τους επαγγελματίες του τουρισμού με σκοπό την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες. 

 Δημιουργία σημείων ενημέρωσης των τουριστών σε κομβικά σημεία του νησιού κατά 
την τουριστική περίοδο 

 Δημιουργία ενός ετήσιου πλάνου  δράσης των υπηρεσιών του δήμου. Κάποια πράγματα 
όπως οι συντηρήσεις των αγροτικών οδών, ο καθαρισμός των οικισμών και των 
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δημοτικών οδών ,καθαρισμός σχαρών όμβριων και άλλες τέτοιου είδους εργασίες να 
γίνονται προγραμματισμένα και οργανωμένα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 

 Δημιουργία συνολικού πλάνου ανάπτυξης του 12μηνου τουρισμού. Αυτό προϋποθέτει 
βελτίωση των υποδομών υποδοχής των τουριστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και από 
πλευράς δήμου και από πλευράς επαγγελματιών του κλάδου ώστε να μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θρησκευτικός,  αθλητικός, 
περιπέτειας ,κρουαζιέρας) που θα μπορούσαν άνετα να αναπτυχθούν στο νησί.   

Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα 
 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας με υποδομές στο οδικό δίκτυο και χωροταξικό σχέδιο για 

τις αιτούμενες ή υπάρχουσες επιχειρήσεις. 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση 
 Ενημέρωση σε τοπικές κοινωνίες για κάθε είδους δραστηριότητας  (π.χ. γυναικείοι 

συνεταιρισμοί) επιδοτούμενης . 
 Ανάδειξη Τοπικών Προϊόντων. 
 Διαφήμιση τοπικών προϊόντων μέσα και έξω από την Ελλάδα. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη 
 Αρτιότερο δίκτυο μεταφορών  
 Τουριστική προβολή του χωριού – αύξηση επισκεπτών για διαμονή και σίτιση  
 Διαμόρφωση πλαζ   
 Παραλία Πηγάδια – μη προσβάσιμη για αυτοκίνητα ενώ διαθέτει φυσικό κάλλος 
Τοπική Κοινότητα Κοινής 
 Περισσότερη ενίσχυση  και προβολή του μοναδικού προϊόντος (μαστίχα)  
 Βελτίωση περαιτέρω των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες 

 
 
 

Συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα ανά Δημοτική 
Ενότητα 

Η καταγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ανά δημοτική ενότητα 
πραγματοποιήθηκε με την διακίνηση ερωτηματολογίων και η αποτύπωση των 
απαντήσεων τους έγινε χωρίς αξιολόγηση. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 
 Παραλιακή ζώνη ιδιαίτερα ελκυστική και εύκολα προσβάσιμη από το κέντρο της Χίου 
 Αρχαιολογικός χώρος Δασκαλόπετρας (Πέτρας του Όμηρου) 
 Ναυτική παράδοση του Βροντάδου 
  Ύπαρξη γραφικών λιμανιών-καταφυγίων σκαφών 
 Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομίας Αίπους και ύπαρξη ιστορικών μονοπατιών 
 Περιαστικό δάσος Κλειδούς με ύπαρξη υπέροχων περιπατητικών διαδρομών 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντας 
 Παραλίες 
 Οικισμός 
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Τοπική Κοινότητα Καρυών 
 Αγροτικές δραστηριότητες (φυστίκι, μέλι, λάδι) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος 
 Το ιδιαίτερης αξίας τριώροφο σπήλαιο. 
 Οι Βυζαντινοί Ναοί του και τα ξυλόγλυπτα τέμπλα τους. 
 Η αφθονία πηγαίων νερών και ανάλογης βλάστησης. 
 Η βιοποικιλότητα και η παρουσία σπάνιων ειδών πεταλούδας. 
 Η ιστορική αξία του χώρου ως ο πρώτος κατοικήσιμος στο νησί. 
 Η αυτοφυής παρουσία βοτάνων και αρωματικών φυτών. 
 Η αρχιτεκτονική του οικισμού τον κατατάσσει στους προστατευόμενους.  
Τοπική Κοινότητα Αγίου Διευχών 
 Είναι περιοχή που επιδέχεται τουριστικής ανάπτυξης. 
 Ύπαρξη πολιτιστικών Μνημείων (π.χ. Μονή Μουνδών). 
 Περιοχή με δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης (ταβέρνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια). 
 Καθαρισμός – ανάδειξη παλαιών μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών, γνωριμία με τη 

φύση. 
Τοπική Κοινότητα Κεράμου 
 Μεταλλεία Κεράμου – αξιοποίησή τους. 
 Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Αγιασμάτων 
 Αξιοποίηση μονοπατιών – περιπατητικών διαδρομών 
Τοπική Κοινότητα Μελανιούς 
 Χώρος ιστορικός (Σφαγή της Χίου)  
 Τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, που συνδυάζει την ύπαρξη νερών & πρασίνου με τη 

θάλασσα 
 
Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 
 Παραλίες και μονοπάτια. 
Τοπική Κοινότητα Πυραμάς 
 Περιβάλλον. 
 Τα πολιτιστικά μνημεία (νερόμυλοι, Πύργος, μικρές εκκλησίες κλπ). 
Τοπική Κοινότητα Τρυπών 
 Ο καθαρισμός των παλαιών μονοπατιών με την υπέροχη θέα και το μοναδικό τοπίο θα 

μπορούσε να προσελκύσει τον περιπατητικό τουρισμό. 
Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 
 Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Αγιασμάτων. 
 Αξιοποίηση Δημοτικής Ενότητας Αμανής. 
Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 
 Ιαματικό νερό Αγιασμάτων 
 Αξιοποίηση πηγής 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 
 Ανάδειξη του οικισμού της παλαιάς Ποταμιάς 
 Δημιουργία περιπατητικής διαδρομής από Π. Ποταμιά προς Λήμνο Βολισσού. 
 Εναλλακτικός τουρισμός 
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 Βιολογικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας 
Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 
 Το άγριο φυσικό περιβάλλον με έντονη παρουσία από δρύες και ελιές 
 Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ελαιόδεντρων και αυτοφυών  βοτάνων 
 Η ύπαρξη πολλών χώρων επαγγελματικής φύσεως μιας άλλης εποχής που θα μπορούσαν 

να αναδειχθούν σε μικρά μουσεία στο πλαίσιο μετατροπής του χωριού σε ένα ανοιχτό 
θεματικό πάρκο 

 Η διατήρηση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του οικισμού 
 Ο τριπλασιασμός του μόνιμου πληθυσμού περίπου 3 μήνες τον χρόνο 
Τοπική Κοινότητα Βoλισσού 
 Τοπικά προϊόντα, προώθηση 
 Μονοπάτια (περιπατητικές διαδρομές-ποδηλασία). Θεματικός τουρισμός 
 Πανίδα και χλωρίδα (ορχιδέες, βότανα, bird watching) 
 Παλαιοί οικισμοί και ξωκκλήσια, κάστρο Βολισσού 
 Ιαματικά Λουτρά 
 Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς (Όμηρος, αρχαίοι οικισμοί ) 
 Θαλάσσια σπορ (καταδύσεις-ιστιοπλοΐα) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 
 Κάστρο Απολλίχνων (περιπατητικός τουρισμός). 
 Μονή Βρετού (θρησκευτικός τουρισμός). 
 Παραδοσιακή τέχνη Αγγειοπλαστικής. 
 «Λιβελούλες» λιμενοδεξαμενής Αρμολίων. 
 Εσωτερικό παραδοσιακού οικισμού Αρμολίων. 
 
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 
 Λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, η αγροτική και τουριστική ανάπτυξη. 
Τοπική Κοινότητα Μεστών 
 Το ίδιο το χωριό είναι το βασικότερο πλεονέκτημα (όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ 

49/19-1-1996 «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ». 
 Λιμάνι Μεστών. 
 Παλαιός – Νέος Ταξιάρχης. 
 Περιπατητικός τουρισμός. 
 Παραλίες. 
 Πλήρης κάλυψη παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ξενοδοχειακές 

μονάδες, εστιατόρια, τουριστικά καταστήματα). 
 Πύλη εισόδου με αξιόλογο λιμάνι (Μεστά) η λειτουργία του οποίου θα ενισχύσει την 

οικονομία του τόπου και θα αυξήσει κατακόρυφα το τουριστικό ρεύμα προς το νησί 
(Ολιγόωρο ταξίδι) 

Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 
 Παραδοσιακός οικισμός. 
 Παραλίες. 
 Σπήλαιο Ολύμπων 
 Μαστιχοκαλλιέργεια. 
Τοπική Κοινότητα Λιθίου 
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 Αξιοποίηση σπηλαίου στη θέση «Καμινάκι». 
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 
 Ανάδειξη του μεσαιωνικού οικισμού 
 Χαρακτηρισμός αιγιαλού και παραλίας Αγ. Ειρήνης, με προοπτική δημιουργίας οικισμού 
Τοπική Κοινότητα Βέσσας 
 Παραδοσιακός Οικισμός Βέσσα  
Τοπική Κοινότητα Πυργίου 
 Προορισμοί υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος 
 Πρωτογενής τομέας σε προϊόντα Π.Ο.Π. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων 
 Αξιοποίηση του Λιμανιού  
 Τουριστική Προβολή – Αξιοθέατα (σπήλια - κάστρο της Γριάς – εκκλησίες – πύργοι –

ανεμόμυλοι - νερόμυλος Ροδοκανάκη - μαγκανοπήγαδα κ.α.) 
Τοπική Κοινότητα Καμπιών 
 Φυσικές Ομορφιές όπως : Φαράγκι , Παραλίες , Γύρος Πελινναίου 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 
 Υδάτινοι πόροι 
 Λεκανοπέδιο Καμποχώρων - προάστιο Δήμου Χίου 
 Γεωργική θέση για εκμετάλλευση 
Τοπική Κοινότητα Βασιλεώνοικου 
 Γειτνίαση με την πόλη της Χίου. 
 Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σχετιζόμενων με την μικρή  
 απόσταση από την πόλη. 
 Δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων πάσης φύσεως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

στα Δημοτικά οικόπεδα που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βασιλεωνοίκου. 
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 
 Μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης μόλις 8km  
 Μεγάλη δυναμική ανάπτυξης με έντονη επιστροφή νέων για μόνιμη κατοικία. 
 Μεγάλος αριθμός μικρών παιδιών σε αναλογία με τους μόνιμους κατοίκους  
 Έντονη πολιτιστική δράση διαφόρων ηλικιών 
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα 
 Ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων νερού τον χειμώνα 
 Ύπαρξη μεγάλων Δημοτικών χώρων πρασίνου 
 Ύπαρξη παραδοσιακών κτιρίων (π.χ. Μύλος). 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση 
 Ναός Αγίου Γεωργίου (μνημείο ισάξιο Νέας Μονής ). 
 Μοναδική θέα λόγω υψομέτρου. 
 Μοναδικά τοπικά προϊόντα. 
 Μοναδικά τοπικά ακούσματα και μουσικά όργανα. 
 Μοναδικές τοπικές ενδυμασίες. 
 Ξωκλήσια με θέα, ιστορία και πολύ πράσινο. 
 Διαφήμιση περιπατητικού μονοπατιού στην περιοχή  ΄΄Φα΄  ́προς  Λιθί . 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη 
 Λιμάνι   
 Πλαζ για μπάνιο  
 Περιπατητικές διαδρομές  
 Παλιός Καταρράκτης – ξωκλήσια ιστορικής σημασίας και ερείπια σεισμού  
 Αξιοποίηση παραλίας Πηγάδια για μπάνιο 
Τοπική Κοινότητα Κοινής 
 Ανάδειξη και αξιοποίηση του φράγματος Κατράρη 

5. Ιεράρχηση Σημαντικών Έργων και Παρεμβάσεων ανά Δημοτική 
Ενότητα 

Η ιεράρχηση των σημαντικών έργων και παρεμβάσεων ανά δημοτική ενότητα 
πραγματοποιήθηκε με την διακίνηση ερωτηματολογίων και η αποτύπωση των 
απαντήσεων τους έγινε χωρίς αξιολόγηση. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
Δημοτική Κοινότητα Χίου 
 Πρέπει να τελειώσει την κατασκευή του φράγματος (της κόρης το γεφύρι). 
 Πρέπει να ανακατασκευάσει τον Καλοπλύτη Ποταμό, ούτως ώστε να σταματήσουν οι 

πλημμύρες στα μαγαζιά και στα σπίτια 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 
 Προστασία και ανάδειξη περιοχής Κλειδούς 
 Ολοκληρωμένη μελέτη και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας 
 ΣΧΟΟΑΠ Ομηρούπολης 
 Διαμόρφωση παραλιακής Βροντάδου από τρεις Μύλους-Δασκαλόπετρα 
 Δημιουργία Κέντρου Ομηρικής Προβολής 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντας 
 Αποπεράτωση των περιφερειακών δρόμων 
 Εκτέλεση εργασιών εντός οικισμού σε πολλά σημεία εσωτερικής οδοποιίας 
 Αγροτική οδοποιία 
 Ηλεκτροφωτισμός 
 Προσβασιμότητα σε παραλίες 
Τοπική Κοινότητα Καρυών 
 Διαχωρισμός όμβριων - λυμάτων στο βόρειο τμήμα του χωριού.  
 Αναπλάσεις, ευπρεπισμοί, φωτισμός στον κεντρικό δρόμο του χωριού.  
 Κατασκευή μικρού γηπέδου καλαθοσφαίρισης (basket ball) στα Χοιρομάντρια Καρυών  
 και αντιπλημμυρικά έργα.  
 Αγροτικοί δρόμοι Αγγελή, Χωρίδια και κάτω Κερουσιά.  
 Πολεοδομικός Σχεδιασμός (ΣΧΟΟΑΠ). 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος 
 Παρεμβάσεις μερικής διάνοιξης του επαρχιακού οδικού δικτύου. 
 Δυνατότητα πρόσβασης με όχημα στη νότια ζώνη του οικισμού. 
 Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης γύρω από τον οικισμό. 
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 Βελτίωση των αγροτικών υποδομών στην περιοχή «Κόρδα». 
 Κατάλληλη σήμανση των σημείων ενδιαφέροντος του οικισμού. 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Διευχών 
 Βελτίωση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης. 
 Βελτίωση, συντήρηση δημοτικών κτιρίων. 
 Βελτίωση αγροτικών δρόμων. 
 Τσιμεντοποίηση οδών, ύδρευση, ανάπλαση δημοτικών χώρων. 
 Επισκευή – αξιοποίηση πολιτιστικών Μνημείων. 
Τοπική Κοινότητα Κεράμου 
 Λουτρά Αγιασμάτων. 
 Μεταλλεία Κεράμου. 
 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. 
Τοπική Κοινότητα Μελανιούς 
 Κατασκευή δεξαμενής πόσιμου νερού  
 Αγροτική οδοποιία (κατασκευή νέων δρόμων)   
 Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας (Ηλεκτροφωτισμός)  
 Επισκευή – κατασκευή σκαλοπατιών στις παρόδους του χωριού & αποπεράτωση 

πλακόστρωσης 
 Καθαρισμός ρεματιάς από οικισμό έως παραλία για δημιουργία πεζοπορικής διαδρομής     
Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς         
 Αποπεράτωση του δρόμου Παρπαριά – Αγ. Μαρκέλλα. 
 Αλιευτικό καταφύγιο στον Αγ. Ισίδωρο. 
 Επέκταση οικιστικού σχεδίου στον Αγ. Ισίδωρο. 
 Ασφαλτόστρωση και σήμανση περιφερειακής οδού. 
 Πλακόστρωση περιμετρικά του Αγ. Ιωάννη και πλατείας Κάστρου. 
Τοπική Κοινότητα Πυραμάς 
 Επισκευή δεξαμενών – φρεατίων. 
 Σχολαστικός καθαρισμός αγροτικών δρόμων. 
 Νέοι αγροτικοί δρόμοι. 
 Περιφερειακός δρόμος για την πυρασφάλεια του χωριού. 
 Πλακόστρωση των δρόμων του χωριού. 
Τοπική Κοινότητα Τρυπών 
 Διαμόρφωση και αξιοποίηση της πετρόκτιστης πηγής του Κότσυρα. 
 Διαπλάτυνση του αγροτικού δρόμου Φλέας – Γαμπή. 
 Τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση δρόμου προς πάνω γειτονιά. 
 Τσιμεντοστρώσεις και επιδιορθώσεις δρόμου προς Δυτ. Μέση πλατεία. 
 Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Αγ. Προκόπιο προς Μονόδρι. 
Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 
 Καλλιέργεια πηγών στη θέση Εμπολή. 
 Πετροντούβαρο στο Δημοτικό Σχολείο Χαλάνδρων. 
 Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας. 
 Διάνοιξη αγροτικής οδοποιίας. 
 Αποπεράτωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αφροδισίων. 
Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 
 Κατασκευή αγροτικού δρόμου προς Ροδίακα 
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 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 
 Καθαρισμός και εκβάθυνση Αρβανού ποταμού 
 Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου εντός οικισμού (κάτω από την εκκλησία) 
 Καθαρισμός λαγκαδιού γύρω από τα Κοινοτικά Λουτρά (κλαδιά, χόρτα, μπάζα) 
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 
 Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόμου προς Π. Ποταμιά 
 Ηλεκτροδότηση Π. Ποταμιάς 
 Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ν. Ποταμιάς 
 Διαμόρφωση και ανάδειξη πλατείας στην είσοδο της κοινότητας ως χώρου αναψυχής 
 Επέκταση Δημοτικού φωτισμού και αποχετευτικού δικτύου στο σύνολο του οικισμού 
Τοπική Κοινότητα Βoλισσού 
 Οδική πρόσβαση στη νότια ζώνη των οικισμών  
 Αντικατάσταση των σωλήνων ύδρευσης με αμιαντοσωλήνα 
 Η βελτίωση της υπεραστικής συγκοινωνίας 
 Βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου 
 Υπογείωση πλαστικής σωλήνας ύδρευσης 
Τοπική Κοινότητα Βoλισσού 
 Βιολογικός για όλους τους οικισμούς 
 Αξιοποίηση του ΚΑ.ΠΗ σε ξενώνα φιλοξενίας παιδιών από ιδρύματα και φορείς 
 Μετατροπή παλαιού ελαιοτριβείου σε πολιτιστικό κέντρο 
 Συγκοινωνία (υλοποίηση περιφερειακού δρόμου) 
 Ιαματικά Λουτρά 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 
 Επέκταση αεροδρομίου Χίου. 
 Βελτίωση εγκαταστάσεων λιμανιού Χίου. 
 Προσέγγιση επιβατηγών πλοίων στον λιμένα Μεστών. 
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 
 Παρέμβαση στην παραλία της Κώμης λόγω διάβρωσης. 
 Κατασκευή βιολογικού και δικτύου αποχέτευσης στην Κώμη. 
 Μελέτη και παρέμβαση στον οικισμό Καλαμωτής όπου υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα. 
 Αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας (ακίνητα Κώμης). 
 Εφαρμογή σχεδίου πόλης Κώμης. 
Τοπική Κοινότητα Μεστών 
 Βιολογικός. 
 Αντιπλημμυρικό. 
 Υπογείωση καλωδίων ΔΕΗ, ΟΤΕ. 
 Αποπεράτωση λειτουργίας λιμανιού. 
 Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού – βιολογικού δικτύου στον Λιμένα Μεστών. 
 Αναστήλωση Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου (μοναστήρι). 
 Στεγανοποίηση Δημοτικού Σχολείου. 
 Αλιευτικά καταφύγια. 
Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 
 Λιμένας Μεστών ως τη Δυτική Πύλη SENGEN. 
 Ηλεκτροδότηση σπηλαίου Ολύμπων. 
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 Δημιουργία μαρίνας σκαφών στην περιοχή Σαλαγώνα Ολύμπων. 
 Αξιοποίηση φράγματος Κατράρη. 
 Αξιοποίηση φράγματος Κοντού. 
Τοπική Κοινότητα Λιθίου 
 Ρυμοτόμηση παραλίας Λιθίου 
 Βελτίωση κοίτης ποταμού έμπροσθεν των καταστημάτων 3 αδέρφια και κυρα – 

Δέσποινα. 
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 
 Φράγμα Κοντού 
 Ύδρευση όλων των τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων με 

πόσιμο νερό 
Τοπική Κοινότητα Βέσσας 
 Αντιπλημμυρική προστασία 
 Αρδευτικό δίκτυο 
Τοπική Κοινότητα Πυργίου 
 Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.) 
 Ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας 
 Έμφαση στον πρωτογενή τομέα με βελτίωση των υποδομών (Αγροτική οδοποιία – δίκτυα 

άρδευσης κλπ) στις παραγωγικές περιοχές 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων 
 Ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμανιού ( παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.α. για τα 

σκάφη που το επισκέπτονται)  
 Αντιπλημμυρική προστασία της Λήμνου  
 Προστασία του λιμανιού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βόρειοι άνεμοι κ.α.) 

Επέκταση 
 Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου  
 Απαραίτητες – αναγκαίες επεμβάσεις για την βελτίωση της εσωτερικής και αγροτικής 

οδοποιίας   
Τοπική Κοινότητα Καμπιών 
 Αποπεράτωση Αποχετευτικού γιατί είναι σε ελεύθερη ροή και καταλήγουν  στο Φαράγκι 
 Πλακόστρωση Κοινοτικών Οδών για την Ανάδειξη του Παλιού Οικισμού 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 
 Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού. Εκβάθυνση ποταμών, χειμάρρων 
 Κυκλοφοριακό, χώροι στάθμευσης 
 Παιδική χαρά - ανάπλαση πλατειών 
 Αγροτική οδοποιία - εσωτερική 
 Πρώην Δημαρχείο Καμποχώρων – συντήρηση 
Τοπική Κοινότητα Βασιλεώνοικου 
 Αξιοποίηση Πύργων και Ανεμόμυλων Βασιλεωνοίκου. 
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 
 Δημιουργία πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία 

του νησιού 
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 Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων στον κεντρικό λιμένα Χίου και αξιοποίηση του 
Λιμένα Μεστών 

 Δημιουργία δημοτικών παρκινγκ σε κομβικά σημεία εντός πόλεως και επίλυση 
κυκλοφοριακού εντός του κέντρου της πόλης, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο την 
τουριστική περίοδο (αυτά τα δύο θέματα θα βελτίωναν αρκετά την καθημερινότητα των 
πολιτών)  

 Βελτίωση υποδομών αερολιμένα Χίου. 
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα 
 Ολοκλήρωση περιφερειακού δρόμου Κόρης Γεφύρι – Δαφνώνας – Νέα Μονή 
 Ολοκλήρωση έργου σύνδεσης λυμάτων 100% οικισμού με βιολογικό 
 Δημιουργία πάρκου 3000 τ.μ. εντός οικισμού σε δημοτικό χώρο. 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Συκούση 
 Χώροι Στάθμευσης. 
 Επισκευή ιατρείου και επάνδρωση. 
 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (εκεί γίνονται όλες οι εκδηλώσεις από όλους τους 

Συλλόγους). 
 Ανακατασκευή πρόσβασης προς το γήπεδο (εκεί βρίσκουν χώρο όλα τα παιδιά και είναι 

επικίνδυνο). 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτη 
 Βιολογική μονάδα Καταρράκτη  
 Διάβρωση βόρειου και νότιου τμήματος παραλίας  
 Θωράκιση λιμανιού  
 Καθαριότητα  
 Ετοιμόρροπα  
 Διάνοιξη ποταμού – αντιπλημμυρική προστασία  
 Κατασκευή πλατείας ή διαμόρφωση υπάρχοντος πάρκου  
 Ενίοτε χείριστη ποιότητα νερού τους καλοκαιρινούς μήνες 
 Αναγκαιότητα κατασκευής κεντρικού δρόμου προκειμένου η πρόσβαση στο 

χωριό να γίνει ευκολότερη για τουριστικά λεωφορεία και επισκέπτες 
Τοπική Κοινότητα Κοινής 
 Επισκευή και εξοπλισμός Κοινοτικού Ιατρείου  
 Επισκευή και εξοπλισμός Κοινοτικού  Γραφείου (δεν έχει τίποτα και δεν 

λειτουργεί) 
 Επισκευή κεντρικής πλατείας  
 Δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων  
 Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου 
 

 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



200 
 

 
 

 
 

 
 

 

4.6  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ XIOY 
4.6.1 Εισαγωγή 

Η οργανωτική δομή των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού προσδιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από 
το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες που η Κεντρική Διοίκηση 
αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες των 
Ο.Τ.Α. α’βαθμού περιγράφονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006). Οι νέες μεταβιβαζόμενες πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους 
αναφέρονται αναλυτικά στο Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Εικόνα 13: Η οργανωτική δομή του Προγράμματος Καλλικράτης 

 
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ενός Δήμου στην εκπλήρωση της 
αποστολής του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες της εκάστοτε 
δημοτικής αρχής να: 
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• προγραμματίζει, να οργανώνει και να διεκδικεί πόρους χρηματοδότησης και 
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα 

• αξιοποιεί και να ενεργοποιεί το σύνολο του στελεχικού δυναμικού που διαθέτει 
• συνεργάζεται με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής 
• να ευαισθητοποιεί και παρακινεί τους πολίτες προς συγκεκριμένες συμπεριφορές 

και δράσεις 
• αναδεικνύει και να προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης κλπ. 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι 
η αναβάθμιση της υποδομής του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού διοίκησης, καθώς 
και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών λειτουργίας και των υπηρεσιών που 
προσφέρει στους πολίτες. 

4.6.2 Γενική Αποτίμηση της εφαρμογής του «Καλλικράτη» 

Μόλις λίγα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των 
συνενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) και την εφαρμογή του 
Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, διαπιστώθηκε η ανάγκη μιας νέας «μεταρρύθμισης» 
και μάλιστα, με την επίκληση των ίδιων στόχων: "δημιουργία μεγαλύτερων, ισχυρότερων 
και πιο αποτελεσματικών Οργανισμών, ικανών να σχεδιάζουν την τοπική ανάπτυξη και να 
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες". 

Η μεταρρύθμιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επιχείρησε να συνδυάσει τη συνολική αναδιάρθρωση 
όλων των επιπέδων της Τοπικής Διοίκησης, δηλαδή της αποκεντρωμένης κρατικής 
διοίκησης και της πολυβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια εκτεταμένη αναδιανομή 
αρμοδιοτήτων. Βασικός στόχος ήταν η ανάδειξη των 325 νέων μεγαλύτερων Δήμων σε 
βασικά «διοικητήρια» (όπως ακριβώς παλιότερα τα διοικητήρια ήταν οι νομαρχίες), όπου 
θα διεκπεραιώνονταν οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες και κυρίως εκείνες 
«εντάσεως κοινού» πολύ εγγύτερα προς τον πολίτη. Έτσι, προβλέπονταν η μεταβίβαση του 
μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων των παλαιών νομαρχιακών αρμοδιοτήτων στους 
νέους Δήμους. 

Από την άλλη πλευρά, ο Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης μετατοπίζονταν από τις μικρές 
Νομαρχίες στο ανώτερο επίπεδο των Περιφερειών, με νέες αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες 
οι οποίες θα αναλάμβαναν βασικό ρόλο στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, στις πολιτικές 
περιφερειακής ανάπτυξης και στην υλοποίηση έργων και άλλων αναπτυξιακών δράσεων. 
Στην αμέσως υψηλότερη βαθμίδα, πάνω από τις 13 Περιφέρειες, οι 7 Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις θα περιορίζονταν σε αρμοδιότητες που κατά το ισχύον Σύνταγμα, έτσι όπως 
αυτό έχει ερμηνευτεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ασκούνται από 
κρατικές υπηρεσίες, όπως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία των 
δασών και άλλων περιβαλλοντικών αγαθών κ.α. 

Στο επίπεδο των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα λειτουργούσε εξάλλου και ένας νέος 
θεσμός διασφάλισης της νομιμότητας και προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, ο 
Ελεγκτής Νομιμότητας. 

Η είσοδος της χώρας στην περίοδο των περιορισμών που επέβαλαν τα προγράμματα 
προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας («Μνημόνια») ουσιαστικά ματαίωναν 
οποιαδήποτε προοπτική για στελέχωση των νέων Δήμων με νέο εξειδικευμένο προσωπικό 
που ήταν απαραίτητο για την άσκηση πολλών από τις νέες αρμοδιότητες, αλλά και την 
ενεργοποίηση των νέων ρόλων που θα έπρεπε να αναλάβουν οι νέοι Αυτοδιοικούμενοι 
Οργανισμοί. Συγκεκριμένα: 
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• Οι νέοι Ο.Τ.Α. βρέθηκαν σε μια δυσχερέστατη θέση που τους επέβαλε να διαχειρίζονται 
εκ των ενόντων μια πρωτοφανή κρίση υπό συνθήκες αλλεπάλληλων χρηματοδοτικών 
περικοπών και συνεχώς διευρυνόμενων ελέγχων και περιορισμών ως προς την δική 
τους δημοσιονομική διαχείριση. 

• Ο «Καλλικράτης» παρέλειψε να προβεί σε μια ριζική αναμόρφωση του δημοσιονομικού 
καθεστώτος των Ο.Τ.Α. με την εισαγωγή, λχ., μιας ικανοποιητικής τοπικής 
χρηματοδοτικής βάσης με την μεταφορά όλων των εσόδων από την φορολογία των 
ακινήτων στους Δήμους, που θα προσέφερε και το απαιτούμενο έρεισμα για την 
αποκατάσταση μιας τοπικής δημοσιονομικής λογοδοσίας. 

• Αντιθέτως, ο Ν.3852/2010 περιορίστηκε στην κατάστρωση ενός καθεστώτος 
δημοσιονομικής επιτήρησης για υπερχρεωμένους Δήμους που τελικά δεν εφαρμόστηκε 
στην πράξη και αργότερα αντικαταστάθηκε από το αντισυνταγματικό, μνημονιακό 
«Παρατηρητήριο». Επίσης, η εμμονή για την επίτευξη και μόνο δημοσιονομικών 
ποσοτικών στόχων απονεύρωσε την Αυτοδιοίκηση από πόρους που θα οδηγούσαν στην 
τοπική ανάπτυξη. 

• Αρκετές από τις ρητές προβλέψεις του ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»» τελικά δεν υλοποιήθηκαν, 
όπως οι «Ελεγκτές Νομιμότητας» και το νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για την 
άσκηση της κρατικής εποπτείας, καθώς και η μεταφορά μεγάλου αριθμού πρόσθετων 
αρμοδιοτήτων ιδίως στους Δήμους που προβλέπονταν για τις 1.1.2013, και τελικά 
ματαιώθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το Δεκέμβριο του 2012. 

• Εγκαταλείφθηκαν οι όποιες συστηματικές πρωτοβουλίες εκκαθάρισης αρμοδιοτήτων 
και απλοποίησης διαδικασιών, καθώς και ουσιαστικής συνάρθρωσης των νέων 
επιπέδων διακυβέρνησης με την Κεντρική Διοίκηση («Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»). 
Τα σχέδια για εφαρμογή μιας μεγάλης μεταρρύθμισης και στην Κεντρική Διοίκηση 
εγκαταλείφθηκαν, ενώ εμφανής ήταν η απουσία ηγετικού οράματος και συστηματικής 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κεντρική αλλά και την ευρύτερη Κρατική 
Διοίκηση (Χλέπας, Γούπιος, Σαπουνάκης 2014). 

• Η πολυνομία, η έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας, η πολυπλοκότητα των 
διοικητικών διαδικασιών και η έλλειψη τυποποίησης τους ανέστειλαν ουσιαστικά τις 
όποιες προσπάθειες εξορθολογισμού στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Δημότη που θα οδηγούσαν σε μια πιο απρόσωπη 
διακυβέρνηση των ΟΤΑ και στην συρρίκνωση των πελατειακών και κομματικών 
σχέσεων δεν υιοθετήθηκαν από το σύνολο των ΟΤΑ. 

• Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούν θετικό μέτρο ειδικά σε Δήμους με 
πολυπληθείς ομάδες μεταναστών, ωστόσο θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για το πώς 
λειτουργούν στην πράξη. 

Η εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής επέφερε άμεσα 
για τους Δήμους: 

•  Πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων που φθάνει στο 60%. 

•  Συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού λόγω αφενός συνταξιοδοτήσεων και 
ταυτόχρονης απαγόρευσης προσλήψεων και αφετέρου εφεδρείας/ διαθεσιμοτήτων 
/απολύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις έργου(Ι.Δ.Ο.Χ.) 
έχουν μειωθεί δραστικά. 

• Διάλυση δομών και υπηρεσιών ή/και ιδιωτικοποίηση τους λόγω αδυναμίας 
συντήρησης ή/και ως αποτέλεσμα αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης (πχ κατάργηση 
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Δημοτικής Αστυνομίας). 

Επιπλέον, η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, η εκτίναξη της φτώχειας και της ανεργίας 
επέφεραν: 

• Πρόσθετη μείωση μέρους των ίδιων εσόδων (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, 
εισφορές) λόγω της μαζικής φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων. 

• Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των υπαρχουσών κοινωνικών 
δομών (Παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, κ.ά.) και ανάγκη δημιουργίας νέων 
(Συσσίτια, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ιατρεία, Κοινωνικά Φαρμακεία). 

4.6.3 Ο «Καλλικράτης»  στο νησιωτικό χώρο. 

Η νησιωτική ιδιαιτερότητα, κατοχυρωμένη συνταγματικά, λήφθηκε υπόψη στον 
σχεδιασμό της διοικητικής μεταρρύθμισης χωρίς όμως να επιχειρηθεί μια ουσιαστική 
τομή στο σύστημα διοίκησης και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων αυτοδιοίκησης. 
Η εφαρμογή της αρχής «ένα νησί – ένας Δήμος» δοκιμάστηκε στην πράξη 
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στα πολύ μεγάλα και στα πολύ μικρά νησιά 
καθώς δεν συνοδεύτηκε από ειδικές ρυθμίσεις και μέτρα διευκόλυνσης της 
λειτουργίας, στελέχωσης εξοπλισμού και διάκρισης αρμοδιοτήτων.  
Οι νησιωτικοί Δήμοι αποτελούν αυτοδύναμους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
με ευθύνη και αρμοδιότητα τις τοπικές υποθέσεις του νησιού το οποίο καλύπτουν. 
Ως τοπική υπόθεση  για τα νησιά νοείται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της 
αυτοδιοίκησης και της κρατικής διοίκησης εξαιρουμένων των συνταγματικά 
προσδιορισμένων αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του κράτους. 
Οι νησιωτικοί Δήμοι πέραν των αρμοδιοτήτων που ρητώς αναφέρονται ως 
αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού ασκούν επιπροσθέτως και 
αρμοδιότητες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ιδίως στους τομείς Ανάπτυξης, 
Ποιότητας Ζωής, Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και της 
Πολιτικής Προστασίας. 
Η άσκηση των «ειδικών επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων» αποτελεί ευθύνη των 
νησιωτικών Δήμων υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης των διοικητικών, 
οργανωτικών, τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων για την άσκησή τους  με την 
μεταβίβαση των σχετικών πόρων, του στελεχικού δυναμικού και των υποδομών που 
σήμερα διατίθενται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση η τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες για τους σκοπούς αυτούς. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα σημαντικά προβλήματα στην άσκηση των 
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων. 
Προκειμένου να επιτελέσουν οι Νησιωτικοί Δήμοι το ρόλο του «κυβερνείου» για το 
χώρο ευθύνης τους  και με στόχο την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των νησιωτών 
στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες αναλογικά με τους κατοίκους της υπόλοιπης 
χώρας, έπρεπε να διασφαλισθεί η κατά προτεραιότητα εφαρμογή των αρχών της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον νησιωτικό χώρο. 
Η δυνατότητα των Δήμων των μικρότερων νησιών να παρέχουν στους δημότες τους 
υπηρεσίες ανάλογες με αυτές των Δήμων των μεγαλύτερων νησιών μέσω της 
υποχρεωτικής κάλυψης τους από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες των 
πλησιέστερων νησιωτικών Δήμων δημιούργησε επίσης σοβαρά προβλήματα ιδίως 
στον τομέα υλοποίησης έργων αλλά και στην οικονομική και ταμειακή διαχείριση.  
Δεδομένων των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων που προβλέπεται να καλύψει το 
στελεχικό δυναμικό των νησιωτικών Δήμων δεν δόθηκε η απαιτούμενη βαρύτητα 
στην εισαγωγή του θεσμού του Πολυδύναμου Υπαλλήλου και δεν λήφθηκε ειδική 
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πρόνοια για την επιλογή, εκπαίδευση – κατάρτιση, τοποθέτηση, υποστήριξη, αμοιβές 
και υπηρεσιακή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. 
Γενικότερα η εφαρμογή του Καλλικράτη στον νησιωτικό χώρο δεν υποστηρίχθηκε με 
ειδικά μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας ούτε με ουσιαστική 
διαφοροποίηση των κριτηρίων χρηματοδότησης των νησιωτικών ΟΤΑ. 
Παρά τα σημαντικά προβλήματα η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης στα 
νησιά είχε χάρη στην ενεργοποίηση των αιρετών και την ανταπόκριση του 
προσωπικού σημαντικές θετικές επιπτώσεις ιδίως στα συστήματα διοίκησης, 
κατανομής και ορθολογικής αξιοποίησης πόρων, στην ενοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, στον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων στην κλίμακα ολόκληρου 
του νησιού, στην ανάληψη δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης,  στην αξιοποίηση υποδομών και στην συνεργασία με την 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

4.6.4 Όργανα Διοίκησης του Δήμου Χίου 

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι 
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Όργανα 
διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των Δημοτικών και των Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου είναι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Συμβούλιο και ο 
Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή το Συμβούλιο και ο 
Πρόεδρος του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 
Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις. 

Ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του καθήκοντα από τον Γενικό 
Γραμματέα, ο οποίος υλοποιεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με 
απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως την 
εποπτεία και τον έλεγχο των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με 
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και 
προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. 

Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους 
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην (π.χ. άσκηση εποπτείας 
συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών ) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών και ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες Δημοτικές ενότητες). 

Τέλος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, έχει συσταθεί η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης, με εκπροσώπηση από όλους τους φορείς του νησιού. 

4.6.5  Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου – Αρμοδιότητες 

Η διοικητική διάρθρωση ακολουθεί τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) 
του Δήμου Χίου, όπως αυτός έχει ψηφιστεί και δημοσιευθεί.  

Ο ισχύων για το Δήμο Χίου είναι αυτός του 2014, απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου αριθμ. 77914/2639 ΦΕΚ Β 42/14.01.2014 τροποποιήθηκε  όπου 
ορίζεται η διοικητική και υπηρεσιακή διαρθρωτική δομή του Δήμου και καθορίζονται 
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των επιμέρους Τμημάτων και Γραφείων που 
οργανώνουν τον ΟΤΑ. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Κ.Ε.Π.

1

Τμήμα 
Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης και 
Οργάνωσης

Τμήμα Αγροτικής 
Παραγωγής και 

Μαστίχας

Τμήμα Έκδοσης 
Αδειών 

Δόμησης

Τμήμα 
Αποκομιδής και 
Ανακυκλώσιμων 

Υλικών

Τμήμα 
Περιβάλλοντος

Τμήμα 
Κοινωνικής 

Πολιτικής και 
Πολιτικών 

ισότητας των 
φύλων

Τμήμα 
Υποστήριξης 

των Πολιτικών 
Οργάνων του 

Δήμου

Τμήμα 
Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου

Τμήμα 
Συγκοινωνιακών 

και Κτιριακών 
Έργων

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών

2
Τμήμα Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τμήμα Αλιείας
Τμήμα 

Πολεοδομικών 
Εφαρμογών

Τμήμα 
Καθαρισμού 

Κοινοχρήστων 
Χώρων και 

Ειδικών 
Συνεργείων

Τμήμα 
Συντήρησης 

Πρασίνου

Τμήμα 
Προστασίας 

και 
Προαγωγής 

της Δημόσιας 
Υγείας

Τμήμα 
Δημοτικής 

Κατάστασης 
και 

Ληξιαρχείου

Τμήμα Εσόδων

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Έργων 

και 
Σηματοδότησης

Τμήμα 
Εσωτερικής 

Ανταπόκρισης

3

Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων 

και Ρύθμισης 
Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων

Τμήμα Ελέγχου 
και Επικινδύνων

Τμήμα 
Διαχείρισης και 

Συντήρησης 
Οχημάτων

Τμήμα 
Παιδείας και 

Δια Βίου 
Μάθησης και 
Πολιτισμού

Τμήμα 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Τμήμα Περιουσίας

Τμήμα 
Υδραυλικών και 
Εγγειοβελτιωτι-

κών  Έργων 

4
Τμήμα Φυσικών 

Πόρων, Ενέργειας 
και Βιομηχανίας

Τμήμα 
Διοικητικής 
Μέριμνας

Τμήμα Ταμείου

Τμήμα 
Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας 

και Αδειών 
Μεταφορών

5

Τμήμα 
Απασχόλησης, 
Ναυτιλίας και 

Τουρισμού

Τμήμα 
Μισθοδοσίας

Τμήμα Αποθήκης 
και Προμηθειών

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα 
που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το 
ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί 
τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. 
ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ  
Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην 
και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων 
δημοτικών ενοτήτων. 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και 
παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς 
προγράμματος δράσης. 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών 
με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος 
αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική 
μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και 
εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. 
Σχήμα 17: Όργανα Διοίκησης του Δήμου Χίου 
 

 
 

Αναλυτική περιγραφή της διάρθρωσης των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του 
Δήμου καθώς και των αρμοδιοτήτων τους γίνεται στο Παράρτημα Α (Α.7 Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου). 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 3 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 4 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
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4.6.6 Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Εσωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Χίου 
 
Πίνακας 43: Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Εσωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Χίου 

Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 

1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ενίσχυση του 
Τμήματος 
Διοικητικής 
Μέριμνας Δημοτικής 
Κατάστασης και 
Ληξιαρχείου με ένα 
άτομο το οποίο να 
έχει άριστες γνώσεις 
Η/Υ. 

Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού: Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών 
Υπαλλήλων, Διοίκηση μέσω 
στόχων, Πειθαρχική 
Διαδικασία. 

Πρόβλημα με την κεντρική 
θέρμανση και ψύξη. Επίσης 
σοβαρό πρόβλημα υφίσταται 
και με την καθαριότητα του 
κτιρίου λόγω έλλειψης 
προσωπικού 
Απαιτείται επειγόντως χώρος 
για την αρχειοθέτηση των 
φακέλων συνταξιοδότησης 
των υπαλλήλων καθώς και 
των διαδικασιών πρόσληψης 
έκτακτου προσωπικού 

Άμεση 
αντικατάσταση 
τριών (3) 
πεπαλαιωμένων 
Η/Υ στο τμήμα, (1) 
FAX καθώς και (1) 
κεντρικού 
φωτοαντιγραφικού 
που θα εξυπηρετεί 
όλο το τμήμα. 

 

Νομική υποστήριξη σε 
θέματα που αφορούν το 
προσωπικό του δήμου, ή 
υποστήριξη από το 
τμήμα μηχανοργάνωσης 
σε πολύ εξειδικευμένα 
θέματα. Υπάρχει ανάγκη 
τουλάχιστον (1) ακόμη 
υπαλλήλου 

Προμήθεια εξοπλισμού 
Η/Υ, φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος, FAX, 
χώρων αρχειοθέτησης, 
σεμινάρια για το 
προσωπικό 
Συστέγαση όλων των 
Τμημάτων της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών 
Εξασφάλιση χώρων για 
φύλαξη αρχείου των 
υπηρεσιών 
Επιμόρφωση 
προσωπικού 
Προμήθεια νέων 
λογισμικών 
προγραμμάτων 

Τμήμα Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων: 
Διοίκηση μέσω στόχων 

Απαιτείται άμεσα και 
επειγόντως χώρος για την 
αρχειοθέτηση ιδιαίτερα των 
φακέλων της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής οι οποίες 
στερούνται παντελώς 
ελεύθερων χώρων αρχείου. 
Να σημειωθεί ότι στο χώρο 
της Οικονομικής Επιτροπής 
στεγάζεται τώρα και η 
Δημοτική Κοινότητα Χίου, η 
οποία επίσης χρειάζεται 
άμεσα χώρο για το αρχείο 
της. 
 

Άμεση 
αντικατάσταση 
πεπαλαιωμένου Η/Υ 
στην Οικονομική 
Επιτροπή 
To Δημοτικό 
Συμβούλιο 
χρειάζεται ένα 
σύγχρονο fax. 

 Νομική υποστήριξη, ή 
υποστήριξη από το 
τμήμα μηχανοργάνωσης 
σε πολύ εξειδικευμένα 
θέματα. Τα τρέχοντα 
θέματα, με την παρούσα 
στελέχωση του 
τμήματος, 
αντιμετωπίζονται. 

Τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης και Ληξιαρχείου: 
Εθνικό Δημοτολόγιο και 
Εθνικό Ληξιαρχείο 

Πρόβλημα με την κεντρική 
θέρμανση και ψύξη. Επίσης 
σοβαρό πρόβλημα υφίσταται 
και με την καθαριότητα του 
κτιρίου λόγω έλλειψης 
προσωπικού 

FAX και 
Φωτοτυπικό για 
Ληξιαρχείο 

 Νομική υποστήριξη και 
υποστήριξη σε θέματα 
μηχανοργάνωσης. 
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Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 
Επιμόρφωση σε θέματα 
αρχειοθέτησης, 
πρωτοκόλλησης, συσχέτισης 
εγγράφων, ηλεκτρονική 
διακίνηση αλληλογραφίας 
επικοινωνία με δημότες 
οργάνωση και λειτουργίας 
Δημ. Διοίκησης υποβολή 
πρωτότυπων η επικύρωση 
αντιγράφων αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση πιστοποιητικών 
προθεσμίες Δ/νσης υποθέσεων 
πολιτών βεβαιώσεις γνήσιου 
υπογραφής & μονίμου 
κατοικίας 

Ο χώρος που στεγάζεται το 
γραφείο πρωτοκόλλου είναι 
μικρός με αποτέλεσμα να μην 
μπορούμε να 
εξυπηρετήσουμε τους 
δημότες και να μην μπορούμε 
να εργαστούμε με ευχέρεια. 
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος 
αρχειοθέτησης εγγράφων 
 

Σκάνερ, 
Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, 
Φωτοτυπικό Fax 

Το τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας θα πρέπει 
να ενισχυθεί με το 
ανάλογο προσωπικό 
προκειμένου να 
διεκπεραιώνει την 
πρωτοκόλληση και 
διαβίβαση των 
αποφάσεων 
Δημοτικού 
Συμβουλίου και 
Οικονομικής 
Επιτροπής, εργασίες 
που εκτελούνται από 
το προσωπικό του 
τμήματος 
υποστήριξης 
πολιτικών οργάνων 

Υποστήριξη σε θέματα 
μηχανοργάνωσης 

Τμήμα Μισθοδοσίας: Θέματα 
Μισθολογίου 

    

2 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λόγω της εξέλιξης 
των θεμάτων 
οικονομικής 
διοίκησης και 
λογιστικής 
παρακολούθησης 
στους ΟΤΑ , 
απαιτείται οι 
Οικονομικές 
Διευθύνσεις να 
στελεχώνονται με 
εξειδικευμένο , 
έμπειρο και με 
ανάλογα πτυχία 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
προσωπικό 
(οικονομολόγοι – 
λογιστές κ.λ.π.). 
Οι κάτοχοι 
οικονομικών πτυχίων 
πρέπει να εργάζονται 
στη Δ/νση Οικ/κών 

Υπάρχει σοβαρή ανάγκη για 
επιμόρφωση διότι το θεσμικό 
πλαίσιο αλλάζει γρήγορα , 
συνεχώς και χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο πολλές φορές . Κανείς 
από τη διεύθυνσή μας δεν 
μπορεί να απαντήσει με 
βεβαιότητα για όποιο θέμα 
ερωτηθεί , εάν δεν βεβαιωθεί 
πρώτα ότι αυτά που γνωρίζει 
δεν έχουν αλλάξει πάλι. 

Οι εγκαταστάσεις κρίνονται 
από όλους και από τον 
τεχνικό ασφαλείας 
ανεπαρκείς έως και 
επικίνδυνες. Υπάλληλοι 
στοιβάζονται σε μικρά 
γραφεία χωρίς αερισμό και 
φως της ημέρας , τριπλάσιοι 
από τον προβλεπόμενο 
αριθμό ,χωρίς έξοδο κινδύνου 
, χωρίς πρόσβαση σε ΑΜΕΑ 
κ.λ.π. 
Το κτίριο έχει σοβαρά 
προβλήματα, από υγρασίες, 
καλώδια που κρέμονται , 
πλακάκια που πέφτουν , 
πόρτες που σφηνώνουν , 
χαλασμένους σοβάδες , 
φθαρμένα χρώματα κ.λ.π. 

Η κατάσταση 
κρίνεται 
ικανοποιητική 

το τμήμα μισθοδοσίας 
να έπρεπε να ανήκει 
στην δ/νση οικ/κών 
Έλλειψη πολλές 
φορές στοιχείων που 
αφορούν τους 
παλαιούς Δήμους και 
μεταφορά μεγάλων 
υποχρεώσεων από 
αυτούς . 

Η έλλειψη νομικού είναι 
σοβαρό και μεγάλο 
πρόβλημα 

2 φαξ , 1 σύγχρονο 
φωτοτυπικό , 
εξοπλισμός γραφείου 
(καρέκλες , ντουλάπες 
κ.λ.π.) 
Μέριμνα για τη σωστή 
στέγαση των υπηρεσιών 
του Δήμου , βασισμένη 
σε ένα γενικότερο πλάνο 
Ανακατανομή 
προσωπικού σε 
συνεργασία διοίκησης, 
δ/ντών και σωματείου, 
βασισμένη και αυτή σε 
ένα γενικότερο πλάνο 
που θα λαμβάνει υπόψιν 
το Δήμο γενικότερα και 
όχι αποσπασματικά 
ορισμένες δράσεις του. 
Αναβάθμιση λειτουργίας 
τμήματος προμηθειών 
Αναζήτηση των 
θεσμοθετημένων πόρων 
και εσόδων του Δήμου 
με χρήση νομικών 
μέσων 
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Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 

3. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

το  Τμήμα   Αλιείας  
και  το   Τμήμα  
Αγροτικής  
Παραγωγής  και  
Μαστίχας   δεν  
μπορούν    να  
ασκήσουν   καμιά 
απολύτως  
αρμοδιότητα, αφού  
υπάρχει  πλήρης  
έλλειψη  
προσωπικού,  το  
Τμήμα  Φυσικών  
Πόρων, Ενέργειας  
και  Βιομηχανίας  
υπολειτουργεί 
από  τις  
αρμοδιότητες   του 
Τμήματος   
Αδειοδοτήσεων , η  
σημαντική   που  
αφορά   κανονισμό, 
εφαρμογή  και   
έλεγχο  της  
υπαίθριας  
διαφήμισης ,  δεν  
είναι  δυνατόν  να   
ασκηθεί , λόγω  
έλλειψης   
υπαλλήλων. 

Δεν    προκύπτει  τέτοια  
αναγκαιότητα 

Από   άποψη   ευρύτητας  
χώρου ,  κρίνεται   επαρκές,  
τουλάχιστον   για το  
προσωπικό   που  υπηρετεί  
σήμερα. 
Σε  πλήρη  ανάπτυξη της  
Υπηρεσίας ,  είναι  βέβαιο   
ότι  δεν  επαρκεί   ο  χώρος ,  
ούτε  σαν  συνολική  
επιφάνεια , ούτε  από άποψη  
λειτουργικότητας  ,  αφού   
πρόκειται   για    ενιαίο  χώρο 
, στον  οποίο  δεν  μπορούν 
να  συνυπάρξουν  όλα  τα  
Τμήματα 

Η/Υ, 
φωτοαντιγραφικό , 
fax , ανανέωση  
επίπλων στο Τμήμα 
Τουρισμού 

Παρά  το γεγονός  ότι 
, όπως  
προαναφέρθηκε, τα  
Τμήματα   Αγροτικής  
παραγωγής &   
Μαστίχας   και  
Αλιείας,  δεν  ασκούν  
επί  του  παρόντος  
καμιά  αρμοδιότητα , 
αφού  δεν  υπάρχει  
κανείς  υπάλληλος, 
κατά  συνέπεια   δεν  
μπορεί  να   εκτιμηθεί  
επαρκώς   ο  φόρτος  
και η έκταση   της  
δραστηριότητας  τους 
, υπάρχει  η  αρχική  
εκτίμηση   ότι  θα  
μπορούσαν  να  
συγχωνευθούν   σε  
ένα   Τμήμα. 

Χωρίς προβλήματα 

1. Επιστροφή  των  
υπαλλήλων  στην  
Υπηρεσία, όπου  έχουν  
τοποθετηθεί . 
2. Αποδέσμευση   
της  Προϊσταμένης   του  
Τμήματος  Τουρισμού   
από  το  Γραφείο   
Δημοσίων  Σχέσεων. 
3. Τοποθέτηση   
ενός  ακόμα   
διοικητικού  υπαλλήλου  
στο Τμήμα  Τουρισμού,  
για  την   δυνατότητα  
πλήρους λειτουργίας  
του ,  ειδικά   στην  
θερινή  περίοδο. 
4. Ενοποίηση   των  
Τμημάτων   Αγροτικής  
Παραγωγής  και 
Μαστίχας   και  Αλιείας. 
5. Τοποθέτηση   
ενός  ακόμα  υπαλλήλου 
, τεχνικής  ειδικότητας   
για  το   Τμήμα   
Φυσικών   Πόρων  
Ενέργειας  και  
Βιομηχανίας. 
6. Ανανέωση   
γραφειακού  εξοπλισμού     
για  το  Τμήμα  
Τουρισμού. 
7. Επισκευή   της  
στέγης   του   κτιρίου , 
που   σήμερα  
στεγάζεται  η  
Υπηρεσία. 
8. Μέριμνα   για  
την  καθαριότητα    της  
Υπηρεσίας,  
τουλάχιστον   μια  φορά   
σε εβδομαδιαία   βάση 
9. Επιθυμητή   θα  
ήταν  η   λειτουργία   
του  συνόλου  της  
Υπηρεσίας   σε   ενιαίο   
χώρο-κτίριο. 
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Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 

4.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

για το τμήμα 
Αυθαιρέτων 
Επικινδύνων 
κατασκευών 
απαιτείται υπάλληλος 
της ειδικότητας 
Πολιτικού 
Μηχανικού (Δομικών 
Έργων) Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Για το τμήμα 
Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού 1 
υπάλληλο Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Τοπογράφων 
Για το τμήμα 
Έκδοσης Αδειών 
Δόμησης 1 υπάλληλο 
Π.Ε. Αρχιτεκτόνων 

Νομοθεσία Αυθαιρέτων 
 
Ν.Ο.Κ. (Νέος οικοδομικός 
κανονισμός) 
 
Πράξεις εφαρμογής / 
Ρυμοτομικά Σχέδια 

Δεν είναι επαρκής ο χώρος 
που στεγάζεται το τμήμα 
Αυθαιρέτων Επικινδύνων 
Κατασκευών. Δεν διαθέτει 
επαρκή αερισμό, φωτισμό, 
δεν διαθέτει έξοδο κινδύνου 
και εξοπλισμό πυρασφάλειας. 
Δεν υπάρχει πλέον χώρος για 
το αρχείο των οικοδομικών 
αδειών και της γραμματείας 
Δεν υπάρχει επαρκής  
αερισμός του κυρίως χώρου 
της υπηρεσίας καθώς και δεν 
έχει γίνει έλεγχος στα 
συστήματα πυρασφάλειας και 
πυρόσβεσης. 
Υπηρεσιακό όχημα και οδηγό 
σε μόνιμη βάση 
5 Η/Υ με οθόνη 
1 Φωτοτυπικό μηχάνημα 
μεγέθους Α3+ και με 
ταχύτητα 35 σελίδων /λεπτό, 
να διαθέτει FAX, Scanner, να 
είναι δικτυακό 
Καρέκλες γραφείου και 
επισκεπτών 

Προμήθεια 
προγράμματος 
ARC-INFO GIS 

 Νομική Υποστήριξη  
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Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 

5. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                      
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Οι ειδικότητες και τα 
προσόντα του 
υπάρχοντος 
προσωπικού δεν 
αντιστοιχούν στις 
απαιτήσεις των 
δραστηριοτήτων της 
Υπηρεσίας 

Επιμόρφωση στα 
προγράμματα που 
διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ όπως 
ΚΔΑΠ – Β.Σ.Σ.- Κέντρο 
Συμβουλευτικής Γυναικών και 
Προγράμματα ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) 
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε 
θέματα Δημόσιας Διοίκησης 
και σε επιστημονικά θέματα 
ανάλογα με τις ειδικότητες 
του προσωπικού 
 

Οι υπάρχοντες χώροι είναι 
ανεπαρκείς, ακατάλληλοι και 
δυσλειτουργικοί.  Επικίνδυνοι 
τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά με προβλήματα 
στο αποχετευτικό, 
μηχανολογικό (λόγω 
υγρασίας). 
Οι ακατάλληλοι χώροι 
δυσχεραίνουν το έργο των 
εξειδικευμένων ειδικοτήτων  
Ψυχολόγου – Κοινωνικού 
Λειτουργού 
Ακαταλληλότητα χώρου και 
στο Κέντρο Συμβουλευτικής 
Γυναικών (Χαλκειός) 
έλλειψη θέρμανσης/ψύξης, 
εισροή υδάτων από τη στέγη. 
Βοήθεια στο Σπίτι : Νέο 
(επιπλέον) αυτοκίνητο λόγω 
μεγάλων αποστάσεων και 
χρήσης ιδίων μέσων με 
προσωπική επιβάρυνση 
βενζίνης και φθοράς 
Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ: Επισκευή ή 
αντικατάσταση του ήδη 
υπάρχοντος αυτοκινήτου 

Η τεχνολογική 
υποδομή 
(υπολογιστές – φαξ 
– εκτυπωτές) είναι 
παλιάς τεχνολογίας 
με αποτέλεσμα 
συχνή αντιμετώπιση 
προβλημάτων 
 
Ο Η/Υ της 
διευθύντριας είναι 
προσωπικός και 
πεπαλαιωμένος  και 
όχι του Δήμου Χίου 
 
 
Δεν υπάρχει 
σύνδεση με ίντερνετ 
σε όλες τις δομές 
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ – 
Β.Σ.Σ.) 

Προβλήματα 
αποτελούν : 
1.Η έλλειψη 
προσωπικού Δ/κού  α) 
για ενημέρωση 
πολιτών που είναι 
καθόλη τη διάρκεια 
του 8ώρου 
και β) η μετακίνηση 
σε άλλη δ/νση του επί  
30ετίας υπαλλήλου 
της  Παιδικής 
Κατασκήνωσης 
Σκλαβιών από το 
Τμήμα Πρόνοιας 
2.Η αποκλειστική 
απασχόληση 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης σε  άλλα 
Νομικά Πρόσωπα του 
Δήμου 

 
νομική υποστήριξη, 
υποστήριξη σε θέματα 
μηχανοργάνωσης, σε 
θέματα 
χρηματοδοτήσεων, σε 
θέματα 
προγραμματισμού 

.Απαιτείται η κατάρτιση 
Τοπικού Προγράμματος 
Διά Βίου Μάθησης μέσα 
από διερεύνηση και 
εκπόνηση έρευνας των 
τοπικών εκπαιδευτικών 
αναγκών ώστε να 
ικανοποιούνται οι 
πραγματικές ανάγκες 
επιμόρφωσης του 
τοπικού πληθυσμού. ( 
υλοποίηση της αριθμ. 
641/2014 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Χίου 
Μεταστέγαση 
 
Ανανέωση εξοπλισμού 
 
Κατάρτιση του 
υπάρχοντος προσωπικού 
 
 
Στελέχωση επειγόντως 
λόγω και επικείμενης 
συνταξιοδότησης 
υπαλλήλων 
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Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 

6. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Οι ειδικότητες του 
προσωπικού δεν 
επαρκούν για τις 
ανάγκες της 
υπηρεσίας 
Σημαντικό πρόβλημα 
είναι έλλειψη 
διοικητικού 
προσωπικού και 
γραμματειακής 
υποστήριξης που 
ουσιαστικά φαίνεται 
να χειροτερεύει τα 
ανακλαστικά της 
Υπηρεσίας σε θέματα 
διεκπεραίωσης 
εγγράφων, 
αλληλογραφίας, 
απαντήσεων σε 
δημότες κλπ. Δεν 
είναι λίγες οι φορές 
που οι προϊστάμενοι 
διεκπεραιώνουν 
αλληλογραφία, χωρίς 
να είναι αυτό μεμπτό 
πέραν της 
παρακώλησης στην 
εκτέλεση άλλων 
ουσιαστικότερων για 
τη θέση τους 
καθηκόντων 

Χρειάζεται επιμόρφωση το 
προσωπικό του συνεργείου σε 
θέματα ειδικότερα σε 
επιδιόρθωση τύπων οχημάτων 
και μηχανημάτων κατά το 
δυνατόν 
 
Οι οδηγοί και το προσωπικό 
που οδηγεί οχήματα πρέπει να 
περάσει από εκπαίδευση 
σχετικά με την επαγγελματική 
χρήση ενός οχήματος (π.χ. 
οδηγική συμπεριφορά, τι 
γίνεται σε περίπτωση 
ατυχήματος, έλεγχοι στο 
όχημα, παρακολούθηση 
εργασιών συντήρησης, 
παρακολούθηση συστημάτων 
οχήματος κ.α. 

Οι υπάρχοντες χώροι της 
Υπηρεσίας δεν είναι 
επαρκείς, κατάλληλοι και 
λειτουργικοί διότι ειδικά ο 
στόλος των οχημάτων και 
των μηχανημάτων είναι 
διασκορπισμένος με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
έλεγχος και φύλαξη των 
μηχανημάτων 
 
Ο χώρος των γραφείων της 
Υπηρεσίας έχει συρρικνωθεί 
και δεν υπάρχει χώρος 
αρχείου 
 
Πρόσθετες ανάγκες σε  
εξοπλισμό: 
Απορριμματοφόρα, 
Πλυντήρια κάδων, Σάρωθρο, 
Μικρά μηχανικά σάρωθρα, 
Αχιβάδα 
Η/Υ για κτύπημα κάρτας 
παρουσίας, Ανανέωση Η/Υ 
Φωτοαντιγραφικό και Φαξ, 
Το συνεργείο οχημάτων δεν 
επαρκεί διότι λειτουργεί ως 
αμαξοστάσιο 
Το πλυντήριο οχημάτων 
εντός του συνεργείου δεν 
λειτουργεί. 
το πλυντήριο εκτός 
συνεργείου έχει προβλήματα 
ασφαλτοτάπητα 
Δεν υπάρχει αμαξοστάσιο με 
επαρκή χωρητικότητα για τα 
αυτοκίνητα και τα 
μηχανήματα 

 
 
Παλαίωση του 
εξοπλισμού 
πληροφορικής. 
 
Να γίνει διαχείριση 
του στόλου 
οχημάτων, και GIS 
των 
δραστηριοτήτων 
μας από τη θέση 
των κάδων έως τη 
δρομολόγηση των 
οχημάτων. 
 
Να γίνει ένα 
σύστημα για την 
καταγραφή των 
αιτημάτων και των 
επεμβάσεων της 
υπηρεσίας σε 
τρέχοντα χρόνο 

Μελλοντικά ίσως θα  
πρέπει το κομμάτι της 
Ανακύκλωσης να 
πάρει μία ιδιαίτερη 
οργανωτική 
υπόσταση ανάλογα με 
το πώς θα γίνει η 
διαχείριση του. Στη 
μεταβατική περίοδο 
(μέχρις τη λειτουργία 
της νέας μορφής της 
Υπηρεσίας θα πρέπει 
επιπλέον προσωπικό 
να υπαχθεί απευθείας 
στο Διευθυντή της 
Υπηρεσίας. 

Η Διεύθυνση μας έχει 
σαν στόχο την 
καθαριότητα των 
χώρων. Καθημερινά 
ξεφεύγουμε από το 
σκοπό μας 
προσπαθώντας να 
λύσουμε προβλήματα 
όπως νομικής φύσεως, 
χρηματοδοτήσεων, 
αδειοδοτήσεων, 
κατάρτισης συμβάσεων 
(περιλαμβανομένων 
διαδημοτικών 
προγραμματικών κ. α. 
)και υλοποίησης αυτών. 
Αυτά τα ζητήματα θα 
πρέπει να τα αναλάβουν 
άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου ή να ενισχυθεί η 
υπηρεσία μας με 
προσωπικό 

Οικονομική αυτάρκεια 
της Υπηρεσίας. 
Διαχείριση κωδικών 
προϋπολογισμού για τις 
ανάγκες της υπηρεσίας 
και όχι εσωτερικός 
δανεισμός υλικού από 
άλλες Διευθύνσεις 
Μία ανανέωση του 
στόλου των 
απορριμματοφόρων 
κατά 30% τουλάχιστον 
 
Προμήθεια τριών 
πλυντηρίων κάδων αλλά 
με εξασφάλιση 
προσωπικού για τη 
λειτουργία τους 
 
Δημιουργία Σταθμού 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων και 
Επεξεργασίας των 
ανακυκλώσιμων υλικών 
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7. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Στο Τμήμα 
Συντήρησης 
Πρασίνου οι 
υπάλληλοι 
πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής 
εκπαίδευσης 
επαρκούν πλήρως 
στις απαιτήσεις των 
δραστηριοτήτων της 
Υπηρεσίας. Το 
εργατοτεχνικό 
προσωπικό δεν 
επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας. 
Στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
υπάρχει σημαντική 
έλλειψη 
εξειδικευμένου 
προσωπικού. 

Αντιμετώπιση και θεραπεία 
παθογόνων καταστάσεων των 
φυτών 
 
Βιώσιμη ανάπτυξη – 
ενεργειακή διαχείριση 
 
Φυτεμένα δώματα – 
βιοκλιματική 

Η Διεύθυνση στεγάζεται σε 
χώρους δημοτικής έκτασης 
στην περιοχή Καστρομηνά. 
Το μοναδικό πρόβλημα 
εστιάζεται στην ασφάλεια του 
χώρου διότι υπάρχουν 
παράλληλες λειτουργίες 
(θέατρο, λαϊκή αγορά, κ.λ.π.). 
Υπάρχουν εκτεθειμένα υλικά, 
εργαλεία και φυτά σε 
εξωτερικό αφύλακτο χώρο. 
Πρόσθετες ανάγκες σε  
εξοπλισμό: 
Πλατφόρμα ανύψωσης 
προσωπικού 
Φορτηγό τριών (3) τόνων 
Φορτηγό ενός (1)  τόνου 
Επικαθήμενο χλοοκοπτικό 
Έγχρωμο Φωτοτυπικό 
μηχάνημα 
Μηχάνημα ΦΑΞ 
Μηχάνημα Σκάνερ 

Λόγω των συχνών 
διακοπών 
ηλεκτροδότησης 
είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση UPS. 

Οι αρμοδιότητες του 
Γραφείου 
Κοιμητηρίων του 
Τμήματος 
Περιβάλλοντος θα 
έπρεπε να ασκούνται 
από άλλα Τμήματα 
(Οικονομική 
υπηρεσία, 
Καθαριότητα, 
Τεχνική Υπηρεσία) σε 
συνεργασία με τους 
προέδρους των 
κοινοτήτων που 
ανήκουν τα 
κοιμητήρια και τους 
ληξιάρχους 
 
Το Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
ασχολείται με το 
πρόγραμμα 
αδέσποτων ζώων, 
αρμοδιότητα που 
στον Οργανισμό του 
Δήμου αναφέρεται σε 
άλλη διεύθυνση 
Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται 
ποσοτικά στις 
ανάγκες των 
αποδεκτών λόγω 
έλλειψης προσωπικού 
και μηχανημάτων με 
αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η 
εμπρόθεσμη 
διεκπεραίωση των 
πολυάριθμων 
αιτημάτων που 
εισέρχονται στην 
υπηρεσία. 

υπάρχει ανάγκη που 
καλύπτεται από άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου 
όπως το Τμήμα 
Προμηθειών, το Τμήμα 
Μηχανοργάνωσης, το 
Τμήμα 
Προγραμματισμού 
κ.λ.π., σε συνεργασία με 
την Δ/νση 
Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου. 

Έλλειψη προσωπικού 
 
Ανανέωση εξοπλισμού 
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8. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το υπάρχον 
προσωπικό έχει 
ικανοποιητικό 
επίπεδο προσόντων  . 
Όμως δεν υπάρχει 
σωστή αντιστοίχιση 
της στελέχωσης 
τμημάτων με 
αποτέλεσμα να 
απασχολούνται 
ανάλογα με τις 
διαρκώς 
μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις ,  την 
ειδικότητα τους και 
τα προσόντα τους και 
όχι με τη θέση και το 
τμήμα που έχουν 
τοποθετηθεί, αυτό 
ισχύει και στις θέσεις 
τμηματαρχών και στη 
στελέχωση των 
τμημάτων. 
 

 
επιμόρφωση του σε ζητήματα 
: διοικητικών διαδικασιών 
(κώδικα  διοικητικής 
διαδικασίας , αλληλογραφίας, 
αρμοδιότητες θεσμικών 
οργάνων ) ,   αντιμετώπισης 
κρίσεων  και  χρήσης 
εγκατεστημένου software 
(οδός , σχεδιαστικό) 

Απαιτείται χώρος για να 
οργανωθεί καλυτέρα το 
αρχείο της υπηρεσίας. 
Για τις ανάγκες του 
συνεργείου απαιτούνται : 
αποθήκη υλικού και  χώρος 
για τις εσωτερικές 
μικροεργασίες (συγκολλήσεις 
, βαψίματα κτλ) , χώρος που 
να φυλάσσονται τα 
μηχανήματα όταν δεν 
χρησιμοποιούνται (περίπου 1 
στρέμμα) γιατί σήμερα είναι 
αφύλαχτα και διάσπαρτα 
 
Για τις μετακινήσεις 
υπάλληλων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού 
τουλάχιστον 2 ακόμη 
αυτοκίνητα 
Για τη συντήρηση οδικών 
δικτύων , καθαρισμούς 
χείμαρρων , ενίσχυση  κυρίως 
σε φορτηγά . 
Για τον ηλεκτροφωτισμό ένα 
καλαθοφόρο όχημα 

Στο hardware  
χρειάζεται μια 
βελτίωση ο τομέας 
εκτυπώσεων . 
Πρέπει να μείνουν 
λιγότεροι μεγάλοι 
printers  . Όλοι οι 
μικροί ατομικοί 
πρέπει να 
αποσυρθούν.  Δεν 
χρειάζονται νέες 
προμήθειες 
hardware 
 
Στο software 
υπάρχει μικρό μέρος  
εγκατεστημένου 
που δεν 
χρησιμοποιείται . 
 
Το υπάρχον 
σύστημα 
αλληλογραφίας να 
οργανωθεί 
καλυτέρα . 
εστιάζοντας σε αυτό 
,  η μεταφορά και 
κοινοποίηση 
εγγράφων και 
αποφάσεων από και 
προς το τμήμα 
διοικητικής 
υποστήριξης να 
γίνει με ποιο 
κωδικοποιημένο και 
εύκολα ανιχνεύσιμο 
τρόπο. 
Παρομοίως και για 
το γενικό 
πρωτόκολλο να 
ψηφιοποιεί με 
ασφάλεια και 
αποδεικτικότερα  η 
διακίνηση του 
εγγράφων . 

 
Στο τμήμα 
συγκοινωνιακών  και 
κτιριακών έργων έχει 
συγκεντρωθεί πάνω 
του 80% των 
αρμοδιοτήτων και της 
πραγματικής 
δραστηριότητας της 
δ/σης. 
Το αντικείμενο του 
τμήματος αυτού  είναι  
κάθε κατασκευή νέας 
και κάθε συντήρηση  
και επισκευή 
υποδομής 
(συγκοινωνιών , 
κτιριακών και επί 
κοινοχρήστων  
κτιριακών , όλων 
δηλαδή ) 
Τα υπόλοιπα 3 
τμήματα  έχουν 
αρμοδιότητες που  
είτε επικαλύπτουν 
αυτές του πρώτου , 
είτε αφορούν 
ζητήματα εντελώς 
διοικητικού 
χαρακτήρα , είτε 
αφορούν μη 
ενεργοποιημένες 
αρμοδιότητες είτε 
τέλος ζητημάτων 
καθημερινότητας που 
διασπούν και 
αποσυντονίζουν το 
έργο τεχνικής 
υπηρεσίας. Πρόταση 
για αλλαγή των 
τμημάτων – 
κατάργηση τμημάτων 
– μεταφορά 
αρμοδιοτήτων 

Η νομική υποστήριξη 
είναι αναγκαία υπό 
οποιαδήποτε μορφή 
πρέπει όμως να έχει 
αποδεικτικό και 
υπεύθυνο χαρακτήρα  
και ανταπόκριση σε 
σύντομους χρόνους. 
 
 
Υποστήριξη η δ/νση 
χρειάζεται πολύ τακτικά 
από την Δ/νση Υπηρ. 
Δόμησης σε 
πολεοδομικά ζητήματα 
που συχνά – πυκνά  
προκύπτουν και που θα 
πρέπει να βρεθεί τρόπος 
μιας επικοινωνίας 
υπεύθυνης μεν άλλα 
χωρίς τις 
γραφειοκρατικές 
διαδικασίες (π.χ. 
υπηρεσιακά σημειώματα 
, κτλ) 
 
 
 

Αλλαγή του οργανισμού   
(ΟΕΥ) 
 
ενίσχυση του 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού , 
τουλάχιστον στο 
διπλασιασμό του.    
Ενίσχυση του 
εξοπλισμού και των 
μηχανημάτων 
 
Ενίσχυση του τεχνικού 
προσωπικού με  
ειδικότητες πολίτικου 
μηχανικού (2)  και 
αρχιτέκτονα  (1). 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



216 
 

Α/Α Διεύθυνση Καταλληλότητα -
Επάρκεια 

Ανάγκες κατάρτισης του 
προσωπικού Κτίρια & Εξοπλισμός 

Συστήματα 
Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

Οργανωτική δομή 
της Υπηρεσίας 

Υποστήριξη της 
λειτουργίας της 

Υπηρεσίας 

Προτάσεις για την 
εσωτερική ανάπτυξη 

της Υπηρεσίας 

9. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Το υπάρχον 
προσωπικό δεν 
επαρκεί σε μεγάλο 
βαθμό διότι υπάρχει 
πληθώρα και 
κατανομή διαφόρων 
ειδικοτήτων καθότι η 
λειτουργία του 
τμήματος απαιτεί 
πολυσχιδείς 
ειδικότητες 

Υπάρχουν διαρκείς ανάγκες 
εξειδικευμένης επιμόρφωσης 
του προσωπικού λόγω της 
συνεχούς  μεταβολής της 
νομοθεσίας αλλά και λόγω της 
αλματώδους εξέλιξης της 
τεχνολογίας 
υπολογιστών και δικτύων. 

Όσον αφορά το τμήμα 
Προγραμματισμού οι 
εγκαταστάσεις των γραφείων 
κρίνονται οριακά επαρκείς 
(θα χρειάζονταν ένας ακόμη 
χώρος ως αποθήκη – αρχείο). 
Στο τμήμα ΤΠΕ οι χώροι 
αρκούν αλλά χρειάζεται 
χώρος αποθήκης ο οποίος να 
γειτνιάζει με το τμήμα. 
Καταλληλότητα  υφίσταται 
και στους δύο χώρους των 
γραφείων των τμημάτων. 
Πρόσθετες ανάγκες σε  
εξοπλισμό: Όργανα ελέγχου-
αποκατάστασης  δικτύων, 
Όχημα mini-van 4x4 
Στο τμήμα ΤΠΕ απαιτείται η 
τοποθέτηση κεντρικής 
κλιματιστικής μονάδας ώστε 
να υπάρχει 
εναρμόνιση με τις επιταγές 
της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
Απαιτείται αντικατάσταση 
των 
εξυπηρετητών (ο νεότερος 
είναι πενταετίας) και να 
ακολουθηθεί η σταδιακή 
αντικατάσταση 
του στόλου των υπολογιστών 
του Δήμου (15 τεμάχια / έτος) 
Εξυπηρετητές, Unified 
Τηλεφωνικό κέντρο, 
Ενοποιημένο υλικό σε Φ/Α-
Εκτυπωτές 

Γήρανση του 
στόλου των 
εξυπηρετητών  αλλά 
και των 
υπολογιστών 
πελάτη. 
Σε τρία έτη περίπου 
θα απαιτηθεί ριζική 
ανανέωση του 
software πελάτη 
(κειμενογράφοι 
κλπ) 
 
Πρέπει να εισαχθεί 
και να εδραιωθεί η 
ψηφιακή διακίνηση 
εγγράφων 

Ορθώς λειτουργεί το 
τμήμα ΤΠΕ ως έχει 
υπό την Δ/νση 
Προγραμματισμού 
λόγω της συνεχούς 
Ενασχόλησής του με 
όλες τις υπηρεσίες 
του Δήμου. 

Απαιτείται υποστήριξη 
του τμήματος ΤΠΕ από 
ειδικότητες 
ειδικευμένων 
εργατοτεχνιτών λόγω 
των συχνών 
κατασκευών – 
επισκευών δικτύων. 

Βελτιστοποίηση 
ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων 
 
Κατάρτιση – 
εξειδίκευση 
 
Επιστημονικό 
Προσωπικό για 
Ενασχόληση στον 
Τομέα της 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 
 
Πρόσληψη ειδικευμένου 
προσωπικού ΔΕ 
Ηλεκτρονικών 
 
Διαρκές πρόγραμμα 
σταδιακής ανανέωσης 
εξοπλισμού 
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4.6.7 Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου Χίου 

Προβλεπόμενες Οργανικές και Προσωρινές Θέσεις 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 92 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 81 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 129 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 88 

ΣΥΝΟΛΟ 390 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜ. 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 1 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 4 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ 4 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 11 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 39 

ΣΥΝΟΛΟ 58 

 
Υφιστάμενες Θέσεις  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Υπαγόμενων απευθείας στο Δήμαρχο 

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

Σχέση Εργασίας (Οργανικές 
θέσεις μόνιμου προσωπικού, 

Προσωποπαγείς θέσεις 
μόνιμου προσωπικού, 
Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, 

ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( Παράλληλα 
Καθήκοντα) 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

4 ΤΕ 23ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( Παράλληλα 
Καθήκοντα) 

Μόνιμο προσωπικό 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ( 
Παράλληλα Καθήκοντα) 

Μόνιμο προσωπικό 

12 ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΑΧ 

1 ΤΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειδικές Θέσεις 

1 ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ειδικές Θέσεις 

4 ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ειδικές Θέσεις 

30 ΣΥΝΟΛΟ  

Ανθρώπινο Δυναμικό  Επιτελικών Υπηρεσιών 

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

7 ΣΥΝΟΛΟ  

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ) Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

3 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

9 ΣΥΝΟΛΟ  

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

4 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 
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1 ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμο προσωπικό 

2 ΤΕ3ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ3  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ3 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ -ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ( ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΤΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ( ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΟΥ) 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΜΠΟΛ 150 ΗΠ) 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

Μόνιμο προσωπικό 

14 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ( το 1 άτομο είναι με 
απόσπαση) 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ( ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ) 

Μόνιμο προσωπικό 

4 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμο προσωπικό 

1 ΔΕ30  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Μόνιμο προσωπικό 
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5 ΔΕ30  ΤΕΧΝΙΤΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

11 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

9 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

13 ΥΕ16 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ( ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

Μόνιμο προσωπικό 

2 ΥΕ16ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΡΓΑΤΩΝ) 

Μόνιμο προσωπικό 

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

2 ΥΕ16 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΥΕ2 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μόνιμο προσωπικό 

1 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ Μόνιμο προσωπικό  

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΙΔΑΧ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

2 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

1 ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

1 ΥΕ1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 

6 ΥΕ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 

8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΙΔΟΧ ( Έργο Αυτεπιστασίας , 

σύμβαση από 4/9/2012 έως 
135 ημερομίσθια) 

32 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

ΙΔΟΧ ( 8μηνης διάρκειας από 
1-10-2012 έως 31/5/2013) 

6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ 
ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

ΙΔΟΧ ( 8μηνης διάρκειας από 
1-10-2012 έως 31/5/2013) 

2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΙΔΟΧ ( 8μηνης διάρκειας από 
1-10-2012 έως 31/5/2013) 

176 ΣΥΝΟΛΟ  

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών  Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού 

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μόνιμος 
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1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 

1 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των  ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
των  ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των  ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΓΥΨΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ή 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των  ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 
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1 ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά υπαλλήλους 
των ΚΔΑΠ- ΜΕΑ των 

οποίων 31/7/2012 έληξε η 
σύμβαση και περιμένουμε 

ανανέωση συμβάσεων) 

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
των ΜΚΜ των οποίων η 

σύμβαση λήγει στις 
31/3/2013) 

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
του " Βοήθεια στο σπίτι «των 
οποίων η σύμβαση λήγει στις 

31/3/2013) 

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
των ΜΚΜ των οποίων η 

σύμβαση λήγει στις 
31/3/2013) 

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
του " Βοήθεια στο σπίτι" των 
οποίων η σύμβαση λήγει στις 

31/3/2013) 

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
των ΜΚΜ των οποίων η 

σύμβαση λήγει στις 
31/3/2013) 

1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
των ΜΚΜ των οποίων η 

σύμβαση λήγει στις 
31/3/2013) 

2 ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
των ΜΚΜ των οποίων η 

σύμβαση λήγει στις 
31/3/2013) 

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ) 

ΙΔΟΧ( Αφορά  υπαλλήλους 
του " Βοήθεια στο σπίτι "των 
οποίων η σύμβαση λήγει στις 

31/3/2013) 

2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΙΔΟΧ ( Αφορά υπαλλήλους   
ΚΔΑΠ με δίμηνη σύμβαση 

από 31/12/2012 έως 
27/2/2013) 

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΔΟΧ ( Αφορά υπαλλήλους   
ΚΔΑΠ με δίμηνη σύμβαση 

από 31/12/2012 έως 
27/2/2013) 

32 ΣΥΝΟΛΟ  

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Υποστήριξης 
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4 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΠΕ1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

7 ΠΕ1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μόνιμος 

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

4 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μόνιμος 

1 ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( 
Απόσπαση) 

Μόνιμος 

1 ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

4 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μόνιμος 

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

6 ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

2 ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μόνιμος 

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μόνιμος 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

2 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μόνιμος 

1 ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμος 

1 ΤΕ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 

1 ΤΕ3 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μόνιμος 

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

Μόνιμος 

3 
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Το 1 άτομο είναι με 
απόσπαση) 

Μόνιμος 

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Μόνιμος 

1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμος 

1 ΤΕ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μόνιμος 

17 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 
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1 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ( ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 

Μόνιμος 

1 ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Μόνιμος 

1 ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μόνιμος 

1 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΣΙΔΕΡΑ) Μόνιμος 

1 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μόνιμος 

3 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μόνιμος 

1 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Μόνιμος 

1 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( 
ΓΚΡΕΙΤΕΡ) 

Μόνιμος 

3 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) Μόνιμος 

2 ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ Μόνιμος 

1 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 

Μόνιμος 

2 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 

1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ Μόνιμος 

1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Μόνιμος 

1 ΥΕ16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Μόνιμος 

1 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Μόνιμος 

1 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΑΧ 

1 ΤΕ17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΔΑΧ 

6 ΔΕ1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΑΧ 

9 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΙΔΑΧ 

1 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 

22 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 

6 ΥΕ06 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ /ΣΤΩΝ ΙΔΑΧ 
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1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 

17 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΙΔΟΧ( Έργα αυτεπιστασίας , 
σύμβαση από 24/12/2012 έως 

135 ημερομίσθια) 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΙΔΟΧ( Έργο αυτεπιστασίας , 
σύμβαση από 28/12/2012 έως 

135 ημερομίσθια) 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΙΔΟΧ( Έργο αυτεπιστασίας , 
σύμβαση από 2/1/2013 έως 

135 ημερομίσθια) 

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 
ΙΔΟΧ( Έργα αυτεπιστασίας , 
σύμβαση από 24/12/2012 έως 

135 ημερομίσθια) 

5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 
ΙΔΟΧ( Έργα αυτεπιστασίας , 
σύμβαση από 24/12/2012 έως 

135 ημερομίσθια) 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΙΔΟΧ ( Έργο Αυτεπιστασίας , 
σύμβαση από 24/12/2012 έως 

135 ημερομίσθια ) 

22 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΙΔΟΧ ( Δίμηνης Διάρκειας 

από 27/12/2012 έως 
26/2/2013) 

197 ΣΥΝΟΛΟ  

Ανθρώπινο Δυναμικό Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 

6 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ Μόνιμος 

1 ΠΕ1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μόνιμος 

5 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ Μόνιμος 

6 ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ Μόνιμος 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

7 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 

1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Μόνιμος 

1 ΥΕ1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Μόνιμος 

28 ΣΥΝΟΛΟ  
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4.7 Δημοτικές Επιχειρήσεις - Δημοτικοί Οργανισμοί  
Πίνακας 44: Κατάλογος Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Χίου 

Α/Α Ονομασία Επιχείρησης Αντικείμενο/Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Νομική Μορφή 

1 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 

Η παροχή υπηρεσιών στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων 
και όμβριων υδάτων, επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης στους 
δημότες του Δήμου και της Νήσου Χίου 

2011 Ν.Π.Ι.Δ. 

2 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.ΧΙΟΥ 

Εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων 
καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, 
προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,  προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και σχεδιασμός και 
την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

2011 Ν.Π.Δ.Δ. 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε ΟΤΑ 

 

εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η παραγωγή νερού, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η εκμετάλλευση 
ακίνητης περιουσίας. 

1983 - 

4 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) 

Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
και υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 

2013 Ν.Π.Ι.Δ. 

5 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Υλοποίηση περιορισμένων παραγωγών ανά έτος, τις οποίες 
παρουσιάζει και σε άλλες πόλεις του Β. Αιγαίου, ενώ διοργανώνει 
πλήθος εκδηλώσεων με συμπαραγωγή ή μετάκληση άλλων σχημάτων 

- - 

6 
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΧΙΟΥ (Ο.Π.Κ.Δ.Χ.)                                                          

Πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων όπως: Κινηματογραφικές 
προβολές, Διαλέξεις, Συνέδρια, Θεατρικές παραστάσεις Εκθέσεις 
Ζωγραφικής & Φωτογραφίας, Σεμινάρια, Συναυλίες και Παραστάσεις 
Χορού. 

1980 Ν.Π.Δ.Δ. 
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Α/Α Ονομασία Επιχείρησης Αντικείμενο/Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Νομική Μορφή 

7 
Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Νότιας Χίου (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. 
Α.Ε.) 

Διαχείριση Απορριμμάτων 2009 - 

8 
Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων 
Δήμου Χίου 

Αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου,  ενοικίαση αιγιαλών και 
λειτουργία της Λαχαναγοράς 2010 - 

9 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου Χρήση και εκμετάλλευσης των χώρων της Ζώνης Λιμένα Χίου - - 

10 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Χίου 

Διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη 
λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις για την 

καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους 
- - 
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4.7.1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου 

Η ενιαία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΧΙΟΥ» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και 
διέπεται ως προς την διοίκηση, την οργάνωση, την εκτέλεση, λειτουργία και 
συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της, καθώς και ως προς τις πηγές 
χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, (περί κινήτρων δια την 
ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν.1065/1980, (περί κυρώσεως του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα), 
του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 και οι 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, (άρθρο 1 παρ. Ν. 1069/1980). Έχει συσταθεί με την 
υπ. αριθμ. 18/2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χίου  (ΦΕΚ 479 Β’/2011). 
Σκοπός της επιχείρησης είναι: Η παροχή υπηρεσιών στους τομείς ύδρευσης, 
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης 
στους δημότες του Δήμου και της Νήσου Χίου σύμφωνα με την διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, που εξασφαλίζει ο Ν. 1069/1980, ώστε να 
αντιμετωπίζονται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλα τα θέματα ύδρευσης και 
αποχέτευσης, λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και 
άρδευσης του Δήμου Χίου με την εκτέλεση και λειτουργία συναφών έργων. 
Παράλληλα, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο και αποδοτικό, μπορεί να ασχοληθεί με 
την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και επίβλεψη των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και φυσικού αερίου και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αρθ. 2 ν. 1069/1980 και αρθ. 33 ν. 3274/2004). 
Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το 
άρθ. 3 του Ν. 1069/1980 και το άρθ. 255 ΔΚΚ, τα μέλη του οποίου ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά πέντε (5) μέλη, 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ο ένας εκ των οποίων προέρχεται από τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας, ένας είναι (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας 
είναι (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες 
με εμπειρία και γνώσεις του αντικειμένου της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί αυτή του προεδρείου του 
δημοτικού συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη της νέας 
διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο 3 μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 
Στα πλαίσια της δραστηριότητας και των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΧ υπάρχει 
συνεργασία με το Δήμο Χίου στους τομείς της αποχέτευσης όμβριων υδάτων και της 
βελτίωσης των δικτύων και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης (λόγω εξειδίκευσης 
αντικειμένου). Επίσης υπάρχει συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και 
της Περιφέρειας κατά την εκτέλεση έργων τα οποία έχουν γενικό ή μερικό αντικείμενο 
που αφορά τους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Η ΔΕΥΑ Χίου ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο με ανταποδοτικό χαρακτήρα έχει δικά 
της έσοδα με τα οποία καλύπτει τις δαπάνες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της, το 
τεχνικό πρόγραμμα κλπ. Κάθε έτος γίνεται προσπάθεια να εκτελούνται κατά το δυνατό 
ορθότερα ισολογισμένοι προϋπολογισμοί και να καλύπτονται πλήρως τα έξοδα κάθε 
έτους από τα έσοδα που προκύπτουν από την τιμολογιακή πολιτική της. 
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Απασχολούμενο προσωπικό  

Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητα 
Επίπεδο 

εκπαίδευση
ς 

Κλάδος/ειδικότητα 
Αριθμός 

Μόνιμο
ι 

Έκτακτοι 

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 2  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 3  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 4 

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΔΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1  

Ύδρευση / 
Αποχέτευση 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 10 

Εντοπισμένα προβλήματα και ανάγκες  
Θεωρείται καλύτερο να δημιουργηθούν περιφερειακά τμήματα της Υπηρεσίας στις 
περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες, με περισσότερες «αποκεντρωμένες» 
αρμοδιότητες, κάτι που όμως επί του παρόντος δεν είναι εφικτό λόγω σημαντικής 
έλλειψης προσωπικού. 
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Για αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας είναι αναγκαίο να αυξηθεί το μόνιμο 
προσωπικό της, ούτως ώστε να μην στηρίζεται η λειτουργία της στην εποχιακή 
πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και σε αναθέσεις πληθώρας εργασιών σε 
εξωτερικούς συνεργάτες. 
 
 
Κρίσιμα Ζητήματα  
 Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων (επεμβάσεις – βελτιώσεις – επεκτάσεις 

δικτύων, διυλιστηρίων, πηγών, δεξαμενών κλπ 
 Διευθέτηση αποπληρωμής δανείων 
 Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων ΕΕΛ Χίου και αδειοδότηση λοιπών 

εγκαταστάσεων 
 Πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου και μείωση συμβάσεων έργου και 

ορισμένου χρόνου 
 Υποστήριξη και ολοκλήρωση μελετών μεγάλων επενδύσεων οι οποίες μπορούν να 

εκτελεσθούν μόνο μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
 Ενέργειες για ολοκλήρωση και παραλαβή προς χρήση έργων που εκτελούνται από 

άλλους φορείς και αφορούν τους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης 
 Μείωση ανείσπρακτων οφειλών και ατιμολόγητου νερού 
 Βελτίωση τιμολογιακής πολιτικής ώστε να είναι δικαιότερη και να περιλαμβάνει 

το κόστος ανάκτησης. 
 Εταιρική ευθύνη – προβολή έργου, της λογικής της βιώσιμης εκμετάλλευσης των 

φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος 
 

4.7.2 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Παιδείας Δήμου Χίου 

Οι δραστηριότητες της κοινωνικής πολιτικής, του πολιτισμού και του αθλητισμού στο 
οργανόγραμμα του Δήμου υλοποιούνται κυρίως από το «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου» 
Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 761 Β’/ 06.05.2011 ξεκινά η δραστηριότητα του νέου 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Παιδείας του Δήμου Χίου που προέκυψε από τη συγχώνευση των εξής Νομικών 
Προσώπων: 
1. ΚΑΠΗ Δήμου Χίου 
2. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Χίου 
3. Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Χίου 
4. Φιλαρμονική Δήμου Χίου 
5. Παιδικός και Βρεφικός Σταθμός Δήμου Χίου 
6. Παιδικός Σταθμός Δήμου Καμποχώρων 
7. ΚΑΠΗ Δήμου Καμποχώρων  
8. Οργανισμός Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Καμποχώρων 
9. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καμποχώρων 
10. Δημοτική Βιβλιοθήκη Βαβίλων (Δήμου Καμποχώρων) 
11. ΚΑΠΗ Κοινότητας Βολισσού Χίου (ΚΑΠΗ Δ. Αμανής) 
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12. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμανής 
13. Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Ιωνίας 
14. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλλιμασιάς (Δ. Ιωνίας) 
15. Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Ιωνίας 
16. Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρδαμύλων 
17. Δημοτικό Γυμναστήριο Καρδαμύλων 
18. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Καρδαμύλων 
19. Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ομηρούπολης 
20. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
21. Αθλητικό Κέντρο Λαγκάδας – Συκιάδας «Γ.Γενηματάς» 
22. Φιλαρμονική Δήμου Βροντάδου 
23. Δημοτική Βιβλιοθήκη Ομηρούπολης 
24. Ιωνικό Κολυμβητήριο Δήμου Αγίου Μηνά 
Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι:  
 Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ηλικιωμένων, προγραμμάτων σίτισης 
ηλικιωμένων κλπ και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων. 

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

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με 
τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 

 Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετοχής και προσφοράς 
υπηρεσιών σε έκτακτα, περιστατικά (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κλπ) 

 Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής 
Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής Αιμοδοσίας. 

 Η προώθηση και επέμβαση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη υγεία και τις 
συνθήκες διαβίωσης των δημοτών. 

 Η συνεργασία με όλους τους φορείς για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών. 

 Η διευκόλυνση για την κοινωνική ένταξη των αδυνάτων ατόμων ή ομάδων και των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Η πρόληψη των ασθενειών μέσα από κοινωνικά προγράμματα με άλλους φορείς. 
 Η παροχή υπηρεσίας φύλαξης, κάλυψης, προστασίας, δημιουργικής απασχόλησης, 

ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, εκπαίδευσης σε άτομα προσχολικής και τρίτης 
ηλικίας.  

 Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση των 
κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
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 Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που 
προάγουν τους παρακάτω σκοπούς και εξυπηρετούν την κοινωνική πολιτική του 
Δήμου. 

 Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η 
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, η δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών 
κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, θεάτρων και σχολών 
διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ καθώς και η 
μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 

 Η προστασία μουσείων και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων 
αυτών. 

 Η αξιοποίηση κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ή η συμμετοχή σε αυτές. 
 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. 
 Διεξαγωγή εκδηλώσεων ομάδων σχολείων και εργαζομένων. 
 Η οργάνωση και λειτουργία φιλαρμονικής. 
 Η οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθηκών. 
 Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ομιλιών κλπ. 
 Η συνεργασία με φορείς του Δήμου και της Πολιτείας. 
 Η εξεύρεση, συλλογή και διαφύλαξη του λαογραφικού και εκκλησιαστικού υλικού 

του Δήμου. 
 Η προστασία του περιβάλλοντος. 
 Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως και δημοτικών και 

κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών 
χώρων άθλησης. 

 Η καλλιέργεια των ευγενών αθλητικών ιδεωδών και η συμβολή στην 
καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους. 

 Η ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στο Δήμο Χίου με τη δημιουργία 
ευκαιριών άθλησης για όλους τους πολίτες. 

 Η συμβολή στην αναβάθμιση της γνώσης στον αθλητισμό με τη διοργάνωση 
σεμιναρίων, διαλέξεων και με προοπτική δημιουργίας αθλητικής ακαδημίας. 

 Η προώθηση στο Δήμο Χίου έργων υποδομής για την ανάπτυξη όλων των 
αθλημάτων. 

 Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
αθλητικούς φορείς και παράγοντες. 

 Η παροχή ηθικής και τεχνικής βοήθειας σε όλους τους αθλητικούς φορείς και 
οικονομικές ενισχύσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο αθλητών. 

 Η ανάπτυξη μαθητικού και φοιτητικού αθλητισμού και γενικά κάθε μορφής 
άθλησης για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της Χίου. 

 Γενικότερα, η προώθηση με κάθε μέσο του αθλητισμού στη Χίο ώστε το αθλητικό 
ιδεώδες να προσελκύσει το έντονο και διαρκές ενδιαφέρον του πληθυσμού και 
ιδιαίτερα της νεολαίας και να αποβεί παράγοντας ανάπτυξης και ειρηνικής 
συνύπαρξης. 

 Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού 
και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Οι παρούσες δραστηριότητες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου είναι: 
α) Δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:  
 Κοινωνική εργασία στα άτομα τρίτης ηλικίας και το άμεσο περιβάλλον τους  
 Φυσιοθεραπεία στα άτομα τρίτης ηλικίας  
 Εργοθεραπεία στα άτομα τρίτης ηλικίας 
 Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης 
 Φροντίδα και οδηγίες για ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας  
 Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ) και επιμόρφωση ατόμων 

τρίτης ηλικίας   
β) Δραστηριότητες Πολιτισμού 
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
 Εκδηλώσεις εθελοντισμού  
 Δράσεις με φορείς πολιτισμού φυλλάδια, αφίσες, ήχος 
 Δράσεις με φορείς αθλητισμού (25.000 το έτος) Συνδιοργανώσεις και λειτουργικά  

φυλλάδια, αφίσες, ήχος  
γ) Δραστηριότητες Αθλητισμού 
 Διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών ομάδων 
 Διεξαγωγή αγώνων  
 Παραχώρηση αθλητικών χώρων για διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 Παραχώρηση χώρων για διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων  
 Παραχώρηση χώρων στο Παγχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ 
 Επισκευές κτιρίων 7 βρεφονηπιακών 2 ΚΑΠΗ 2 κλειστών και Ιωνικού 
 Επεμβάσεις Ιωνικού  
 Επισκευές στο Δημοτικό γήπεδο Χίου 
Ακόμη δράσεις κοινωνικής πολιτικής, παιδείας και πολιτισμού υλοποιούνται από το 
Δήμο Χίο μέσω της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού».  
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των 
φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή 
του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και 
ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την 
προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
Διοίκηση 
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Παιδείας Δήμου Χίου διοικείται από 6 αιρετά μέλη, 4 πολίτες και 1 εκπρόσωπο 
εργαζομένων 
Για το έτος 2014 είχε συνολικά έσοδα 2.054.876,09 και Δαπάνες 2.035.759,18 
Κρίσιμα ζητήματα/Ανάγκες 
 Οι χώροι εγκατάστασης δεν είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί. Οι κτιριακές 

υποδομές είναι παλιές, χρήζουν επισκευής και αδειοδότησης και αδυνατούν να 
καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας 
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 Υπάρχει αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του λογιστηρίου με εγκατάσταση νέου 
λογισμικού πληροφορικής και προμήθεια τεχνολογικώς εξοπλισμένων 
μηχανημάτων 

 Υπάρχει αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 
που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις του 
ΝΠΔΔ 

 Ανανέωση Εξοπλισμού 
 Κατάρτιση Προσωπικού 
 

Απασχολούμενο προσωπικό  

Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητ
α 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Κλάδος/ειδικότητ
α 

Αριθμός 

Μόνιμο
ι Έκτακτοι 

Διοικητική 
Υπηρεσία 

ΠΕ, ΤΕ. 
ΔΕ,ΥΕ 

ΠΕ Διοικητικού, 
ΤΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού, ΔΕ 
Διοικητικού, ΥΕ 

Κλητήρων - 
Θυρωρών 

5 
1 ΤΕ Λογιστικού* 

2 ΔΕ Διοίκησης 
Επιχειρήσεων*** 

Παιδικοί 
Σταθμοί 

ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,Υ
Ε 

ΠΕ Νηπιαγωγών, 
ΤΕ Νηπιαγωγών, 

ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων, 

ΔΕ Βοηθών 
Βρεφον/μων, ΔΕ 
Μαγείρων, ΥΕ 

Βοηθητικό 
Προς/κό 

Καθαριότητας, 

26 

3 ΠΕ 
Νηπιαγωγών**, 

3 ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων*

* 

Αθλητικοί 
Χώροι ΠΕ, ΥΕ 

ΠΕ Φυσικής 
Αγωγής, ΥΕ 

Γενικών 
Καθηκόντων, ΥΕ 

Φυλάκων 

3  

Πρόνοια ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ 

ΠΕ Ψυχολόγων, 
ΤΕ Νοσηλευτών, 

ΤΕ 
Εργοθεραπευτών, 

ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών, 

6  

Φιλαρμονική ΔΕ ΔΕ Μουσικών 
Εκτελεστών 12  

Τεχνίτες ΔΕ 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 
ΔΕ Υδραυλικών, 
ΔΕ Συντ/των – 

Ηλεκ/των 

6 
4 Υδραυλικοί*** 

4 Ηλεκτρολόγοι*** 
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*Σπουδαστής για πρακτική άσκηση 

**Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

*** Πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ 

4.7.3 Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. ΟΤΑ 

Η Προμηθευτική Ομηρούπολης ΑΕ ΟΤΑ είναι Ανώνυμη Εταιρεία Λαϊκής Βάσης του 
Νόμου 1416/84 Άρθρο 45 με κύριο Μέτοχο τον Δήμο Χίου με ποσοστό 93,44% (τέως 
Βροντάδου, τέως Ομηρούπολης) και είναι από τις πρώτες εταιρείες αυτής της μορφής 
που λειτούργησαν στην Ελλάδα. ΤΟ Δ.Σ  της εταιρείας είναι 11μελές. όμως για τον 
λόγο του ότι ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρότερος από 20 η 11η θέση δεν 
καλύπτεται και το Δ.Σ λειτουργεί νόμιμα με 10μελή σύνθεση. 
Ο σκοπός λειτουργίας της είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η παραγωγή 
νερού, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η 
εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. 
Η Προμηθευτική Ομηρούπολης ΑΕ ΟΤΑ είχε το 2014 έσοδα  361.672,50 € ενώ 
πραγματοποίησε δαπάνες 904.448,37 € 
 
 
Απασχολούμενο προσωπικό  

Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητα Επίπεδο 
εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

Αριθμός 

Μόνιμοι Έκτακτοι 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ-

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1  

Διαχείριση Ανεμογεννητριών 
Σε συνεργασία με ιδιώτη επενδυτή η Προμηθευτική ίδρυσε το 1999 Ανώνυμη εταιρεία 
με τίτλο ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε με σκοπό την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από δύο Ανεμογεννήτριες 280 Κιλοβάτ και  600 Κιλοβάτ που 
ήδη εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στη Βόρεια Χίο και συγκεκριμένα στην περιοχή 
Τρεις Μύλοι και Ροδόκλινα Δ.Ε. Αμανής. 
Στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας μετέχει ο Ιδιώτης Επενδυτής με ποσοστό 
51% και η Προμηθευτική με ποσοστό 49%. Η επένδυση εντάχθηκε στον αναπτυξιακό 
νόμο 2601 με ύψος 1.144.000 Ευρώ και επιδοτήθηκε με ποσοστό 40%. Το καλοκαίρι 
του 2008 αποπληρώθηκε πλήρως το δάνειο που είχε πάρει η εταιρεία και 
εισπράττονται έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα για την Προμηθευτική. 
Ανεμογεννήτριες Αίπους:  έτος εγκατάστασης 1989, δύο μονάδες συνολικής ισχύος 
300 Κιλοβάτ. Οι μονάδες λόγω παλαιότητας και αναγκών συντήρησης 
υπολειτουργούν 
Τουριστικό Αθλητικό Αιολικό χωριό Αίπους 
Η Επένδυση περιλαμβάνει ένα κεντρικό κτίριο με χώρους υποδοχής εστιατόριο 
αναψυκτήριο μπαρ, 31 σπιτάκια εκ των οποίων 11 μονόχωρα δύο κλινών, 16 δίχωρα 
τεσσάρων κλινών και 3 τρίχωρα τεσσάρων κλινών και ένα κτίσμα αποθήκη και 
ιματιοθήκη δίπλα στο κεντρικό κτίριο, πισίνα διαστάσεων 25μ.x12μ, γήπεδο 
ποδοσφαίρου Ολυμπιακών διαστάσεων, δύο γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ, 2 γήπεδα 5χ5, 
ένα γήπεδο ΒeachVolley και κλειστό γυμναστήριο. 
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Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφερειακά 
Προπονητήρια της Ολυμπιάδας 2004. Ακόμη στο χώρο της επένδυσης έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν από το έτος 1989 δύο ανεμογεννήτριες συνολικής 
ισχύος 300 ΚW. Η ενέργεια που παράγουν πωλείται εξ ολοκλήρου στην ΔΕΗ με βάση 
συμφωνητικό που έχει υπογραφεί και κατατάσσει την εταιρεία στους ανεξάρτητους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η επένδυση βρίσκεται σε οικόπεδο 70 στρεμμάτων το οποίο απέχει 10 χιλιόμετρα από 
την Πόλη της Χίου σε υψόμετρο 400μ. και επί της Εθνικής οδού που οδηγεί προς την 
βόρεια και δυτική Χίο. Στον περιβάλλοντα την επένδυση χώρο υπάρχουν καλλιέργειες 
από ελιές, αμπέλια συκιές, αχλαδιές και μηλιές. 
Στις σκέψεις της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παραμονής των Τουριστών με 
ασχολία στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, και η προώθηση του αθλητικού, 
περιπατητικού ορειβατικού τουρισμού μια και η περιοχή με την τουριστική 
εγκατάσταση, συνδέεται μέσω μονοπατιού με την πευκόφυτη και μοναδικού φυσικού 
κάλλους περιοχή της Κλειδούς Βροντάδου περιοχή στην οποία υπάρχει οικολογικό 
πάρκο και ήδη από το Υπουργείο Παιδείας έχει καταστεί Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 
 
 
Διαχείριση Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων 
Η διαχείριση του Υδροθεραπευτηρίου παραχωρήθηκε το 2011 με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στην Προμηθευτική. Η Προμηθευτική έχει την διαχείριση του 
Υδροθεραπευτηρίου (έκδοση εισιτηρίων λούσεων-βεβαιώσεις λούσεων )  
Το Υδροθεραπευτήριο λειτουργεί τρεις μήνες ετησίως (Ιούλιο-Σεπτέμβριο) και 
απασχολεί δύο εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μέχρι και το καλοκαίρι 
του 2014 ένας εκ των δυο εργαζομένων αμοίβετο από την Προμηθευτική και ο έτερος 
από την ΔΕΥΑ. Οι υποδομές του υδροθεραπευτηρίου (δίκτυα νερού-μπανιέρες-
δεξαμενές και μηχανολογικός εξοπλισμός) βρίσκονται σε απαξιωμένη κατάσταση με 
προσανατολισμό μόνο σε επισκέπτες του χώρου των ταμείων της δημόσιας υγείας που 
λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν περιοριστεί σε αριθμό. Η παροχή υπηρεσιών είναι 
υποβαθμισμένη στο απολύτως ελάχιστο 
Υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές να προχωρήσουν σε υλοποίηση επενδύσεων υπό 
την προϋπόθεση δέσμευσης παροχής ιαματικού νερού. Η περιοχή προσφέρει δυναμικό 
ανάπτυξης στον τομέα του Ιαματικού Τουρισμού, προϋπόθεση βέβαια είναι η 
δημιουργία  υποδομών τόσο από τον δημόσιο (θερμαλιστικό κέντρο, χωροταξικό)  όσο 
και από τον ιδιωτικό τομέα (τουριστικά καταλύματα). 
Διαχείριση Σπηλαίων Ολύμπων και Αγ. Γάλακτος 
Η παραχώρηση διαχείρισης των σπηλαίων Ολύμπων  και Αγ. Γάλακτος  έγινε από τον 
Δήμο Χίου το έτος 2012. Τα Σπήλαια λειτουργούν βάσει της οδηγίας της Εφορίας 
Παλαιοανθρωπολογίας για 5 μήνες τον χρόνο από Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Για την 
λειτουργία των Σπηλαίων απασχολούνται δύο εργαζόμενοι με σύμβαση έργου. Η 
μίσθωση των καντίνων των Σπηλαίων γίνεται σε βάση διετίας, για το 2015  
προγραμματίζεται διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης  λόγω λήξης των προηγούμενων 
συμβάσεων. 
Στα προβλήματα διαχείρισης των Σπηλαίων συγκαταλέγονται οι μηδενικές ενέργειες 
προβολής τους, η προβληματική υποδομή του εσωτερικού φωτισμού των, η 
πολυδάπανη ηλεκτροδότηση καθώς γίνεται από Η/Ζ και οι πλημμελείς έλεγχοι που 
είναι αναγκαίοι βάσει των κανονισμών λειτουργίας των. 
Τουρισμός 
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Στην θέση Δασκαλόπετρα η εταιρεία λειτουργεί από το έτος 1986 το Αναψυκτήριο 
ΗΩΣ . Στην θέση της πλατείας Δημαρχείου Ομηρούπολης λειτουργεί από το 1986 ένα 
αναψυκτήριο κύρια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και οι δύο επιχειρήσεις έχουν 
μισθωθεί σε ιδιώτες επιχειρηματίες. 
Μονάδες επεξεργασίας υφάλμυρου νερού 
Στην θέση Μιλιγκάς λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου 2000, Μονάδα επεξεργασίας 
υφάλμυρου νερού, το οποίο η εταιρεία  πωλεί στη ΔΕΥΑ. Η μονάδα είναι 
δυναμικότητας 700 κυβικών μέτρων την ημέρα. Από το καλοκαίρι του 2006 
λειτουργεί στον ίδιο χώρο μονάδα παραγωγής  500 κυβικών μέτρων νερού που 
αναλογούσε στην συμμετοχή του πρώην Δήμου Ομηρούπολης στον συσταθέντα 
Σύνδεσμο Δήμων Νομού Χίου και παραχωρήθηκε στην εταιρεία μας η διαχείριση της 
με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Στην μονάδα απασχολείται ένας 
εργαζόμενος αορίστου χρόνου και ένας χημικός με σύμβαση έργου. 
Συμμετοχή στην έρευνα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
Από το έτος 1989 που λειτούργησαν οι δύο Ανεμογεννήτριες, η εταιρεία παρέχει 
στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας τους στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Κ.Α.Π.Ε), στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π), στην Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε Ενεργειακά Κέντρα και 
Γραφεία της Χώρας μας, Ιδιωτικά Ινστιτούτα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και ιδιώτες Επενδυτές. 
 
Εκπαίδευση 
Υπάρχει άριστη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου (Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), για την διάδοση και προώθηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας . Στην 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς η εταιρεία δέχεται στον χώρο των εγκαταστάσεων των 
Ανεμογεννητριών αρκετές επισκέψεις σχολείων και ομάδων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Ακόμη η εταιρεία σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ έχει μεγιστοποιήσει την 
απασχόληση ΑΜΕΑ μέσα από προγράμματα για την κοινωνική επανένταξη τους. 
Σήμερα απασχολεί 4 εργαζόμενους επιδοτούμενους αυτής της κατηγορίας. 
Πλεονεκτήματα εταιρείας 
 Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Δημόσιου Τομέα. 
 Έχει ευελιξία όσον αφορά διαγωνισμούς, προκηρύξεις ή αναθέσεις με συμβάσεις 

ανεξάρτητων υπηρεσιών. 
 Μπορεί να σχεδιάσει οποιαδήποτε δραστηριότητα αρκεί να είναι μέσα στους 

σκοπούς της, χρηματοδοτούμενη από ίδιους πόρους (αποθεματικό η κεφάλαια) ή 
από Δανεισμό. 

Μειονεκτήματα εταιρείας 
 Η εταιρεία στερείται προσανατολισμού και οράματος. 
 Μέρος των δραστηριοτήτων της, που αποτελούν σημαντικό ταμειακό έσοδο, θα 

μπορούσε να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά  από άλλους Δημοτικούς φορείς.     
 Η εταιρεία έχει σωρευμένες υποχρεώσεις δυσανάλογες των εσόδων της, η 

αποπληρωμή των οποίων δεν είναι δυνατή με βάση τις σημερινές ταμειακές ροές. 
 Τα λειτουργικά έξοδα (συγκεκριμένα τα έξοδα προσωπικού) είναι υψηλά σε σχέση 

με  τις δραστηριότητες της. 
 Οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τους μισθωτούς εφόσον δεν αντιμετωπισθούν 

έγκαιρα ενέχουν άμεσο κίνδυνο στα μέλη της διοίκησης.  
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 Η ταμειακές ροές μεγάλου μέρους των εσόδων δεν είναι σε προκαθορισμένο 
χρόνο, με αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση ταμειακού προβλήματος να είναι 
απαραίτητο η εταιρεία να διατηρεί αποθεματικό.  

 Η προσπάθεια της εταιρείας να διευθετήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες έχει ως 
συνέπεια το προσωπικό να αναλώνεται στην διαχείριση τους.\ 

 Η έλλειψη οικονομικών πόρων και σταθερών εσόδων έχει αντίκτυπο  στην 
ποιότητα λειτουργίας μέρους των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της. 

 Δεν χρηματοδοτείται από  τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 Δεν μπορεί να υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο η το  Δημόσιο 

στην παρούσα εταιρική μορφή – μπορεί να γίνει τροποποίηση εφόσον εξαγοραστεί 
το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών μετόχων. 

 Οι προσλήψεις που θα κάνει για τις ανάγκες της εκτός από τις δίμηνες συμβάσεις 
υπόκεινται σε έλεγχο του ΑΣΕΠ. 

Κρίσιμα ζητήματα / Ανάγκες 
 Συμφωνία με την ΔΕΥΑΝΧ σχετικά με την διαχείριση των αφαλατώσεων 
 Παραχώρηση της συμμετοχής του Δήμου στην Αιγαιοηλεκτρική Καρδαμύλων 

στην εταιρεία μας με σκοπό τη συγκέντρωση του αντικειμένου παραγωγής 
ενέργειας σε ένα φορέα και ενίσχυσης των εσόδων. 

 Ανάγκη χρηματοδότησης για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και μη 
αποδοτικών ανεμογεννητριών του Αίπους με στόχο της συνέχισης εκμετάλλευσης 
των αδειών παραγωγής 

 Ανάπτυξη του προσανατολισμού της εταιρείας στην κατεύθυνση τοπικής 
αναπτυξιακής εταιρείας. 

4.7.4 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χίου 

Ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων (διά της  
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης) ξεκίνησε το 2013 τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου 
Χίου στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής αλλά και τοπικής εμβέλειας. 
Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας: 
 Οικονομία – Επιχειρηματικότητα 
 Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον 
 Νέες τεχνολογίες 
 Γλώσσα και Επικοινωνία 
 Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις 
 Πολιτισμός και Τέχνη 
 Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας: 
 Εθελοντισμός 
 Άθληση στην Τρίτη ηλικία 
 Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
 Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 
 Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων της 

τοπικής κοινωνίας 
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 Λαογραφία του τόπου 
 Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων για την προβολή των τοπικών προϊόντων 
 Εργαστήριο fusing κ.α. 

4.7.5 Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου (Ο.Π.Κ.Δ.Χ.)                                                           

Το Ομήρειο πνευματικό κέντρο Δήμου Χίου ιδρύθηκε το 1980 και πήρε μορφή 
Ν.Π.Δ.Δ. το 1989. Είναι ένα οικοδόμημα επιτυχημένου συνδυασμού πολλαπλών 
πνευματικών χρήσεων, και οφείλεται στην προσφορά προς τον Δήμο της Χίου που 
έκανε το ζεύγος Μιχαήλ και Σταματίας Ξυλά, τον Δεκέμβριο του 1985. Στους 5 
ορόφους του Κέντρου υπάρχουν: Αίθουσα Θεάτρου (462 θέσεων), Αίθουσα 
Συνεδρίων (172 θέσεων), Δύο Γκαλερί (420τ.μ.), Αίθουσες Διδασκαλίας και Δοκιμών, 
Αίθουσα Συμβουλίων, Βιβλιοθήκη, Κυλικείο. Πρωταρχικός στόχος του Ομηρείου 
Π.Κ.Δ.Χ. είναι η αναγνώριση και η υποστήριξη καλλιτεχνικών και επιστημονικών 
τάσεων που αφ' ενός διευρύνουν την ευαισθησία και την γνώση του κοινού και αφ' 
ετέρου το ενθαρρύνουν να αναζητήσει μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Στόχος επίσης 
του Κέντρου είναι η προώθηση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής 
συνεργασίας μεταξύ της Χίου και άλλων πόλεων. Στην περίοδο 1980-1995 
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3.000 εκδηλώσεις: Κινηματογραφικές προβολές, 
Διαλέξεις, Συνέδρια, Θεατρικές παραστάσεις Εκθέσεις Ζωγραφικής & Φωτογραφίας, 
Σεμινάρια, Συναυλίες και Παραστάσεις Χορού. Οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις του 
Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. είναι στη διάθεση των φορέων ολόκληρης της χώρας, για κάθε 
πνευματική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από τις αρχές του 1989 
λειτουργούν σε χώρους του Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. καλλιτεχνικά εργαστήρια. Σ' αυτά 
δάσκαλοι παραδίδουν μαθήματα Ζωγραφικής, Παραδοσιακής Μουσικής, Θεάτρου, 
Φωτογραφίας, Ψηφιδωτού, Κοσμηματοποιίας, Αγιογραφίας, Βιβλιοδεσίας, Έντεχνης 
Μουσικής και Παραδοσιακών Χορών. Το Ο.Π.Κ.Δ.Χ. έχει διαμορφωμένες εισόδους 
για εύκολη πρόσβαση των ΑΜΕΑ. 
Σύμφωνα με την πράξη σύστασης και τις τροποποιήσεις του το ΟΠΚΔΧ διοικείται: 
από 9μελές Δ.Σ. που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του  
και αποτελείται: από 5 αιρετά μέλη του Δ. Σ. εκ των οποίων τα 2 από την μειοψηφία, 2 
εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων αναγνωρισμένων πολιτιστικών σωματείων 
από τον κατάλογο που τηρείται στο ΟΠΚΔΧ και από 2 δημότες με ανάλογη κοινωνική 
δράση που έχουν σχέση με πολιτιστικά θέματα. 
Το Ομήρειο πνευματικό κέντρο Δήμου Χίου το 2014 πραγματοποίησε έσοδα 
443.112,50 € ενώ οι δαπάνες του ήταν 367.642,78 €. 
Στο Ομήρειο πραγματοποιούνται οι περισσότερες και σημαντικότερες εκδηλώσεις του 
Τόπου μας ενώ λειτουργούν και καταξιωμένοι θεσμοί, όπως: 
 Πολιτιστικά εργαστήρια όπου διδάσκονται εκατοντάδες συμπολίτες μας           

(παιδιά και ενήλικες)  ζωγραφική, θέατρο, γλυπτική κ.λ.π. 
 Ομηρική Ακαδημία.  
 Διαγωνισμός συγγραφέων θεατρικού έργου, συγγραφέων Αιγαίου. 
 Εκδόσεις βιβλίων συγγραφέων του τόπου μας.  
 Θεοδωράκεια.  
 Λειτουργία κινηματογραφικής Λέσχης, για προβολή ταινιών. 
Το ΟΠΚΔΧ συμμετέχει καθοριστικά  στην οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων 
που οργανώνονται κατ ΄ έτος από το Δήμο Χίου και Τσεσμέ Τουρκίας. Μέρος των 
εκδηλώσεων γίνεται στις αίθουσές του. 
Απασχολούμενο προσωπικό  
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Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητα Επίπεδο 
εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

Αριθμός 

Μόνιμοι Έκτακτοι 

Διοίκηση-
Γραμματεία 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

ΔΕ1 
Διοικητ/γραμματέων ΝΑΙ  

Τεχνικός Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση ΔΕ30 Τεχνιτών ΝΑΙ  

Βιβλιοθηκονόμος Τεχνολογική 
Εκπαίδευση ΤΕ1 Βιβλ/μων ΝΑΙ  

Λογίστρια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση 

ΤΕ17 Διοικητικού-
Λογιστικού ΝΑΙ  

Υποδοχή-τεχνική 
υποστήριξη 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

ΔΕ Υπάλληλος 
Γραφείου  ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

Τεχνικός σκηνής Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση ΔΕ Τεχνικών  ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
Κρίσιμα ζητήματα / Ανάγκες 
 Στελέχωση οργανισμού 
 Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού 
 Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 
 Κατάρτιση προσωπικού 
 Νέοι χώροι για τη λειτουργία των πολιτιστικών εργαστηρίων 
 

4.7.6 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) 

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών, 
δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών που δεν έχουν εμπορικό βιομηχανικό 
χαρακτήρα, συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ στους τομείς 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος. όπως 
αναφέρεται στο ΦΕΚ της σύστασης της συγκεκριμένα: 

 Βοήθεια  στο Σπίτι (λειτουργεί από το 1999) 

Στη Χίο λειτουργούν 8 προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι και 2 Μονάδες 
Κοινωνικής Μέριμνας που εξυπηρετούν συνολικά 550 άτομα. Οι δομές 
στελεχώνονται από 39 άτομα με τις ειδικότητες των ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών, φυσιοθεραπευτών, νοσηλευτριών και οικογενειακών 
βοηθών.  
Οι παροχές είναι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας με κύριο σκοπό την 
παραμονή των ωφελούμενων στο φυσικό τους περιβάλλον και τη διασφάλιση μιας 
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εξυπηρετούνται άτομα τρίτης ηλικίας με 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, καθώς και Α.Μ.Ε.Α. 
Συνοπτικά οι παροχές του προγράμματος είναι οι παρακάτω: 
 Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη του ατόμου και της οικογένειας 

 Διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες 

 Φυσιοθεραπεία 

 Νοσηλευτική φροντίδα 
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 Οικογενειακή φροντίδα 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν από το 1999) 

Το 1999 η τότε ΔΑΕΧ προχώρησε στην ίδρυση του 1ου Πρότυπου ΒΝΣ 
«Νερομπογιές και Νότες» στην οδό Αμάντου 26, στα πλαίσια του προγράμματος 
«Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης», με άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας δυναμικότητας 40 βρεφών και νηπίων. Στη συνέχεια μετά από 
μεγάλη ζήτηση εγγραφών, η ΔΗΚΕΧ προχώρησε το 2003 στην ίδρυση και 
δεύτερου ΒΝΣ «Γλυκό μου Μανταρίνι» στο Τάλλαρος Κάμπου Χίου, 
δυναμικότητας 40 βρεφών και νηπίων. Παράλληλα το 2003 δημιουργήθηκε το 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), στην οδό Ριζαρίου με 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δυναμικότητας 50 παιδιών. 
Σήμερα, μετά από μια σταδιακά ανοδική πορεία, τα ανωτέρω προγράμματα 
λειτουργούν ως εξής: 
Ο βρεφονηπιακός σταθμός «Νερομπογιές και Νότες» στο Βαρβάσι, με νέα άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας και εξυπηρετεί  55 βρέφη και νήπια 
Ο βρεφονηπιακός σταθμός «Γλυκό μου Μανταρίνι» στο Τάλλαρος Κάμπου Χίου 
με νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εξυπηρετεί  63 βρέφη και νήπια. 
Όλες οι δομές πληρούν τις προϋπόθεσης ίδρυσης και λειτουργίας, μετά από τους 
απαιτούμενους ελέγχους (Υγειονομείου, Δήμου, Πυροσβεστικής και Πολεοδομίας) 
και έχουν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Ένα 
σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης για τη λειτουργία των παραπάνω δομών 
καλύπτεται από το Δήμο Χίου. 
Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί υλοποιούν πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ιατρική παρακολούθηση, σίτιση, εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικές 
εκδρομές βιωματικού χαρακτήρα και συνεχή ενημέρωση των γονέων για την 
εξέλιξη των παιδιών. Στο σύνολό τους φιλοξενούν 118 βρέφη και νήπια ηλικίας 8 
μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (λειτουργεί από το 2011)  

Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο δημοτικό διαμέρισμα Καμποχώρων στην 
περιοχή του Δαφνώνα το οποίο λειτούργησε από την επιχείρηση κατά τις 
περιόδους 2012 και 2013.με επισκέψεις από τα  σχολεία της Χίου. Διαθέτει πλήρη 
εξοπλισμό (15 ηλεκτροκίνητα οχήματα,26 ποδήλατα ,30 κράνη κ.λ.π.)   
• Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (λειτουργεί από το 2003) 

Το ΚΗΦΗ είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν 
μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοια 
κ.λ.π.) και των οποίων το οικογενειακό τους περιβάλλον που τα φροντίζει,  
εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή 
προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο 
οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον , στη διατήρηση της συνοχής της 
οικογένειας , στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών 
της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών 
της οικογένειας. 
Το ΚΗΦΗ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας και ολιγόωρης φιλοξενίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται:                                                                                                                                                                          
 η φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, 
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 η ψυχολογική υποστήριξη των ηλικιωμένων καθώς και των μελών των 
οικογενειών τους 

 η ατομική υγιεινή, 

 η νοσηλευτική φροντίδα 

 παρακολούθηση της υγείας των ηλικιωμένων και συνταγογράφηση της 
φαρμακευτικής τους αγωγής 

Στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Κέντρου, η παροχή της 
οργανωμένης κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης , της  καθημερινής 
υγιεινής και νοσηλευτικής, της ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης, 
γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα απασχολούνται   
1 κοινωνική λειτουργός                                                                                                                       
1 νοσηλεύτρια                                                                                                                                     
1ιατρός παθολόγος                                                                                                                          
1κοινωνικος φροντιστής                                                                                                                    
1 άτομο βοηθητικό προσωπικό και                                                                                                    
1 οδηγός 
 Δημοτικός Κινηματογράφος (λειτουργεί από το 1994) 

Ο Δημοτικός κινηματογράφος ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 1994. 
Εντάχθηκε στο δίκτυο δημοτικών κινηματογράφων του Υπουργείου Πολιτισμού με 
προγραμματική σύμβαση που έγινε μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου και 
υπήρχε χρηματοδότηση συνολικά 16.000,00 ευρώ για τα επόμενα δέκα χρόνια. 
Μετά σταμάτησε να λειτουργεί το δίκτυο δημοτικών κινηματογράφων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και η λειτουργία του κινηματογράφου συνεχίστηκε από 
την επιχείρηση έως και σήμερα. 
Είναι η βασική ψυχαγωγία των δημοτών της Χίου κατά τους θερινούς μήνες  
προσφέροντας ποικίλες κινηματογραφικές ταινίες. 
 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (λειτουργεί από το 2003)  

Το 2003 δημιουργήθηκε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ), στην οδό Ριζαρίου με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δυναμικότητας 50 
παιδιών. Το ΚΔΑΠ προσφέρει υπηρεσίες  εκπαιδευτικού περιεχομένου σε παιδιά 
ηλικίας 6 έως 12 ετών κατά τις απογευματινές ώρες. Συγκεκριμένα: Θεατρική 
αγωγή, χορό, γυμναστική, παιδαγωγικό παιχνίδι, κατασκευές, ζωγραφική. 
 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών AMEA (δεν έχει συσταθεί) 

 Γενικά εξυπηρέτηση πολιτών σε θέματα συγκοινωνίας- μεταφοράς και 
μετακίνησης κατοίκων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες (ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία, 
μαθητές) (δεν έχει υλοποιηθεί) 

 Θέματα προστασίας- Προώθηση Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης (δεν έχει 
υλοποιηθεί) 

Διοίκηση  
Η σύνθεση του Δ.Σ. της Επιχείρησης  αποτελείται από 11 μέλη από τα οποία  5 μέλη 
είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι  από την Συμπολίτευση, 2 μέλη Δημοτικοί  Σύμβουλοι από 
την Αντιπολίτευση, 2 μέλη πολίτες Δήμου Χίου, 1 μέλος εκπρόσωπος  της ΑΔΕΔΥ 
και 1 μέλος εκπρόσωπος  εργαζομένων της Επιχείρησης. 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου το 2014 πραγματοποίησε έσοδα 
1.955.749,31€ ενώ οι δαπάνες της ήταν 1.825.225,18 €. 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



243 
 

Απασχολούμενο προσωπικό 

Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητα Επίπεδο 
εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

Αριθμός 

ΑΟΡ. 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΟΡ. 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ*   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 4(ΟΑΕΔ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 1(ΟΑΕΔ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ -
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ & ΘΕΑΜΑΤΟΣ - 

1  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-  

1  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2(ΟΑΕΔ) 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΙΡΓΟΙ 3 2 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 10 + 
1(ΟΑΕΔ) 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 1 14 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 1 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  3 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2 

ΚΗΦΗ  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  1 

ΚΗΦΗ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

 1 

ΚΗΦΗ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 1 

ΚΗΦΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  1 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

ΤΕ ΜΑΙΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

1  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΜΩΝ 2 5 
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΜΩΝ  1 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 1 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  5 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 2 

ΚΔΑΠ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  3 

ΚΔΑΠ ΤΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  1 

ΚΔΑΠ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 1 

*2 άτομα με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ειδικότητα ΠΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Επίσης 4  άτομα με σύμβαση έργου ειδικότητας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ,  ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ & 
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
Κρίσιμα ζητήματα / ανάγκες  

 Λειτουργία  πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Δημοτικό κήπο από τη 
ΔΗΚΕΧ 

 Λειτουργία κτήματος Καστρομηνά και θεάτρου ¨ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ¨ για 
οργάνωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων 

 Λειτουργία θεάτρων Καρδαμύλων και Σιδηρούντας 
 Επέκταση βρεφονηπιακού σταθμού Νερομπογιές και Νότες ώστε να αυξηθεί η 

δυναμικότητά του, υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη για την ανέγερση ορόφου 
 
Κρίσιμα ζητήματα / ανάγκες ειδικότερα: 
Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας (10 δομές) 

 Η μη σταθερή ροή χρηματοδότησης από τα Υπουργεία 
 Πεπαλαιωμένος στόλος αυτοκινήτων. 
 Σπατάλη καυσίμων λόγω της προμήθειας από ένα μόνο προμηθευτή ( 

διαγωνισμός από το δήμο) 
 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  
Α. ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΕΣ 

 Μόνωση κτιρίου λόγω εισροής υδάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την 
περίοδο των βροχοπτώσεων. 

 Επιχρίσματα- Ελαιοχρωματισμοί 
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 Διαμόρφωση και βελτίωση  παιδικής χαράς 
 
Β. ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ 

 Διαμόρφωση και βελτίωση  παιδικής χαράς 
 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

 Σταθερή ροή χρηματοδότησης από  Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. 
 Μόνιμη στελέχωση από ιατρό παθολόγο για την κάλυψη της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ηλικιωμένων. 
 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 

Για να λειτουργήσει το Πάρκο χρειάζεται επειγόντως: 
 επιδιόρθωση του οδοστρώματος 
 επισκευή της περίφραξης  
 νέες διαγραμμίσεις σήμανσης 
 επισκευή πινακίδων , φωτισμού  
 κατασκευή W.C. 

 
Δημοτικός Κινηματογράφος 
 

 προμήθεια μιας ψηφιακής κινηματογραφικής μηχανής λόγω αλλαγής όλου του 
προηγούμενου κινηματογραφικού μοντέλου (σταμάτησαν  να  κυκλοφορούν 
ταινίες σε φιλμ) 

 επισκευή ή αντικατάσταση των καθισμάτων του κινηματογράφου  
 διαμόρφωση του χώρου της καντίνας για την έκδοση  άδειας  λειτουργίας της, 

σύμφωνα με το νέο νόμο. 
 

4.7.7 Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.) 

Ανώνυμη εταιρεία των ΟΤΑ με την επωνυμία: «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού 
Χίου Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο: ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. Σκοπός λειτουργίας της είναι η 
εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο θα 
περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, 
μεταφορά – μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και τελική διάθεση), η λειτουργία 
των εγκαταστάσεων διαχείρισης  ΧΥΤΑ και η υλοποίηση έργων διαχείρισης, 
ανακύκλωσης, μηχανική επεξεργασία. 
Διοίκηση 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
μέλη. Οι φορείς που εκπροσωπούνται είναι οι Δήμοι Χίου – Ψαρών – Οινουσσών. 
Η  ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. το 2014 πραγματοποίησε έσοδα 395.894,10 € ενώ οι δαπάνες της ήταν 
255.436,90 €. 
Απασχολούμενο προσωπικό 

Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητα Επίπεδο Κλάδος/ειδικότητα Αριθμός 
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εκπαίδευσης Μόνιμ
οι 

Έκτακτ
οι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΧΥΤΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Υ 

ΓΕΩΛΟΓΟΣ  1 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ

ΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ

ΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΗΜΙΚΟΣ  1 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  1 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΥΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ
Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ

Ν 

 1 

ΦΥΛΑΞΗ ΧΥΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ
Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΦΥΛΑΚΕΣ  4 

ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΧΥΤΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΓΑΤΗΣ  1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓ
ΟΣ 

 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ
Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 1 

 
Κρίσιμα ζητήματα / ανάγκες 

 Κατάρτιση προσωπικού 

 Αύξηση προϋπολογισμού λόγω υψηλού κόστους συντήρησης 

 Μόνιμο προσωπικό 

Κρίσιμα ζητήματα / ανάγκες ειδικότερα: 
Εξεύρεση χώρων για δημιουργία ΣΜΑ στην κεντρική Χίο και τοποθέτηση κινητής 
μονάδας κομποστοποίησης 

 Δημιουργία ΣΜΑ  στην κεντρική Χίο για τη μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που αυτή τη στιγμή 
γίνεται απευθείας από τα απορριμματοφόρα του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει 
σταθμός μεταφόρτωσης των απορριμματοφόρων. 

 Εξεύρεση χώρου για τοποθέτηση κινητής μονάδας κομποστοποίησης. Η αρχική 
ιδέα για τοποθέτηση κινητής μονάδας κομποστοποίησης σε χώρο παραπλεύρως 
του ΧΥΤΑ θεωρείται υψηλού κόστους. 

 Εγκατάσταση συστήματος διαβροχής του κυττάρου του ΧΥΤΑ ώστε να 
επιτευχθεί η μείωση και επαναχρησιμοποίηση των πλεοναζόντων νερών. 
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Δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα ενημέρωσης 
 Δημιουργία καμπάνιας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

για θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης 

 

4.7.8 Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου  

Το Νοέμβριο του 2010  το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς 
χαρακτήρα  με την επωνυμία «Δημοτική Λαχαναγορά Χίου (ΔΗ.ΛΑ.Χ)» μετατράπηκε 
σε Αναπτυξιακή Ακινήτων Δήμου Χίου Α.Ε με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 
214/2,5,2010. Σκοπός της εταιρείας βάσει του καταστατικού είναι :  
α) ομαλή διακίνηση αγροτικών προϊόντων με τη δημιουργία σύγχρονων 
εγκαταστάσεων καθώς και η παροχή κινήτρων  στους παραγωγούς και εμπόρους να 
συμμετέχουν σε προγράμματα που επιδοτεί η Ε.Ε 
β) Η συντήρηση και η οικονομική εκμετάλλευση των καταστημάτων και των 
εγκαταστάσεων που της παραχωρούνται αλλά και αυτών ου κατασκευάζει η ίδια. 
γ) Η δραστηριοποίηση στην αξιοποίηση υποπροϊόντων της λαχαναγοράς (π.χ. ίδρυση 
μονάδας κομποστοποίησης). 
δ) Η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης 
ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο Χίου. 
ε) Κάθε παρεμφερής δραστηριότητα που συντείνει στο όφελος του Δήμου και της 
δημόσιας υγείας, των δημοτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 
σχετικά. 
Η δραστηριότητα της εταιρείας τα 4 χρόνια της λειτουργίας της περιορίζεται στα 2 από 
τα 5 σκέλη του καταστατικού. Συγκεκριμένα στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων 
στη λαχαναγορά και στην εκμετάλλευση των αιγιαλών που παραχωρούνται στην 
εταιρεία. 
Διοίκηση 
Η εταιρεία διοικείται από 9μελες διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος, Δ/νων σύμβουλος, 
μέλη Δ.Σ εκπρόσωπος του εμπορικού επιμελητηρίου, εκπρόσωπος μειοψηφίας 
Απασχολούμενο προσωπικό 

Απασχολούμενο προσωπικό 

Δραστηριότητα Επίπεδο 
εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

Αριθμός 

Μόνιμοι Έκτακτοι 

Υπάλληλος 
γραφείου 

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1  

Κρίσιμα ζητήματα / ανάγκες 
Στη παρούσα φάση η Μονομετοχική δραστηριοποιείται μόνο στην εκμετάλλευση της 
Δημοτικής Λαχαναγοράς και στην ενοικίαση αιγιαλών. Όσον αφορά στην ενοικίαση 
αιγιαλών απαιτείται η στενή συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας, τεχνική 
υπηρεσία και τη ΔΕΥΑΧ για θέματα επισκευών, εγκατάστασης και μεταφοράς του 
εξοπλισμού  και μονίμων εγκαταστάσεων που αναλογούν σε κάθε ένα από αυτά για να 
είναι σε θέση η εταιρία να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. 

 Οικονομική ενδυνάμωση της Μονομετοχικής ώστε να μπορέσει να προσφέρει 
σωστές υπηρεσίες στις παραλίες και στους επαγγελματίες πελάτες της. 

 Έρευνα για προγράμματα ΕΣΠΑ που πιθανά μπορούν να ενισχύσουν της 
δράσης μας. 

 Άμεση συνεργασία με το τμήμα τουριστικής προβολής για τη δημιουργία  
τουριστικού προϊόντος με βάση τις ακτές 
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Κρίσιμα ζητήματα / ανάγκες ειδικότερα: 
Δημοτική Λαχαναγορά 

 Κτιριακή εγκατάσταση της λαχαναγοράς και του εξοπλισμού της σε πολύ κακή 
κατάσταση. Εγκαταλειμμένος εξωτερικός χώρος. Ανάγκη άμεσων επισκευών 
αλλά και συντηρήσεων   

 Να παραχωρηθεί η παλιά λαχαναγορά που σήμερα είναι εγκαταλειμμένη και 
χρησιμοποιείται σαν υπαίθριο παρκινγκ  στην εταιρεία ώστε να μπορέσει να 
την αξιοποιήσει διαθέτοντας-ενοικιάζοντας το χώρο σε επαγγελματίες 
εστίασης που θα ενδιαφερθούν να εγκατασταθούν στο χώρο. 

 Διάθεση ακινήτων του Δήμου που δεν αξιοποιούνται για την οικονομική 
τόνωση της εταιρείας 

Ενοικίαση αιγιαλών 
Ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για το περιορισμό του φαινομένου της 
κατάληψης μεγαλύτερης επιφάνειας από την ενοικιαζόμενη από τους χρήστες 
 
 
 
 
 
 

4.8  Άλλες Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες της Χίου 

Δομή / Φορέας 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

Δραστηριότητες 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, του Δήμου Χίου 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών για την Καταπολέμηση της Βίας 
- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε 
Τοπικό Επίπεδο» σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  
Η δομή τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ως 
μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας, σε συνδυασμό με την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και 
την ίδρυση Ξενώνων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με 
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως «Συντονιστή Δικαιούχου». 

Το κέντρο απευθύνεται σε γυναίκες: 

 Που υφίστανται ή έχουν υποστεί σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, 
οικονομική ή λεκτική βία 

 Που είναι, είτε υπήρξαν θύματα βιασμού ή απόπειρας βιασμού 

 Που υφίστανται ή έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση 

 Που είναι, είτε έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking (διακίνηση και 
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εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και την 
εξαναγκαστική εργασία) 

 Που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 

 Που γενικότερα έχουν στερηθεί ή έχουν καταπατηθεί τα ατομικά τους 
δικαιώματα λόγω φύλου 

Δραστηριότητες: 
Το κέντρο που στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Νομικό, Κοινωνικό Λειτουργό και 
Κοινωνιολόγο, όπου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως: 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη (συμβουλευτική από ψυχολόγο, ενημέρωση - 
πληροφόρηση από κοινωνική λειτουργό για θέματα εργασιακά, για προνοιακά 
επιδόματα κ.α.) 

 Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για δικαιώματα των θυμάτων, τη 
σχετική νομοθεσία, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή 
καταγγελίας, μήνυσης κλπ. 

 Παραπομπή ή συνοδεία των ωφελούμενων γυναικών όπου αυτό απαιτείται, σε 
ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε δικαστήρια, 
νοσοκομεία, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής κλπ 

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το 
απόρρητο της συμβουλευτικής. 
Παράλληλα, το Κέντρο συνεργάζεται με όλες τις τοπικές αρχές που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση περιστατικών βίας, όπως οι Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές, το 
Νοσοκομείο, ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι Υπηρεσίες Πρόνοιας των δήμων, η 
Μητρόπολη κλπ, αλλά και με όλους τους τοπικούς φορείς και δομές που επιθυμούν 
να συμβάλλουν στην προσπάθειά εξάλειψης του φαινομένου της βίας κατά των 
γυναικών όπως ΜΚΟ, τοπικοί Σύλλογοι (γυναικών, επαγγελματιών, πολιτιστικοί), 
σωματεία, κλπ.  
Επίσης, βασικό στόχο του Κέντρου αποτελεί η υλοποίηση δράσεων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Η ενημέρωση της 
μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, η ανάδειξη του φαινόμενου στα Μ.Μ.Ε., η 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων, αποτελούν βασικές δράσεις 
προς την θετική τροποποίηση της αντίληψης και της στάσης της τοπικής κοινωνίας 
σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών. Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας 
είναι σημαντική και αναγκαία προκειμένου η κοινωνία να επιδείξει μηδενική ανοχή 
σε κάθε μορφή βίας. 

 

Δομή / Φορέας 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 

Δραστηριότητες 

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Χίου 
δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1998, και έχει τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. 
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Το Κέντρο στελεχώνεται από δυο ψυχολόγους, κοινωνιολόγο και κοινωνική 
λειτουργό. 

Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλλει στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που 
επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν μια ζωή με νόημα κι ειδικότερα στους νέους να 
μη χρειάζονται τις ουσίες, να μην τις επιλέγουν ως τρόπο ζωής. 
Απευθύνεται σε όλη τη χιώτικη κοινωνία και την προσκαλεί να συμμετέχει ενεργά 
στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων εκείνων των παραγόντων - αιτιών που 
γεννούν το πρόβλημα της εξάρτησης 

Φορείς που συμμετέχουν στο Κ.Π. ΧΙΟΥ είναι: 

 Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 Δήμος Χίου 

 Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών 

 Δικηγορικός Σύλλογος Χίου 

 Ιατρικός Σύλλογος Χίου 

 Φαρμακευτικός Σύλλογος Χίου 

 Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

 Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Κέντρο αναλαμβάνει τις εξής δράσεις:  

 Σχετιζόμενες με τον Στρατό 

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης στο στρατό είναι η ευαισθητοποίηση σε 
θέματα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μέσα από την ανάπτυξη 
κλίματος επικοινωνίας και αλληλοσεβασμού. 

 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα 

Ανάμεσα στις δράσεις του είναι και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και 
υποστηρικτικού χαρακτήρα σε γονείς, νέους και εφήβους για θέματα που 
αφορούν στη χρήση ουσιών και σε άλλες μορφές εξαρτήσεων, πάντοτε με 
εχεμύθεια, τηρώντας το απόρρητο. Εφόσον χρειάζεται παραπέμπει άτομα στις 
υπάρχουσες θεραπευτικές δομές της χώρας. 

 Παρεμβάσεις στην κοινότητα 

Η ευρεία κοινότητα αποτελεί το περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και 
δραστηριοποιούνται τα άτομα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από 
εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας και επικοινωνίας ενισχύει τους δεσμούς 
ανάμεσα στους ανθρώπους και λειτουργεί προστατευτικά στην εκδήλωση 
επικίνδυνων και αντικοινωνικών συμπεριφορών. 
Οι στόχοι των παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινότητα είναι: 

o η ενημέρωση και η ευαισθητοποίησή της σχετικά με τα αίτια της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών και τη φιλοσοφία της πρόληψης. 

o η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να έχει ενεργό συμμετοχή 
στις προληπτικές παρεμβάσεις 

o η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
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o η ενίσχυση του ρόλου του ενήλικα-υποστηρικτή 

 Παρεμβάσεις σε παιδιά, εφήβους και νέους εντός και εκτός σχολείου 

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης σε παιδιά, εφήβους και νέους εντός και εκτός 
σχολείου είναι η ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα ουσιοεξαρτήσεων και η 
διευκόλυνση της επικοινωνίας ώστε να λειτουργήσει προληπτικά στη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι στόχοι της πρωτογενούς πρόληψης δεν περιορίζονται 
στις ομάδες παιδιών και εφήβων που είναι μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις ομάδες στόχους ανήκουν και οι νέοι που 
φοιτούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (φοιτητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί).  

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Το Κέντρο Πρόληψης επιδιώκει τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση φοιτητών σε θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις και στη φιλοσοφία 
της πρόληψης, μέσω και της προσωπικής ανάπτυξης των νέων που λαμβάνουν 
μέρος στις ομάδες. 

 Σπουδαστές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 

Οι παρεμβάσεις του Κέντρου στην ομάδα των σπουδαστών της Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού στοχεύουν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους 
και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με την πρόληψη. 

 Παρεμβάσεις σε γονείς 

Ο στόχος της παρέμβασης στους γονείς είναι η στήριξη στο ρόλο τους, όπως 
αυτός διαμορφώνεται μέσα στα νέα κοινωνικά δεδομένα και η βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. 

Η παρέμβαση στους γονείς, περιλαμβάνει, επίσης, τη διοργάνωση θεωρητικών 
και βιωματικών σεμιναρίων, μικρότερης διάρκειας. Στα σεμινάρια αυτά 
αναπτύσσονται εξειδικευμένα θέματα τα οποία, συνήθως οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόμενοι ζητούν. Με τον τρόπο αυτό η ευαισθητοποίηση των γονιών 
συνεχίζεται και μετά τη συμμετοχή τους στις Ομάδες Γονέων και, επιπλέον, οι 
ίδιοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους από τις οποίες 
αντλούν ευχαρίστηση και στήριξη. 

 Παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης 

Ο στόχος της παρέμβασης στους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
είναι η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου, ώστε οι ίδιοι να μπορούν να 
αφουγκράζονται τις ανάγκες των εφήβων και να έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο 
προς αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται, στο χώρο του σχολείου, ένα 
πλαίσιο ασφάλειας, σεβασμού και κατανόησης τόσο για τους καθηγητές, όσο και 
για τους μαθητές. 
Ο στόχος της παρέμβασης στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
είναι η ευαισθητοποίησή τους και η υποστήριξή τους στον παιδαγωγικό τους 
ρόλο, ώστε το σχολείο να αποκτήσει σημαντική θέση στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των νεαρών μαθητών και να αποτελέσει συνεπώς φορέα 
πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 

Δομή / Φορέας 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ 

Δραστηριότητες 

Το «ΚΕΝΤΡO ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» είναι Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στη Χίο το Μάρτιο του 1996. Από το Νοέμβριο του 
2005 έχει αναγνωριστεί ως ειδικώς πιστοποιημένος φορέας του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για μια οργανωμένη δομή με 
πολλαπλή μορφή δραστηριοποίησης και λειτουργίας: 
α) Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο  

β) Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου, στα πλαίσια του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΤΟΥ Γ΄ΚΠΣ, με άδεια ίδρυσης με αρ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 
147422/13.10.2008 και 
γ) Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών : Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών στη Δυτική Αττική, 
Στην Αυλή του Κόσμου στα πλαίσια του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 
ΤΟΥ Γ΄ΚΠΣ με άδεια ίδρυσης με αρ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.82393/18-6-2009. 

Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Κ.Π.Ε στοχεύει: 
Α. Στην πρόληψη (σε συνεργασία με τα σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας)   
Σύμφωνα με τον σύγχρονο προσανατολισμό της Ψυχιατρικής και 
Παιδοψυχιατρικής, το Κ.Π.Ε. δίνει έμφαση σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης της Κοινότητας στοχεύοντας στην Πρόληψη (πρωτογενή, 
δευτερογενή, τριτογενή και τεταρτογενή).  

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Ομιλίες - συζητήσεις πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων, 
ενηλίκων και οικογενειών. 

 Εκπομπές και δημοσιεύσεις στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο 
Διαδίκτυο. 

 Συνεργασία με τα σχολικά πλαίσια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τόσο για 
ανταλλαγή απόψεων με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την Ψυχική Υγεία, όσο 
και για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών. 

 Επαφές για συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινότητας με στόχο τη 
διερεύνηση των αναγκών του νησιού μας, τον προγραμματισμό και την 
υποστήριξη δράσεων και τη δημιουργία νέων δομών, στον χώρο της Ψυχικής 
Υγείας. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται: Παιδίατροι, Ω.Ρ.Λ., Ψυχίατροι, 
Σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α. του νησιού μας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Εισαγγελέας και Επιμελήτρια Ανηλίκων, Αστυνομική Διεύθυνση, Γενικό 
Νοσοκομείο, Ιατρικός Σύλλογος, Νομάρχης, Δήμαρχοι κ. ά.. 

 Κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν, εκτός του προσωπικού, 
παιδιά, έφηβοι και οικογένειες, φορείς της Κοινότητας και φίλοι του Κ.Π.Ε. 

Β. Στην διάγνωση (ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση από τη διεπιστημονική 
ομάδα)  
Η ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση πραγματοποιείται από τη Διεπιστημονική 
Θεραπευτική Ομάδα και περιλαμβάνει: 

 την αρχική διαγνωστική συνέντευξη (intake), η οποία λαμβάνεται από τα μέλη 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



253 
 

της Γραμματείας  

 τη λήψη αναλυτικού ιστορικού  

και ακολούθως, ανάλογα με το είδος του αιτήματος: 

 λογοπεδική 

 ψυχολογική 

 παιδαγωγική 

 παιδοψυχιατρική αξιολόγηση.  

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, αποφασίζεται η πορεία και η διαχείριση 
κάθε περιστατικού ξεχωριστά, από την Διεπιστημονική Ομάδα του Κ.Π.Ε. και 
προτείνεται, αν κριθεί απαραίτητο, πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Γ. Στην θεραπεία και αποκατάσταση 

 σε παιδιά και εφήβους με:  

 προβλήματα λόγου και ομιλίας  

 μαθησιακές δυσκολίες  

 αισθητηριακές διαταραχές (βαρηκοΐα - κώφωση, τύφλωση)  

 αναπτυξιακές διαταραχές (νοητική υστέρηση, αυτισμός)  

 ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές  

 διαταραχές συμπεριφοράς  

 δυσκολίες προσαρμογής σε ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής (όπως διαζύγιο 
γονέων, θάνατος, υιοθεσία παιδιού) κ. ά. 

 σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν συναισθηματικού τύπου δυσκολίες, 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα κ. ά. 

Αναλυτικά παρέχεται: 

 Λογοθεραπεία (παιδιών, εφήβων, ενηλίκων) 

 Ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία κ. ά.) 

 Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποκατάστασης σε παιδιά με δυσκολίες στην 
κινητικότητα 

 Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποκατάστασης σε παιδιά με Διάχυτες 
Διαταραχές της Ανάπτυξης (φάσμα του αυτισμού).  

 Ψυχοθεραπεία ατομική (παιδιών, εφήβων, ενηλίκων), ομαδική (ενηλίκων), 
ζεύγους. 

 Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση  

 Συμβουλευτική γονέων 

 Εποπτεία σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και εκπαιδευτικούς 

Το Κ.Π.Ε. δεν αναλαμβάνει την θεραπεία εφήβων και ενηλίκων που κάνουν χρήση 
τοξικών ουσιών, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο ειδικών θεραπευτικών μονάδων. 
Οι υπηρεσίες της ΚΜΨΥ απευθύνονται στο σύνολο των κατοίκων του Νομού Χίου 
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και συγκεκριμένα: 

 παιδιά, εφήβους και ενήλικες που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές ή και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα και στις οικογένειες των πασχόντων,  

 σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση της ψυχικού νόσου 

 σε υγιή πληθυσμό εφαρμόζοντας προγράμματα πρόληψης. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΚΜΨΥ περιλαμβάνουν: 

 λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση της νόσου, 

 έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με σκοπό τη μείωση της διάρκειας και της 
βαρύτητας της νόσου, 

 νοσηλεία - περίθαλψη κατ' οίκον σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, 

 μακροχρόνια φροντίδα και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη με 
σκοπό τον περιορισμό της ανικανότητας και της μειονεξίας που προκαλεί η 
νόσος, 

 εξάλειψη του στίγματος που προκαλεί η ψυχική νόσος μέσω προγραμμάτων 
επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

 

Δομή / Φορέας 

ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. 

Δραστηριότητες 

Ο Παγχιακός Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α. Χίου εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 8 στη Χίο 
και ανήκει στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου 
Αιγαίου, μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. 
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι ο τριτοβάθμιος 
κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε 
το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, 
προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις 
κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα 
εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική 
Πολιτεία και κοινωνία. Σήμερα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 
κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση 
πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, 
πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 

Σε εθνικό επίπεδο η Συνομοσπονδία αγωνίζεται για την προστασία και την 
προάσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, την αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν. Επιδιώκει την εξίσωση των 
ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής και τη 
διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην 
κοινωνία. 
Η Συνομοσπονδία, ως η πλέον αντιπροσωπευτική αναπηρική οργάνωση, 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



255 
 

συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία 
στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία. Η Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδιο 
δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και 
καταθέτει προτάσεις προς την ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, 
η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας, η 
καθολική πρόσβαση. 

Η Συνομοσπονδία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού πολιτικού πλαισίου 
για την αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασης 
αυτής. Η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα πρέπει να λάβει υπόψη της το 
κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, βάσει του οποίου η αναπηρία δε 
πρέπει να ιδωθεί ως ατομικό αλλά ως κοινωνικό, συλλογικό ζήτημα. Οι 
περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι απλώς συνέπεια 
των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αδυναμίας 
της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητας των ατόμων 
αυτών. 
Η Συνομοσπονδία προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ 2000 
– 2006, στις Επιτροπές Παρακολούθησης Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στο Τμήμα 
Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο Εθνικό Συμβούλιο 
Κοινωνικής Φροντίδας, στο Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις 
Α΄βάθμιες και Β΄βάθμιες Επιτροπές Ν. 2643 ⁄ 98, στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, σε Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Οργανισμών, σε Επιτροπές Υπουργείων και σε 
Ομάδες Διοίκησης Έργων που σχετίζονται με την αναπηρία. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συνομοσπονδία, συναισθανόμενη τη μεγάλη σημασία των 
αποφάσεων που παίρνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο 
αυτών στη ζωή των ατόμων με αναπηρία, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ενεργούς 
συμμετοχής σε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκή αναπηρική 
οργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο 
εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες 
ευρωπαϊκές αρχές. 
Η Συνομοσπονδία έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και όχι στην ιδέα που θέλει τα άτομα με αναπηρία 
παθητικούς αποδέκτες φροντίδας και φιλανθρωπίας, συμμετέχει σε ένα διευρυμένο 
δίκτυο επαφών με τα Εθνικά Συμβούλια Ατόμων με Αναπηρία των άλλων κρατών 
– μελών αλλά και των υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών. 
Η Συνομοσπονδία με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Εθνικών 
Συμβουλίων των Ατόμων με Αναπηρία του ευρύτερου γεωπολιτικού χώρου της 
Μεσογείου και των Βαλκανίων, συμμετέχει σε περιφερειακές επιτροπές όπως η 
Επιτροπή Νοτίου Ευρώπης για την αναπηρία. 

 

Δομή / Φορέας 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΧΙΟΥ 

Δραστηριότητες 
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Το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Χίου είναι παράρτημα της Ελληνικής 
Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.  

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ιδρύθηκε το 
1992 και σήμερα αριθμεί πάνω από 1000 μέλη, γονείς ή αδέλφια ατόμων με Αυτισμό, 
καθώς και επιστήμονες που ασχολούνται με τον Αυτισμό. Σκοπός της Εταιρίας είναι 
η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με Αυτισμό. Ως 
Πανελλήνιος Φορέας, η Ε.Ε.Π.Α.Α. έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Πάτρα, Χίο, Βόλο και Πειραιά και έχει συνδεδεμένα μέλη της άλλους μικρότερους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με Αυτισμό στην Αλεξανδρούπολη, 
Χανιά, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα. Συμμετέχει επίσης στην Ε.Σ.Α.με.Α. και 
εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διοίκηση Διεθνών Οργανώσεων, όπως η Autism-Europe 
και η World Autism Organization.  

Οι δράσεις της Ε.Ε.Π.Α.Α. περιλαμβάνουν: 

 Λειτουργία ομάδων στήριξης γονέων και διοργάνωση ψυχαγωγικών 
Σαββατοκύριακων. 

 Οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και διημερίδων για τον Αυτισμό για γονείς 
και ειδικούς. 

 Διοργάνωση ενός Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τον Αυτισμό το 1995. 

 Διεξαγωγή 2 Σεμιναρίων Εξειδίκευσης Ειδικών στον Αυτισμό, το ένα 
διάρκειας 600 ωρών, σε επίπεδο Master. 

 Δημιουργία μοναδικής βιβλιοθήκης, άνω των 20 βιβλίων, για τον Αυτισμό 
στα Ελληνικά. 

 Παρέμβαση για την θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αυτισμό στην υγεία-πρόνοια και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
(Ν.2716/1999, Ν.2817/2000, Ν.3699/2008) και συνεχιζόμενος αγώνας για την 
εφαρμογή των νόμων και σχετικών διεθνών συμβάσεων.  

 Σχεδιασμός και λειτουργία ενός πρότυπου ξενώνα εκπαίδευσης-διαβίωσης για 
12 ενήλικα άτομα με Αυτισμό στη Ζίτσα Ιωαννίνων, με την επωνυμία Στέγη 
Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», με κρατική επιχορήγηση. 

 Σχεδιασμός και λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για 22 ενήλικες με Αυτισμό 
στον Γέρακα Αττικής, με την επωνυμία «Σείριος», με κρατική επιχορήγηση. 

 Λειτουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ανηλίκων, από το 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης. 

 Μελέτη ανέγερσης και λειτουργίας 3 ακόμα Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων 
με Αυτισμό, στους νομούς Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής, με 
επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α. 

 Διοργάνωση 2 Φεστιβάλ για Άτομα με Αυτισμό στο Άλσος Νέας 
Φιλαδέλφειας. 

Σκοπός της Εταιρίας είναι να εργαστεί για τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων 
στη ζωή, δηλαδή ατόμων που εμφανίζουν το σύνδρομο του αυτισμού και άλλες 
συναφείς καταστάσεις στις οποίες τα αυτιστικά στοιχεία προέχουν και καθορίζουν τις 
ανάγκες της καθημερινής ζωής, της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της δια βίου 
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προστασίας τους.  
Τα δικαιώματα αυτά απορρέουν και από :    

 τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού» (ΟΗΕ, 20 Νοεμβρίου 1959, 
Απόφαση 1386)  

 τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Πνευματικά Καθυστερημένων 
Ατόμων» (Απόφαση 2856 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 20 Δεκεμβρίου 
1971)  

 τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Αναπήρων Ατόμων» (Απόφαση 3447 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 9 Δεκεμβρίου 1975)  

 τη «Διακήρυξη του Sundberg για τα Ανάπηρα Άτομα» (ΟΥΝΕΣΚΟ, 2 
Νοεμβρίου1981) 

 το Ψήφισμα 90/C 162/02 του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών 
και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα (Μάιος 1990) 

 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης 

 την 003/96 Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα 
Δικαιώματα των Αυτιστικών Ατόμων (Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 1996), και κάθε 
άλλη διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Η εταιρία έχει υποχρέωση να αγωνιστεί ώστε τα δικαιώματα αυτά να γίνουν κοινή 
συνείδηση, να περιφρουρηθούν και να επιβληθούν με κατάλληλη νομοθεσία του 
κράτους. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Π.Α.Α. με το καταστατικό της, καθόρισε αναλυτικά τους 
επί μέρους στόχους της, καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους.  

Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρίας είναι να εργαστεί: 

 Για την πρόληψη της γέννησης ή δημιουργίας αυτιστικών παιδιών από αιτίες 
που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό ή τις συνθήκες ζωής του 
παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του. 

 Για την ύπαρξη ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών διαγνωστικών μονάδων για 
την έγκαιρη διάγνωση και καθορισμό του αυτισμού στα παιδιά που 
παρουσιάζουν συμπτώματα αυτισμού, προκειμένου να ετοιμαστεί και να 
εφαρμοστεί έγκαιρα το κατάλληλο για κάθε περίπτωση πρόγραμμα θεραπείας, 
εκπαίδευσης και αποκατάστασης. 

 Για την εξασφάλιση προσχολικής αγωγής των αυτιστικών παιδιών σε ειδικούς 
ή κανονικούς παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα εξοπλισμένους και 
στελεχωμένους με ειδικευμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό. 

 Για την παροχή της κατάλληλης για τα αυτιστικά παιδιά εκπαίδευσης : 

σε κανονικά σχολεία ειδικά εξοπλισμένα και στελεχωμένα, όταν αυτό κρίνεται ότι 
είναι δυνατό,  
σε ειδικά σχολεία, ειδικά διαμορφωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα για 
αυτιστικά παιδιά που δεν μπορούν να ενταχθούν στα κανονικά,  
σε ιδρύματα ή κέντρα υποστήριξης που παρέχουν μετασχολική εκπαίδευση στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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 Για την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπευτικής αγωγής 
και ειδικής άσκησης στα αυτιστικά άτομα τόσο στην παιδική όσο και στην 
εφηβική και στην υστερότερη ηλικία τους. 

 Για την παροχή κάθε είδους βοήθειας που χρειάζονται οι οικογένειες των 
αυτιστικών ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά 
προβλήματα τους. 

 Για την εξασφάλιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και προστατευμένης 
εργασίας στα αυτιστικά άτομα που έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

 Για την εξασφάλιση των μέσων για μια προστατευμένη, ανθρώπινη και 
αξιοπρεπή ζωή στα αυτιστικά άτομα, όταν οι οικογένειες τους δεν θα ζουν ή 
δεν θα μπορούν να την εξασφαλίσουν, σε προστατευμένα σπίτια (για τα 
άτομα που μπορούν να ζήσουν με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας) ή σε 
κατάλληλα οργανωμένες κοινότητες (για άτομα που έχουν ανάγκη 
ολοκληρωτικής προστασίας). 

 Για την εξασφάλιση των μέσων που χρειάζονται τα αυτιστικά άτομα, 
προκειμένου να διατηρήσουν τη σωματική, την πνευματική και την ψυχική 
υγεία τους. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται : παροχή κατάλληλης 
ιατροφαρμακευτικής και ψυχολογικής περίθαλψης και κατάλληλων μέσων 
φυσικής άσκησης και ψυχαγωγίας. 

 Για τη σύνταξη και ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν : 

i. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων (στο βαθμό που μπορούν), των γονέων τους ή 
κάθε άλλου νόμιμου εκπροσώπου τους να συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις που 
αφορούν γενικά τη ζωή τους και ειδικά την εκπαίδευση τους,  

ii. τα κληρονομικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται με 
ασφάλεια και με αξιόπιστη εποπτεία για τη δική τους ζωή αυτά που άφησαν οι γονείς 
τους ή όποιοι άλλοι, παίρνοντας υπόψη ότι τα ίδια τα αυτιστικά άτομα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να διαχειριστούν την περιουσία τους,  

iii. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων να έχουν ένα εισόδημα από την Πολιτεία, 
αρκετό να καλύπτει τις ανάγκες τους για φαγητό, ντύσιμο, στέγαση και άλλες 
ανάγκες της ζωής. 
iv. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων να έχουν από την Πολιτεία τα απαραίτητα 
υλικοτεχνικά εφόδια και τις βοηθητικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζονται 
για να ζήσουν μια όσο γίνεται πιο παραγωγική, ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή. 
v. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων να στεγάζονται σε σπίτια που ζουν οι άλλοι 
άνθρωποι, να ταξιδεύουν με τα ίδια μέσα μεταφοράς, να συμμετέχουν σε ίδιες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όταν μπορούν και όταν δεν ενοχλούν τους άλλους, να έχουν 
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ισότιμα με τους άλλους όλες τις ανέσεις της 
δημόσιας υπηρεσίας και τις πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες της κοινότητας 
μέσα στην οποία ζουν.  
vi. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων και αυτών που τους αντιπροσωπεύουν να 
έχουν νομική βοήθεια και πλήρη προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων τους.  
vii. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων και αυτών που τους εκπροσωπούν για 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο προσωπικό, το ιατρικό, το 
ψυχολογικό, το ψυχιατρικό και το εκπαιδευτικό αρχείο τους.  
viii. την προστασία των αυτιστικών ατόμων από κάθε ψυχική κακοποίηση, 
προσβλητική μεταχείριση και εγκατάλειψη. 
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ix. την προστασία των αυτιστικών ατόμων από κάθε καταχρηστική χρήση φαρμάκων.  

 x. σκοπός της Εταιρίας είναι επίσης να διευκολύνει την επιστημονική έρευνα για τον 
αυτισμό και τα προβλήματα διάγνωσης, εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης, 
οικογενειακής συμβίωσης, κοινωνικής πρόνοιας και προστατευμένης διαβίωσης (α) 
ενθαρρύνοντας τους γονείς των αυτιστικών ατόμων και τα ίδια τα αυτιστικά άτομα 
όταν μπορούν να συμμετέχουν θετικά στην έρευνα και (β) όσο είναι δυνατόν, 
αναζητώντας πόρους για την στήριξη μιας τέτοιας έρευνας. 
Πλέον αυτών, η εταιρία είναι δυνητικός δικαιούχος και θα διεκδικήσει από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013, έργα εξ' 
αυτών που έχουν αποφασισθεί να υλοποιηθούν, όπως: 

 Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων, οικοτροφείων και διαμερισμάτων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ειδικών οικοτροφείων για άτομα με 
αυτισμό 

 Ενέργειες που αφορούν τη σύσταση, λειτουργία και υποστήριξη της δράσης 
Κέντρων Ημέρας και Ξενώνων Βραχείας Παραμονής για άτομα με αυτισμό 

 Προγράμματα "κατ'οίκον νοσηλείας-φροντίδας" 
 Ειδική κατάρτιση προσωπικού παλαιών και νέων δομών για ανάπτυξη 

υπηρεσιών που απαντούν σε νέες "αναδυόμενες" ανάγκες σε συνεργασία με 
ΚΕΚ 

 Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων 
επαγγελματιών του τομέα σε εξειδικευμένα αντικείμενα με ωφελούμενους 

 άτομα με αυτισμό που διαβιούν στην κοινότητα 
 μέλη οικογενειών και φροντιστές ατόμων με αυτισμό και 
 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αυτισμού 

Το Παράρτημα Χίου θα πρέπει να κινηθεί και προς τον ιδιωτικό τομέα για δωρεές, 
παράλληλα δε η Εταιρία  θα επιδιώξει την χρηματοδότηση και αυτής της κατασκευής 
από τα ΠΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 

Δομή / Φορέας 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΧΙΟΥ 

Δραστηριότητες 

Ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Διαβητικών Χίου ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 
2010, εδρεύει στα Θυμιανά Χίου και ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Σωματείων – Συλλόγων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. 
Σκοπός του είναι: 

 Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών γύρω από την ασθένεια του 
’’διαβήτη’’ (πρόληψη, συμπτώματα, έγκαιρη διάγνωση, πορεία – εξέλιξη και 
θεραπεία). 

 Η υποστήριξη της επιστήμης για την έρευνα πρόληψη και θεραπεία της νόσου του 
’’διαβήτη’’ και η συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό (ιατρικό, 
παραϊατρικό, φαρμακευτικό) για την βελτίωση των συνθηκών διάγνωσης 
παρακολούθησης, ρύθμισης και θεραπείας για αποφυγή των επιπλοκών. 
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 Η σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του συλλόγου και 
η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους με σκοπό την επίλυση 
των κοινών προβλημάτων. 

 Η καλλιέργεια σχέσεων του Συλλόγου και των μελών του με παρεμφερείς 
συλλόγους και μέλη τους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η συνεργασία 
τους στον κοινό αγώνα κατά της νόσου. 

 Η διαπίστωση, προβολή και προσπάθεια επίλυσης του συνόλου των προβλημάτων 
των μελών.  

 Η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ατόμων με 
διαβήτη και γενικά των ατόμων με αναπηρία ώστε να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία ένταξης. 

 Η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, 
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και 
επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ. 

 Η εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με διαβήτη. 

 Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω 
καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 Η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των 
ατόμων με διαβήτη και γενικά των ατόμων με αναπηρία. 

 Η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα. 

 Η εκπαίδευση σε τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο 
εργασιακό ήθος. 

 Η υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία 
για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά.. 

 Την παρέμβαση συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων. 

 Την ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς, κ.α. για την αντιμετώπιση του 
αυξημένου ποσοστού της ανεργίας. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντών. 

 Την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με διαβήτη στη διοργάνωση εκδηλώσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 Την διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και 
συναφών εκδηλώσεων για την πνευματική καλλιέργεια των ατόμων διαβήτη και 
γενικά των ατόμων με αναπηρία. 

 Την διοργάνωση δράσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, δημοσιεύσεις στον 
τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ κ.τ.λ.) που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του 
κοινωνικού συνόλου για την αναπηρία. 

 Η βοήθεια των ατόμων με διαβήτη και γενικά των ατόμων με αναπηρία να 
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη. 
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 Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με διαβήτη. 

 Η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στα άτομα με διαβήτη και γενικά στα 
άτομα με αναπηρίες και στους γονείς τους. 

 Οι εκδόσεις εντύπων με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινωνικού 
συνόλου για τα άτομα με διαβήτη και γενικά για τα άτομα με αναπηρία. 

 Η διάδοση προγραμμάτων και μεθοδολογίας για άτομα με διαβήτη και γενικά για 
τα άτομα με αναπηρία. 

 Δημιουργία φιλοξενείου βραχείας παραμονής για άτομα με διαβήτη και γενικά 
για τα άτομα με αναπηρία. 

 Δημιουργία στεγών προστατευμένης μόνιμης διαβίωσης. 

 Δημιουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) μέλος της οποίας είναι ο Σύλλογος Διαβητικών Χίου, ιδρύθηκε 
στις 31 Μαΐου 1997 από 4 πρωτοπόρους συλλόγους, το Σύλλογο Διαβητικών Πειραιά 
και Νήσων, το Σύλλογο Νέων Ελλήνων Διαβητικών Αθήνας, το Σύλλογο Διαβητικών 
Δράμας και την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Διαβητικών Παιδιών και Εφήβων 
Μαγνησίας. Σήμερα έχει στη δύναμή της 25 πρωτοβάθμια σωματεία, με περισσότερα 
από 27.000 εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη, εκπροσωπώντας τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ενεργών πολιτών με Σ.Δ.. 

Η Ομοσπονδία δημιουργήθηκε από την επιθυμία και την ανάγκη όλων ν’ αγωνιστούν 
και να κατακτήσουν το απαραίτητο και το αυτονόητο: ν’ αποδεχθούν και δημόσια την 
χρόνια πάθησή τους, να συμφιλιωθούν μ’ αυτή, να στηρίξουν ο ένας τον άλλο, να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματά τους, να πορευτούν σε μια ζωή 
γεμάτη, παραγωγική, αξιοπρεπή και αξιοβίωτη. 
Βρίσκεται πάνω απ’ όλα κοντά στους ανθρώπους που πάσχουν από Διαβήτη και δρα 
για να λύνει τα συλλογικά και ατομικά τους προβλήματα. 
Το έργο και η αποτελεσματικότητα των δράσεων της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., αποτελεί 
στοιχείο εκτίμησης από την Ελληνική Κοινωνία, με αποτέλεσμα την επίσημη 
αναγνώριση από την Πολιτεία (Νόμος 2430/96) ως κοινωνικού εταίρου και μέλους 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. 

 Αύξηση και ορθολογική κατανομή των πόρων που διατίθενται για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 Προώθηση της έρευνας στην Ελλάδα, ενθάρρυνση και προώθηση των διεθνών 
συνεργασιών, μεταφορά εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας από τις διεθνείς 
οργανώσεις με σκοπό την ολοκληρωτική θεραπεία του διαβήτη.  

 Συστηματική διενέργεια και αξιοποίηση επιδημιολογικών ερευνών για να γίνει 
εφικτή η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη  

 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση της κοινής γνώμης για την 
πρόληψη.  

 Δραστική μείωση των επιπλοκών με συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν για τον λόγο αυτό.  

 Ελαχιστοποίηση ακρωτηριασμών, όπως συνέβη και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

 Ισότιμη κοινωνική ένταξη των ατόμων με διαβήτη, καταπολέμηση των 
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διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του στίγματος που συνοδεύει την πάθηση. 
Στόχος μας είναι ίσες ευκαιρίες για όλους.  

 Ειδική φροντίδα, μέριμνα και στήριξη για τα παιδιά και τους νέους με διαβήτη.  

 Ποιοτική εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς.  

Συνεργασία με τους γιατρούς, την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.), την 
Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.), την Ελληνική 
Ενδοκρινολογική Εταιρεία (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Παθήσεων και Μελέτης 
Διαβητικού Ποδιού, την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (Ε.Ι.Ε.Π.), τις 
φαρμακευτικές εταιρίες και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την από κοινού 
αντιμετώπιση της πάθησης. 

 

Δομή / Φορέας 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΧΙΟΥ "ΕΛΠΙΖΩ" 

Δραστηριότητες 

Ο Σύλλογος καρκινοπαθών Χίου «ΕλπίΖΩ» ιδρύθηκε το 2009 και στεγάζεται στον 
κτίριο Απόλλων της πλατείας του Κάστρου της Χίου στην οδό Ζαχαρίου.  
Είναι στη θέση να βοηθήσει τους πάσχοντες από την ασθένεια του καρκίνου 
προσφέροντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συντηρώντας έναν ξενώνα 
στον Πειραιά , στον οποίον φιλοξενούνται ασθενείς για όσο διάστημα πρέπει να 
βρίσκονται στην Αθήνα για εξετάσεις. 

 

Δομή / Φορέας 

ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Δραστηριότητες 

Το «Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών» 
είναι Κοινωφελές Εκκλησιαστικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο 
λειτουργεί ως εξαρτημένη Υπηρεσία της με αυτοτελή διαχείριση και, υπό την 
εποπτεία και τον έλεγχο αυτής. 
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η αντίληψη, η προστασία και η ανακούφιση των ενδεών 
και αναξιοπαθούντων συνανθρώπων, ιδίως κατοίκων της Ιεράς Μητροπόλεως, δια 
της παροχής κάθε είδους υλικής ή οικονομικής βοήθειας. 

Ειδικότερα: 
α) Η οικονομική συνδρομή και η περίθαλψη ενδεών και απόρων οικογενειών και 
ατόμων. 
β) Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών, που παρέχεται τόσον στο εσωτερικό, 
όσο και στο εξωτερικό, και σε δημόσια Νοσοκομεία ή Κλινικές. 
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γ) Η οικονομική ενίσχυση απόρων, αλλά και αριστούχων μαθητών και σπουδαστών 
και παιδιών πολυτέκνων. 

δ) Η ενίσχυση Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων, τα οποία, ήδη, υφίστανται ή 
πρόκειται να συσταθούν εις το μέλλον. 

ε) Η ενίσχυση Συλλόγων και ατόμων, τα οποία πάσχουν ή έχουν ανάγκη 
ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικά: Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, 
καρκινοπαθών, καρδιοαγγειοπαθών, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.). 
στ) Η παροχή «Γευμάτων Αγάπης» σε αναξιοπαθούντες. 

ζ) Η καταβολή εξόδων για την αποφυλάκιση ατόμων που βρίσκονται στις φυλακές, 
καθώς και η οικονομική ενίσχυση αποφυλακιζομένων για ένδυση και για μετάβασή 
τους στον τόπο κατοικίας τους. 
η) Η κάθε είδους συνδρομή πληγέντων από έκτακτα φυσικά φαινόμενα 
(πλημμυροπαθείς, σεισμόπληκτοι, κ.α.). 
θ) Η έκδοση εντύπων και περιοδικού, θρησκευτικού περιεχομένου, για διανομή στους 
Χριστιανούς. 
ι) Η μισθοδοσία των απαραιτήτων συνεργατών, οι οποίοι εργάζονται διά την 
υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος. 

 

Δομή / Φορέας 

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΙΟΥ 

Δραστηριότητες 

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( ΕΕΕΕΚ ) 
είναι αυτοτελή σχολεία Ειδικής Αγωγής, που υπάγονται στην Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απευθύνονται σε μαθητές με διαγνωσμένες ως 
σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα: 
α) συγκεκριμένης αναπηρίας (νοητική ανεπάρκεια, νοητική ανωριμότητα, ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα στην όραση και ακοή, πρόβλημα αυτισμού κ.α.), 
β) πολλαπλών αναπηριών (νοητική ανεπάρκεια μαζί και σοβαρά προβλήματα όρασης 
και ακοής, νοητική ανεπάρκεια μαζί και αυτισμός), 
γ) σύνθετων γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που 
πιστοποιούνται από ΚΕΔΔΥ ή αναγνωρισμένες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. 
Στη Χίο το εν λόγω Εργαστήριο ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθ. 94072/Γ6/24-09-02, ΦΕΚ 1248 τβ΄24-9-2002), 
αλλά λειτούργησε από τον Οκτώβρη του 2003. Φιλοξενείται σε πτέρυγα του κτιρίου 
του ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ Χίου. 
Με την απόφαση 76788/ΣΤ1/12-6-2008 του υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ανατέθηκε στον ΟΣΚ ΑΕ να κάνει όλες τις ενέργειες για τη μελέτη, 
κατασκευή και επίβλεψη του έργου κατασκευής διδακτηρίου για το Ειδικό 
Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και το ΕΕΕΕΚ Χίου σε οικόπεδο δίπλα στο 9ο 
Δημοτικό. 

Η φοίτηση διαρκεί από πέντε έως οκτώ χρόνια, σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες του κάθε μαθητή. Στους αποφοίτους χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο 
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οποίος έχει θέση πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 με 
τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης το απολυτήριο είναι ισότιμο με 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) και δίνει δυνατότητα 
στους μαθητές για εργασία σε θέσεις ΥΕ στο δημόσιο και τους ΟΤΑ. 

Σήμερα στο σχολείο φοιτούν 30 μαθητές ηλικίας 13 - 22 ετών χωρισμένοι σε 7 
τμήματα ανάλογα με την ειδικότητα, τάξη φοίτησης αλλά και τις σχέσεις μεταξύ 
μαθητών. 
Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του δημιουργήθηκαν δύο εξειδικεύσεις. α) 
φυτικών και ζωικών προϊόντων και β) τουριστικών επαγγελμάτων. Το Σχολικό έτος 
2007-08 έγινε τροποποίηση της εξειδίκευσης φυτικών και ζωικών προϊόντων σε 
κηπουρικής ανθοκομίας και προσθήκη της εξειδίκευσης χειροτεχνίας.  
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 
Χίου ιδρύθηκε το 2003, σήμερα φοιτούν 31 μαθητές, χωρισμένοι σε έξι τμήματα. 
Στεγάζεται σε τμήμα του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου. 

Μετά την πρόσληψη προσωπικού στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, το σχολείο αντιμετωπίζει 
σοβαρότατο στεγαστικό πρόβλημα, καθώς περιορίζεται συνεχώς σε μικρότερο τμήμα 
του κτιρίου. Για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες, το σχολικό έτος 2007-2008 
τοποθετήθηκαν 4 προκατασκευασμένες αίθουσες ελαφρού τύπου. 

 

Δομή / Φορέας 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΙΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΙΟΥ  
«Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΑΜΟΝΗΤΙΣΣΑ» 

Δραστηριότητες 

Ο Κεντρικός Σύνδεσμος Πολυτέκνων Χίου που εδρεύει στην οδό Λαδής 1 στη Χίο 

και ο - Σύλλογος Τριτέκνων Χίου «η Παναγία Νεαμονήτισσα» που εδρεύει στην 
Ευρετή Χίου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για 
απόρους. 

 

Δομή / Φορέας 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΖΩΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ» 

Δραστηριότητες 

Το Γηροκομείο "Ζώρζης Μιχαληνός" είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που 
λειτουργεί με τη μορφή ευαγούς κληροδοτήματος. Εδρεύει στην οδό Μιχαληνού 1 
στον Κάμπο της Χίου. 

 

Δομή / Φορέας 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) 
«ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ» 
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Δραστηριότητες 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) µε την επωνυµία 
«ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ» εποπτεύεται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Χίου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) 
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Οικονομικά Στοιχεία Δήμου Χίου 
Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ανάλυσης των Οικονομικών του Δήμου 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν μία κατηγορία οικονομικών 
μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
• Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως 

τοπικά δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν σε ικανοποιητικές 
ποσότητες ή και με την ανάλογη ποιότητα από την αγορά, ούτε μπορούν να 
τιμολογηθούν με τις κλασικές μεθόδους του ιδιωτικού τομέα. 

• Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις. 

• Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. 

Οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις: 
• στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, 

• στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρμογή 
προγραμματικών διαδικασιών. 

• στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων 
αναπτυξιακών στόχων. 

Οι προϋπολογισμοί / απολογισμοί των ΟΤΑ παρέχουν μία συνοπτική και εύγλωττη 
παρουσίαση των οικονομικών τους λειτουργιών,  διαιρούνται δε σε δύο μέρη.  Το 
Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, μαζί με το αποθεματικό. 
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτυπώνουν με ακρίβεια τις οικονομικές 
δραστηριότητες και συναλλαγές του Δήμου, αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και 
νομοθετικές αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν 
υιοθετήσει σύγχρονες λογιστικές προδιαγραφές.  Η ανάλυσή τους παρέχει 
συγκεκριμένη εικόνα των προτεραιοτήτων και λειτουργιών του. 
Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του Δήμου Χίου 
βασίστηκε στους απολογισμούς του 2013, του 2014 και του 2015 (πρόβλεψη), αλλά 
και στις  πληροφορίες και εκτιμήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
Η παρούσα ανάλυση των απολογισμών του Δήμου Χίου  περιλαμβάνει την εξέταση 
της δομής και εξέλιξης των  μεγεθών των εσόδων και εξόδων του Δήμου, καθώς και 
τον υπολογισμό ορισμένων βασικών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. 
Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες καταγράφουν, αναλύουν και αξιολογούν 
οικονομικά - λογιστικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και στατιστικά στοιχεία με 
αντικείμενο: 
• την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μίας συγκεκριμένης μονάδας, 

• την επισήμανση τάσεων σε κρίσιμα οικονομικά της μεγέθη, 

• την αποτίμηση των επιδράσεων που δέχεται από το οικονομικό περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, 

• τη σύγκριση της με άλλες ομοειδείς μονάδες, 

• την τεκμηρίωση προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων, σε σχέση με τις επιλογές 
και τις προτεραιότητες της. 
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Συστήματα Διαχείρισης και Λειτουργίας 
Ο Δήμος εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο, απόλυτα εναρμονισμένο με τον Κ.Β.Σ, Π.Δ. 205/98 και τους 
λογιστικούς οδηγούς. Περιλαμβάνει έτοιμες φόρμες για εκτύπωση τηρούμενων 
βιβλίων, ημερολογίων καθολικών, εντύπων, στατιστικών, απολογισμών, 
ειδοποιητηρίων, συνοδευτικών ΧΕΠ, δικαιολογητικών προμήθειας, λογιστικών 
καταστάσεων κλπ. Καλύπτει ταυτόχρονα την Δημόσια, την Γενική και την Αναλυτική 
Λογιστική, με αυτόματη (on line), παραγωγή λογιστικών άρθρων, από τις 
καταχωρήσεις των παραστατικών που προσομοιώνουν την απλογραφική διαχείριση. 
Περιληπτικά το σύστημα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα που χρησιμεύουν 
για:  

Σύνταξη λογιστικών σχεδίων και Παρακολούθηση ημερολογίων 
- Σύνταξη λογιστικών σχεδίων και Παρακολούθηση ημερολογίων με έτοιμο 

λογιστικό σχέδιο. Σύνδεση Δημόσιας - Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. 
Δημιουργία Βασικών Κέντρων Κόστους και Αυτόματη κατανομή κοστολογίων. 
Χρήση τυποποιημένων άρθρων κα αυτόματη ετήσια αρίθμηση εγγραφών.  

- Κλείσιμο χρήσης και έναρξη νέας.  

- Κλείσιμο χρήσης και έναρξη νέας με αυτόματη μεταφορά υπολοίπων και 
ταυτόχρονη παρακολούθηση απεριόριστων οικονομικών ετών.  

Διαχείριση προϋπολογισμού 
Κατάρτιση προϋπολογισμού. Έγκριση προϋπολογισμού. Αναμορφώσεις 
προϋπολογισμού. Απολογισμούς. Στατιστικά στοιχεία και ενημέρωση από δεσμεύσεις 
- εντάλματα - πληρωμές - βεβαιώσεις - εισπράξεις.  

Έσοδα 
Αρχείο χρεωστών, ορισμός - ενημέρωση - βεβαίωση χρηματικών καταλόγων, οίκοθεν, 
πρόστιμα, προσαυξήσεις, προσφυγές, δόσεις.  

Έξοδα – Προμήθειες 
Αρχείο συναλλασσόμενων. Αποθήκη. Μητρώο Παγίων Αποσβέσεις. Παραστατικά 
δαπανών με αυτόματο υπολογισμό κρατήσεων, παράγωγή δελτίων συμψηφιστικών 
εγγραφών, ενημέρωση προμηθευτών αποθήκης και μητρώου παγίων. Εντάλματα, που 
δημιουργούνται αυτόματα από τα παραστατικά εξόδων και εκδίδουν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Ταμείο 
Εισπράξεις (διπλότυπα, γραμμάτια, εισπράκτορες, άρθρα Δημόσιας και Γενικής 
Λογιστικής). Πληρωμές (μετρητά, εμβάσματα, επιταγές, απόδοση κρατήσεων, άρθρα 
Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής). Τράπεζες. Υπόλοιπα. Πρόκειται για ένα Σύγχρονο 
Διαχειριστικό Οικονομικό Λογιστικό Σύστημα ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
και απαιτήσεις των ΟΤΑ έτσι όπως αυτές καταγράφονται στη συνέχεια: 

- Εμφανίζουν την οικονομική τους κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή. 

- Ο προϋπολογισμός τους εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες τους, αποτελώντας έτσι 
εργαλείο διοίκησης, στα χέρια της δημοτικής αρχής. 
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- Ο εξισωτικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού επιτρέπει τη διάγνωση και 
αξιοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων των ΟΤΑ και τη σύνταξή του σε 
ρεαλιστική βάση. 

- Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων των ΟΤΑ. 

- Είναι δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση των υποχρεώσεων των δημοτών, ιδίως 
στην περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων του Δήμου. 

- Είναι γνωστό  το ταμειακό υπόλοιπο. 

- Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης και αξιοποίησης της πάγιας περιουσίας των 
ΟΤΑ. 

- Υπάρχει η δυνατότητα της συνέχειας στην παρακολούθηση των έργων διαχρονικά. 

- Υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών και παρακολούθησης των υλικών 
και αποθήκης. 

- Υπάρχουν συστήματα ταμειακού προγραμματισμού και οικονομικής 
πληροφόρησης, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής 
διοίκησης από τους ΟΤΑ. 

- Υπάρχει διάκριση των εξόδων σε κατηγορίες, όπως δαπάνες που αφορούν την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και δαπάνες που αφορούν την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών. 

- Υπάρχει διαχωρισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, με 
αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

Εικόνα 14: Διάγραμμα ροής εργασιών οικονομικών υπηρεσιών 

 
Η Γενική Εικόνα των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ο Ν. 1828/89 έχει συμπληρώσει µία εικοσιπενταετία σχεδόν (1989 – 2013). Από το 
2005 ήταν σαφές ότι παρουσίαζε σημεία «κόπωσης». Τα προβλήματα που 
εντοπίζονταν τότε και τώρα µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 
• α) στην αδυναµία του να παρακολουθήσει σήµερα τις δαπάνες, ιδιαίτερα τις 

λειτουργικές, της Τ.Α. 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



269 
 

• β) στη διάρθρωση και κατανοµή των ειδικών επιχορηγήσεων. 
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την εξέλιξη των βασικών κρατικών επιχορηγήσεων 
µέσα σε δέκα τρία (13) έτη, από το 2000 έως το 2012. 

 
Επισημάνσεις: 
• ΟΙ Κ.Α.Π. εμφανίζουν συστηµατική αύξηση από το 2000 έως το 2009 
• Την περίοδο 2009 - 2012 υπάρχει σηµαντικότατη µείωση που προσεγγίζει το 55% 
• Οι Κ.Α.Π. του 2012 έχουν περιοριστεί στα επίπεδα του 2003 
• Η ΣΑΤΑ έχει περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 2000 
Είναι σαφές ότι το νέο σύστημα κατανομής των Κ.Α.Π. θα πρέπει να λάβει υπ΄όψιν 
αυτό το δυσμενές δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

Έσοδα Δήμου Χίου 
Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι 
οποίες υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το 
δεκαδικό σύστημα: 
• Τακτικά έσοδα (ΚΑ 0) 
• Έκτακτα έσοδα (ΚΑ 1) 
• Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη 

φορά (ΚΑ 2) 
• Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) (ΚΑ 3) 
• Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων (ΚΑ 4) 
• Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ΚΑ 5) 
Παρακάτω αναλύονται τα επιμέρους κονδύλια των οικονομικών στοιχείων της τριετίας 
2013 – 2015 σαν απόλυτα μεγέθη και σε ποσοστιαία κατανομή. Τα ποσοστά αφορούν 
συμμετοχή στα συνολικά έσοδα - έξοδα του έτους. 
Προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα κονδύλια αφορούν τα τακτικά έσοδα (ΚΑ 0), με μέσο 
ποσοστό για την τριετία 41,67%.  Τα ποσοστά σε ετήσια βάση είναι 46,71 % για το 
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2013,   47,23% για το 2014  και  31,07% για το 2015. Η υποκατηγορία των τακτικών 
εσόδων με την  υψηλότερη  συμμετοχή σε αυτά, είναι τα έσοδα από επιχορηγήσεις  για 
λειτουργικές δαπάνες (ΚΑ 06)με ποσοστά συμμετοχής 34,21%, 34,06% και 22,37% 
για τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα.  Παρατηρείται υψηλή εξάρτηση από τις 
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα συμμετέχουν με 9,67%,10,02% και 6,77%  για τα έτη 2013, 2014 και 2015 
αντίστοιχα. 
Τα έκτακτα έσοδα (ΚΑ 1) συμμετέχουν  με ποσοστά 16,65%, 19,92% και 39,42% για 
τα χρόνια 2013, 2014, 2015 αντίστοιχα με κυρίαρχο κονδύλιο τις επιχορηγήσεις   για 
επενδυτικές δαπάνες (ΚΑ 13) με ποσοστά συμμετοχής 8,71%, 14,67% και 36,39%, και 
έντονα αυξητική τάση.  Αντίθετα οι επιχορηγήσεις   για κάλυψη λειτουργικών  
δαπανών έχουν μειωτική τάση με ποσοστά 6,86%, 4,16% και 2,16% για τα έτη 2013, 
2014 και 2015 αντίστοιχα. 
Μία γενική παρατήρηση είναι ότι η μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχή κάποιων 
κονδυλίων οφείλεται στην δραματική αύξηση του κωδικού Κ13 (Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες) και η ως εκ τούτου αύξηση του συνόλου των εσόδων του Δήμου 
Χίου για το 2015. Το ποσόν σχεδόν τετραπλασιάζεται το 2015 σε σχέση με το 2014. 
Από τη σύνθεση των μεγεθών και τη διαχρονική του εξέλιξη φαίνεται ότι η υλοποίηση  
επενδύσεων και η συνεπαγόμενη βελτίωση των υποδομών  είναι κομβικό σημείο του 
στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του  Δήμου Χίου. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έσοδα της τριετίας 2013 -2015: 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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Πίνακας 45: Έσοδα Δήμου Χίου 2013 - 2015 Α’ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 440.100,00 437.500,00 468.500,00

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 290.000,00 235.000,00 110.000,00

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.217.500,00 3.878.000,00 3.806.000,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 300.500,00 373.450,00 214.050,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 49.000,00 59.000,00 89.100,00

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.913.146,05 13.184.398,50 12.564.112,68

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 155.000,00 112.500,00 201.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 20.365.246,05 18.279.848,50 17.452.762,68

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.990.547,80 1.608.626,28 1.213.892,69

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.795.344,22 5.677.427,32 20.445.497,51

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 45.000,00 49.779,84 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 409.000,00 355.200,00 374.700,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 20.000,00 9.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 7.259.892,02 7.711.033,44 22.043.090,20

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 983.700,00 1.378.600,00 793.600,00

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 422.720,00 751.832,49 20.100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 1.406.420,00 2.130.432,49 813.700,00

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.458.722,94 6.489.944,92 8.026.251,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 7.458.722,94 6.489.944,92 8.026.251,17

ΕΣΟΔΑ €

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 
 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 284.900,00 217.000,00 4.177.700,00

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.000,00 44.000,00 35.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 293.900,00 261.000,00 4.212.700,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.811.779,85 1.700.000,00 1.300.000,00

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.134.947,96 2.328.758,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 6.811.779,85 3.834.947,96 3.628.758,71

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 43.595.960,86 38.707.207,31 56.177.262,76  
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0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1,01% 1,13% 0,83%

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,67% 0,61% 0,20%

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9,67% 10,02% 6,77%

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,69% 0,96% 0,38%

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,11% 0,15% 0,16%

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 34,21% 34,06% 22,37%

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,36% 0,29% 0,36%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 46,71% 47,23% 31,07%

46,71% 47,23% 31,07%

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00%

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,86% 4,16% 2,16%

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8,71% 14,67% 36,39%

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,10% 0,13% 0,00%

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,94% 0,92% 0,67%

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,05% 0,05% 0,02%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 16,65% 19,92% 39,24%

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 2,26% 3,56% 1,41%

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,97% 1,94% 0,04%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 3,23% 5,50% 1,45%

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00% 0,00% 0,00%

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 17,11% 16,77% 14,29%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 17,11% 16,77% 14,29%

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,65% 0,56% 7,44%

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,02% 0,11% 0,06%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,67% 0,67% 7,50%

ΕΣΟΔΑ (ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 
 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15,62% 4,39% 2,31%

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00% 5,52% 4,15%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 15,62% 9,91% 6,46%

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 100,00% 100,00% 100,00%  
Δαπάνες Δήμου Χίου 
Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (κεφάλαια) και ακολουθούν την ίδια 
μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου (οριζόντια 
ταξινόμηση ή παρακολούθηση κατά είδος δαπάνης): 
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• Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (ΚΑ 6), 
• Επενδύσεις (ΚΑ 7), 
• Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις - προβλέψεις (ΚΑ 8), 
• Αποθεματικό (ΚΑ 9). 
Τα έξοδα χρήσης (ΚΑ6) ανήλθαν σε 58,12% 55,15 και 35,60  των συνολικών δαπανών του 
Δήμου Χίου για τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα. Όσον αφορά στις διάφορες 
υποκατηγορίες των εξόδων χρήσης διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών  
αφορούν  στην υποκατηγορία Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές (ΚΑ 67) με ποσοστά 
23,62%, 23,35% και 14,22 % αντίστοιχα για τα τρία έτη και στην υποκατηγορία αμοιβές και 
έξοδα προσωπικού (ΚΑ 60) με ποσοστά 19,43%,20,55% και 13,06%  αντίστοιχα για τα τρία 
έτη.  
Οι επενδύσεις (ΚΑ7) ανέρχονται σε 16,46%, 19,47% και 40,39% για τα τρία έτη της 
εξεταζόμενης περιόδου με μεγαλύτερη συμμετοχή στην υποκατηγορία Έργα (ΚΑ 73) με 
ποσοστά 11,95, 16,34 % και 38,45 % αντίστοιχα για τα τρία έτη 2013, 2014 και 2015, 
Μία γενική παρατήρηση είναι ότι η μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχή κάποιων κονδυλίων 
οφείλεται στην δραματική αύξηση του κωδικού Κ73 (Έργα Επενδύσεις) και η ως εκ τούτου 
αύξηση του συνόλου των δαπανών του Δήμου Χίου για το 2015. Το ποσόν 
υπερτετραπλασιάζεται  το 2015 σε σχέση με το 2014. 
Η υψηλή και έντονα αυξητική συμμετοχή  - ιδιαίτερα κατά το 2015 - των κωδικών 
Επενδύσεων (7)  και έργων (73)  δείχνει τον προσανατολισμό του επιχειρησιακού 
προγράμματος προς το στόχο της υλοποίησης πάγιων επενδύσεων και τη βελτίωση των 
υποδομών του Δήμου Χίου. 

Πίνακας 46: Δαπάνες Δήμου Χίου 2013 - 2015 Α’ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.469.999,58 7.953.401,60 7.334.737,71

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.981.797,69 694.986,50 1.303.549,98

62 Παροχές τρίτων 2.051.934,87 1.870.869,01 1.648.666,46

63 Φόροι και τέλη 49.530,00 52.600,00 190.190,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 448.929,84 376.081,18 423.594,39

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 312.022,43 172.390,83 175.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.723.571,84 1.183.892,52 931.766,41

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

10.298.780,91 9.038.984,68 7.988.103,86

68 Λοιπά έξοδα 0,00 4.000,00 4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25.336.567,16 21.347.206,32 19.999.608,81

ΔΑΠΑΝΕΣ €
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7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 990.377,76 426.054,98 488.699,72

73 Έργα 5.207.948,38 6.326.395,68 21.597.527,65

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 979.687,55 768.935,92 586.345,72

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 15.000,00 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.178.013,69 7.536.386,58 22.687.573,09

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 3.544.634,27 2.636.838,11 1.539.640,89

82,83 Λοιπές Αποδόσεις 492.909,10 584.297,39 4.374.397,53

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 6.570.245,45 6.010.985,08 7.487.947,58

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.607.788,82 9.232.120,58 13.401.986,00

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2013 2014
2015                          

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

91 Αποθεματικό 473.621,19 591.493,83 88.094,86

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 473.621,19 591.493,83 88.094,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 43.595.990,86 38.707.210,31 56.177.262,76  
Πίνακας 47: Δαπάνες Δήμου Χίου 2013 - 2015 Β’ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19,43% 20,55% 13,06%

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 4,55% 1,80% 2,32%

62 Παροχές τρίτων 4,71% 4,83% 2,93%

63 Φόροι και τέλη 0,11% 0,14% 0,34%

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1,03% 0,97% 0,75%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 0,72% 0,45% 0,31%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3,95% 3,06% 1,66%

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

23,62% 23,35% 14,22%

68 Λοιπά έξοδα 0,00% 0,01% 0,01%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 58,12% 55,15% 35,60%

58,12% 55,15% 35,60%

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2,27% 1,10% 0,87%

73 Έργα 11,95% 16,34% 38,45%

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2,25% 1,99% 1,04%

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00% 0,04% 0,03%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16,46% 19,47% 40,39%

16,46% 19,47% 40,39%

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 8,13% 6,81% 2,74%

82 Λοιπές Αποδόσεις 1,13% 1,51% 7,79%

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 15,07% 15,53% 13,33%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24% 23,85% 23,86%

23,85% 23,86%

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2013 2014 2015 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

91 Αποθεματικό 1,09% 1,53% 0,16%

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1,09% 1,53% 0,16%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 100,00% 100,00% 100,00%

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ)
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Αριθμοδείκτες 

Οι αριθμοδείκτες αποτελούν την πλέον γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη 
κατηγορία μέσων με στόχο την καταγραφή - μέτρηση των πόρων που χρησιμοποιεί 
ένας φορέας, την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει και τη 
συγκριτική του εξέταση με άλλους ομοειδείς φορείς. 
Στη συνέχεια υπολογίζονται και αναλύονται κάποιοι βασικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Χίου. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.365.246,05 18.279.848,50 17.452.762,68

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 43.595.960,86 38.707.207,31 56.177.262,76

ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.452.100,00 5.095.450,00 4.888.650,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.365.246,05 18.279.848,50 17.452.762,68

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 21.699.038,07 20.470.452,10 34.223.502,88

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 43.595.960,86 38.707.207,31 56.177.262,76

ΣΥΝΟΛ ΕΠΙΧ_ΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.795.344,22 5.677.427,32 20.445.497,51

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7.178.013,69 7.536.386,58 22.687.573,09

2013 2014

1 46,71% 47,23%

2 26,77% 27,87%

3 49,77% 52,89%

4 52,87% 75,33%

2015

31,07%

28,01%

60,92%

90,12%
 

Δείκτης Αυτονομίας (1) 
Ο Δείκτης Αυτονομίας υπολογίζεται ως εξής: 
Τακτικά Έσοδα / Συνολικά Έσοδα (Εισπραχθέντα) 
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα 
προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης διαθέτει ένας Ο.Τ.Α. 
Οι τιμές του εν λόγω Δείκτη για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε 46,71% για το 
έτος 2013,   47,23% για το έτος 2014 και 31,07% για το 2015. 
Οι τιμές  του Δείκτη, φανερώνουν  υψηλό επίπεδο αυτονομίας. 
Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας (2) 
Ο Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας υπολογίζεται ως εξής: 
Ίδια Τακτικά Έσοδα / Συνολικά Τακτικά Έσοδα (εισπραχθέντα). 
Στα ίδια τακτικά περιλαμβάνονται Πρόσοδοι από ακίνητη (ΚΑ 01), τα Έσοδα από 
κινητή περιουσία (ΚΑ 02), Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (ΚΑ 03), τα 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (ΚΑ 04), οι Φόροι - 
εισφορές (ΚΑ 05) και  τα Λοιπά τακτικά έσοδα (ΚΑ 07).   
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση ενός 
Ο.Τ.Α. από τις τακτικές επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης. 
Οι τιμές του εν λόγω Δείκτη για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε 26,77% για το 
έτος 2013,  27,87 % για το έτος 2014 και 28,01 % για το 2015. 
Βάσει των τιμών του Δείκτη Λειτουργικής Αυτονομίας, διαπιστώνεται πως ο Δήμος 
Χίου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επιχορηγήσεις της κεντρικής διοίκηση, πράγμα 
που σημαίνει επίσης ότι ο  Δήμος έχει επιτύχει σε σημαντικό βαθμό την αξιοποίηση 
αυτών των  κονδυλίων. 
Δείκτης Εξάρτησης (3) 
Ο Δείκτης Εξάρτησης υπολογίζεται ως εξής: 
Σύνολο Επιχορηγήσεων / Συνολικά Έσοδα (εισπραχθέντα). 
Στις συνολικές επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται τα Έσοδα από επιχορηγήσεις και 
λειτουργικές δαπάνες (ΚΑ 06), οι Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών (ΚΑ 12) και οι Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΚΑ 13). 
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Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Δείκτη, τόσο περισσότερο εξαρτάται ένας Ο.Τ.Α. 
από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων.  
Οι τιμές του εν λόγω Δείκτη για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε 49,77% για το 
έτος 2013,   52,89% για το έτος 2014 και 60,92% για το 2015. 
Οι υψηλές τιμές του δείκτη σημαίνουν   πως ο Δήμος Χίου εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό   από θεσμοθετημένες πηγές εσόδων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που 
διαχειρίζεται η Κεντρική Κυβέρνηση. Λόγω της γενικότερης τρέχουσας οικονομικής 
κατάστασης είναι πολύ σημαντική η συνέχιση της αξιοποίησης αυτών των πόρων. 
Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Επενδύσεων 
Ο Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Επενδύσεων υπολογίζεται ως εξής: 
Συνολικές Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις (εισπραχθέντα) / σύνολο Επενδύσεων 
(πληρωθέντα) 
Ο δείκτης αυτός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις προσπάθειες 
αυτοχρηματοδότησης των Ο.Τ.Α.  
 Όσο μικρότερη είναι η τιμή του, τόσο λιγότερο εξαρτάται η επενδυτική πολιτική ενός 
Δήμου από επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού (επενδύσεις). 
Οι τιμές του εν λόγω Δείκτη για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε 52,8% για το 
έτος 2013,   75,33 %  για το έτος 2014 και 90,12% για το 2015.  
Η  έντονη αυξητική τάση και η πολύ υψηλή τιμή του δείκτη το 2015 σημαίνει πως ο 
Δήμος Χίου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για 
την πραγματοποίηση των σημαντικών έργων στην περιοχή ευθύνης του, γεγονός 
αναμενόμενο με βάση τις ανάγκες σε υποδομές και την τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση. 
Ισολογισμοί 31/12/2011 και 31/12/2012 
Οι ΟΤΑ σαν οικονομικές μονάδες με βάση το διπλογραφικό λογιστικό  σύστημα, 
συντάσσουν ισολογισμό στο τέλος του οικονομικού έτους. Συνήθως το οικονομικό 
έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό, λήγει δηλαδή την 31/12. 
Ο ισολογισμός μίας οικονομικής μονάδας δείχνει τη περιουσιακή της διάρθρωση σε 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε αντίθεση με τον απολογισμό εσόδων – δαπανών 
ο οποίος περιγράφει την οικονομική δραστηριότητα της μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. 
Οι οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Χίου  κατάρτησαν Ισολογισμούς και 
Αποτελέσματα Χρήσης την 31/12/2011 και 31/12/2012 με βάση την απογραφή των 
στοιχείων του ενεργητικού του: 
• των παγίων στοιχείων 
• των αποθεμάτων  
• των απαιτήσεων  
• των διαθεσίμων (ταμείο – καταθέσεις όψεως και προθεσμίας) 
και των στοιχειών παθητικού του: 
• των ιδίων κεφαλαίων 
• των επιχορηγήσεων του δημοσίου 
• διαφόρων αποθεματικών  
• των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 
• των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
Οι παραπάνω ισολογισμοί έχουν εγκριθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
αλλά δεν  
έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΔΗΜΟΣ XIOY
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης
 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.992.770,50 3.499.351,52 1.493.418,98   Ι.  Κεφάλαιο 83.048.751,71

4.992.770,50 3.499.351,52 1.493.418,98 83.048.751,71
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 63.677.184,15 0,00 63.677.184,15     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 56.941.670,44
     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.799.333,04 1.449.546,33 349.786,71          Mείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 20.540.021,60
     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 14.584.717,93 9.856.030,43 4.728.687,50 36.401.648,84
     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.166.824,51 2.625.256,45 541.568,06
     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 22.231.572,53 7.679.938,13 14.551.634,40
     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 721.780,88 433.430,02 288.350,86 ΙΙΙ. Αποθεματικό κεφάλαιο
     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 4.791.032,50 3.283.515,51 1.507.516,99      3. Ειδικά αποθεματικά 0,00
     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 3.003.886,53 1.990.807,98 1.013.078,55 0,00
     5.   Μεταφορικά μέσα 2.557.572,77 2.261.559,02 296.013,75
     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.740.272,14 1.370.486,95 369.785,19   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 19.892.664,86 0,00 19.892.664,86      Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον 646.296,87
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 138.166.841,84 30.950.570,82 107.216.271,02        Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων 0,00

646.296,87
 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 120.096.697,42
     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.322.049,16

3.322.049,16 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 110.538.320,18   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      2.   Δάνεια τραπεζών 1.466.054,71
   Ι. Aποθέματα 1.466.054,71
      4.   Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, Αναλώσιμα υλικά,  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
            Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 0,00      1. Προμηθευτές 1.897.004,70

     4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 82.856,37
   ΙΙ. Απαιτήσεις      5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.645,43
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.609.770,04      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρήση 0,00

      2. Χρεώστες διάφοροι 363.981,93      8. Πιστωτές διάφοροι 1.385.630,54

      6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβλων και πιστώσεων 301.467,94
5.275.219,91 3.375.137,04

  ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.841.191,75
      1. Ταμείο 3.734,43
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.291.537,70

7.295.272,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 12.570.492,04

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 480.004,53
    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 815.662,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 125.417.893,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 125.417.893,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 85.286.058,33       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 85.286.058,33

Ποσά
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 κλειόμενης

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2011
   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.862.889,55
   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 808.371,17 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως 646.296,87
   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 13.040.357,54 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 0,00
   Σύνολο 19.711.618,26 Πλεόνασμα  προς διάθεση 646.296,87
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 25.638.402,82
   Μικτά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως -5.926.784,56
   Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 7.066.066,74
   Σύνολο 1.139.282,18
   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.524.424,03
                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 64.467,55
   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως -3.449.609,40
   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  160.266,14
   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 106.877,03
   Μείον:  2.  Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00
   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -3.396.220,29
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.175.453,02
                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.394.644,55

4.570.097,57
   Mείον:   
                1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.367,62
                2. Έκτακτες ζημιές 54.261,33
                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 470.951,46 -527.580,41
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) 646.296,87
   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4.142.873,94
               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 4.142.873,94 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ζημίες-κέρδη) 646.296,87

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 7, 104 45 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 998626632

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ
ΑΔΤ / ΑΙ 007883
Α.Α. ΟΕΕ 8256

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
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Ποσά Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης
 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία      χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.992.770,50 4.353.130,64 639.639,86 4.992.770,50 3.499.351,52 1.493.418,98   Ι.  Κεφάλαιο 83.048.751,71 83.048.751,71

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 63.677.184,15 0,00 63.677.184,15 63.677.184,15 0,00 63.677.184,15     1.  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 0,00 0,00
     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.799.333,04 1.516.166,06 283.166,98 1.799.333,04 1.449.546,33 349.786,71     3.  Δωρεές Παγίων 0,00 0,00
     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 14.584.717,93 10.453.291,04 4.131.426,89 14.584.717,93 9.856.030,43 4.728.687,50     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 38.218.035,84 36.401.648,84
     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.166.824,51 2.682.773,29 484.051,22 3.166.824,51 2.625.256,45 541.568,06 38.218.035,84 36.401.648,84
     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 22.220.089,92 9.341.401,68 12.878.688,24 22.231.572,53 7.679.938,13 14.551.634,40
     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 721.780,88 492.969,25 228.811,63 721.780,88 433.430,02 288.350,86   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 4.791.032,50 3.511.973,62 1.279.058,88 4.791.032,50 3.283.515,51 1.507.516,99      Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 908.424,76 646.296,87
     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 3.003.886,53 2.218.153,62 785.732,91 3.003.886,53 1.990.807,98 1.013.078,55      Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων 646.296,87 0,00
     5.   Μεταφορικά μέσα 2.557.572,77 2.368.659,43 188.913,34 2.557.572,77 2.261.559,02 296.013,75 1.554.721,63 646.296,87
     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.755.091,90 1.542.134,87 212.957,03 1.740.272,14 1.370.486,95 369.785,19
     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 23.839.538,93 0,00 23.839.538,93 19.892.664,86 0,00 19.892.664,86 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 122.821.509,18 120.096.697,42
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 142.117.053,06 34.127.522,86 107.989.530,20 138.166.841,84 30.950.570,82 107.216.271,02

Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες      1. Προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω έξοδου από 
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις          την υπηρεσία 0,00 0,00
     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.368.769,16 3.322.049,16 0,00 0,00
                Μείον:  Οφειλόμενες δόσεις 0,00 3.368.769,16 0,00 3.322.049,16
                Μείον:  Προβλέψεις για υποτίμηση 0,00 0,00

3.368.769,16 3.322.049,16
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

        Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 111.358.299,36 110.538.320,18   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
     2.   Δάνεια τραπεζών 1.175.571,01 1.466.054,71

1.175.571,01 1.466.054,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   ΙΙ. Απαιτήσεις  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 7.312.508,22 4.609.770,04
      4.   Μείον: Προβλέψεις 0,00 7.312.508,22 0,00 4.609.770,04
      5.   Χρεώστες διάφοροι 363.981,93 363.981,93 363.981,93 363.981,93
      6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβλων και πιστώσεων 145.169,19 145.169,19 301.467,94 301.467,94      1. Προμηθευτές 2.049.518,70 1.897.004,70

7.821.659,34 5.275.219,91      5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 56.376,05 82.856,37

  ΙV. Διαθέσιμα      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.677,43 9.645,43
      1. Ταμείο 0,00 3.734,43      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρήση 0,00 0,00
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.742.960,58 7.291.537,70      8. Πιστωτές διάφοροι 787.564,74 1.385.630,54

6.742.960,58 7.295.272,13 2.901.136,92 3.375.137,04
      Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 14.564.619,92 12.570.492,04 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.076.707,93 4.841.191,75

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 480.004,53 480.004,53
    1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 480.004,53 480.004,53
    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 815.662,50 815.662,50

815.662,50 815.662,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 127.378.221,64 125.417.893,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 127.378.221,64 125.417.893,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 59.925.927,57 85.286.058,33       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 59.925.927,57 85.286.058,33

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως 908.424,76 646.296,87
 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων 646.296,87 0,00
   1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.239.702,91 5.862.889,55 (-) Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
   2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 2.099.618,86 808.371,17 Έλλειμμα  εις νέον 1.554.721,63 646.296,87
   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 8.382.211,43 13.040.357,54
   Σύνολο 15.721.533,20 19.711.618,26
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 24.670.864,55 25.638.402,82
   Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -8.949.331,35 -5.926.784,56 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 7.943.321,94 7.066.066,74
   Σύνολο -1.006.009,41 1.139.282,18
   Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.353.681,98 4.524.424,03
                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 53.143,01 4.406.824,99 64.467,55 4.588.891,58
   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -5.412.834,40 -3.449.609,40
   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  289.096,62  160.266,14
   Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00 0,00
   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 113.218,38 175.878,24 106.877,03 53.389,11
   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -5.236.956,16 -3.396.220,29
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.030.705,77 3.175.453,02
                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.715.668,00 1.394.644,55
                4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

7.746.373,77 4.570.097,57 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ"

   Mείον:   
                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 2.367,62
                2. Έκτακτες ζημίες  184.972,72 54.261,33
                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.416.020,13 470.951,46
                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.600.992,85 6.145.380,92 0,00 527.580,41 4.042.517,16
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) 908.424,76 646.296,87 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ
   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 0,00 4.142.873,94 Α.Δ.Τ.:  ΑΙ/ 007883
               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 4.142.873,94 0,00 Αρ.Αδείας Α' τάξης Ο.Ε.Ε.: 8256
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα/πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 908.424,76 646.296,87

ΔΗΜΟΣ XIOY
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
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Καθώς δεν υπάρχουν πρόσφατα κλεισμένοι ισολογισμοί για τις χρήσεις 2013 – 2014 
δεν μπορεί να γίνει συγκριτική ανάλυση με τα απολογιστικά στοιχεία του πίνακα 
οικονομικών στοιχείων ΕΠ_06.  
Τα οικονομικά μεγέθη των ισολογισμών δείχνουν μία υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση 
που στηρίζεται κυρίως στα παρακάτω: 
• στο χαμηλό ύψος των υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμων και μακροπροθέσμων σε 

σχέση με το σύνολο του παθητικού. 
• Τον  υψηλό δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού  προς βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται  κάποιοι αριθμοδείκτες και γίνεται μία 
συνοπτική ανάλυση της  οικονομικής και κεφαλαιακής διάρθρωσης  των οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου Χίου. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.570.492,00 14.564.619,92

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 125.417.883,70 127.378.221,64

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 110.538.320,18 111.358.299,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 125.417.883,70 127.378.221,64

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 120.096.697,42 122.821.509,18

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 125.417.883,70 127.378.221,64

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.841.191,75 4.076.707,93

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 125.417.883,70 127.378.221,64

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 120.096.697,42 122.821.509,18

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 110.538.320,18 111.358.299,36

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.570.492,00 14.564.619,92

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.375.137,04 2.901.136,92

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 646.296,87 908.424,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.777.685,00 24.664.955,14

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 646.296,87 908.424,76

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 120.096.697,42 122.821.509,18

31/12/2012

8 0,54% 0,74%

3,86%

108,65%

31/12/2011

10,02%

88,14%

502,03%

7 2,41% 3,68%

6 372,44%

96,42%

1 11,43%

2 87,42%

95,76%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 31/12/2012

4 3,20%

5 110,29%

3

 
Οι δείκτες 1  και 2 δείχνουν μεγάλη συμμετοχή των παγίων εγκαταστάσεων προς το 
σύνολο του ενεργητικού γεγονός αναμενόμενων για ένα ΟΤΑ ο οποίος διαχειρίζεται 
δημόσια περιουσία και υποδομές. 
Οι δείκτες 3 και 4  δείχνουν την υψηλή συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων και 
αντίστοιχα τη χαμηλή συμμετοχή των υποχρεώσεων (προς τράπεζες, δημόσιο, 
προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς) στο συνολικό παθητικό. 
Ο δείκτης 5 δείχνει ισορροπημένη σχέση πάγιου ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια 
Ο δείκτης 6 δείχνει πολύ καλή ρευστότητα που προέρχεται από τον  υψηλό δείκτη 
κυκλοφορούντος ενεργητικού  προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
Οι δείκτες 7 και 8 δείχνουν χαμηλή κερδοφορία γεγονός αναμενόμενο για ένα δημόσιο 
φορέα που δεν έχει σαν στόχο την επίτευξη κέρδους αλλά την δημιουργία και 
συντήρηση υποδομών και την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών. Ο θεμιτός στόχος, ο 
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οποίος επιτυγχάνεται εξάλλου, είναι η ανταποδοτικότητα της οικονομικής λειτουργίας 
του Δήμου. 

Συμπεράσματα 

Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των αριθμοδεικτών υποδεικνύει υγιή 
χρηματοοικονομική διάρθρωση και ικανοποιητική ισορροπία ιδίων πόρων και  εσόδων 
από τις επιχορηγήσεις της κεντρικής διοίκησης, η  οποία όμως διαταράσσεται κατά το 
τελευταίο έτος 2015. 
Η αυξητική τάση των   επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες – σε απόλυτο μέγεθος 
και σαν ποσοστό του συνόλου των εσόδων-  και η διαμόρφωση τους σε ένα πολύ 
υψηλό  επίπεδο για το 2015 (τιμή δείκτη Αυτοχρηματοδότησης Επενδύσεων 90,12%) 
δείχνει   τον προσανατολισμό του επιχειρησιακού προγράμματος προς το στόχο της 
υλοποίησης πάγιων επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών του Δήμου Χίου. 
Κρίσιμα Ζητήματα: 
• Ο προσανατολισμός του ΕΠ προς την υλοποίηση επενδύσεων και βελτίωση των 

υποδoμών δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις  για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση αυτών των πρόσθετων πόρων αλλά και η 
υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων στην κατεύθυνση  του προτεινόμενου 
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. 

• Απαιτείται Βελτίωση των δεικτών αυτονομίας και  εξάρτησης της οικονομικής 
διαχείρισης του Δήμου μέσα από δράσεις που υποστηρίζουν τη δυναμική τοπική 
ανάπτυξη και δημιουργούν νέους τοπικούς  πόρους για τους κατοίκους και για το 
Δήμο. 

• Απαιτείται αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών του 
Δήμου (μηχανογράφηση,  τηλεματική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,  ψηφιακές 
συναλλαγές) 

Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Δήμου 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ο Δήμος προσπαθεί να 
αξιοποιήσει την δημοτική περιουσία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιο 
συγκεκριμένα παραχωρούνται δημοτικά κτίρια για πολιτιστικές χρήσεις, για τη 
στέγαση οργανισμών, οργανώσεων και συλλόγων, για κοινωνικές δραστηριότητες 
αλλά και για κάθε είδους άλλη δραστηριότητα με περιεχόμενο συλλογικό και 
κοινωνικό. Η απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Χίου έπειτα 
από την συγχώνευση των παλαιών δήμων περιλαμβάνει χιλιάδες εγγραφές που 
αφορούν κτίρια, εκτάσεις γης, δρόμους, παιδικές χαρές, σχολεία, πλατείες, πηγές, 
πηγάδια και πολλά αλλά. Πίνακας με την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου 
Χίου παρατίθεται στο παράρτημα Α. 
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5. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Δήμου Χίου – Εντοπισμός Κρίσιμων Ζητημάτων Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Χίου και Εντοπισμός Κρίσιμων Ζητημάτων Τοπικής 
Ανάπτυξης 

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και Διατήρηση Βιοποικιλότητας 

Πίνακας 48: Αξιολόγηση Θέματος «Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και διατήρηση βιοποικιλότητας» 

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και διατήρηση βιοποικιλότητας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ                 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Το Φυσικό 
περιβάλλον 

Προστατευόμενες 
Περιοχές - 

Απειλούμενα Είδη 

 Ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης 
φυσικού περιβάλλοντος 
στο μεγαλύτερο μέρος 
του Νησιού 

 Περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 
συνδυασμένες με 
μνημεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του νησιού 

 Πλούσια και μοναδική 
σε κάποιες πτυχές της 
χλωρίδα και 
ορνιθοπανίδα  

 Ανάδειξη 
περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων με ήπιο 
τρόπο (φυσικές 
διαδρομές). 

 Αξιοποίηση της 

 Ανεπαρκές θεσμικό και 
διοικητικό πλαίσιο 
(ΕΠΜ και φορείς 
Διαχείρισης) 

 Προβλήματα 
ελλείψεων, λειτουργίας 
και βιωσιμότητας των 
περιβαλλοντικών 
υποδομών.  Ο 
νησιωτικός 
χαρακτήρας σε 
συνδυασμό με την 
εποχικότητα του 
τουρισμού απαιτούν τη 
λειτουργία 
αποκεντρωμένων 
συστημάτων 
διαχείρισης με υψηλό 
λειτουργικό κόστος 

 Ανεπάρκειες στο 

 Η Ευαισθητοποίηση 
κατοίκων και 
επισκεπτών / 
ανάπτυξη 
εθελοντισμού. 

 Διατήρηση της 
ισορροπίας του 
οικοσυστήματος με 
βέλτιστες πρακτικές 
διαχείρισης 

 Προώθηση 
οικολογικού 
Τουρισμού/ 
επιχειρηματικότητα 
και περιβάλλον. 

 Δυνατότητα  
χρηματοδότησης από 
ΕΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ και 
ΠΕΠ μελετών και 

 Εκτεταμένες 
πυρκαγιές και 
πλημμύρες 

 Παράνομη 
βόσκηση και μη 
επαρκής 
δυνατότητα 
χωροθέτησης των 
βοσκοτόπων για το 
ζωικό κεφάλαιο 
του νησιού 

 Χωροθέτηση 
δραστηριοτήτων 
που θέτουν σε 
κίνδυνο το φυσικό 
περιβάλλον 

 Καθυστέρηση 
μελετών και 
θεσμικών 

 Η Μελέτη βοσκοϊκανότητας του 
συνόλου των βοσκοτόπων της Χίου Η 
υλοποίηση έργων με στόχο την 
πρόληψη φυσικών καταστροφών 

 Η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης Οικοτόπου οδηγίας 92/43 
(Natura) και σύνταξη διαχειριστικού 
σχεδίου για τη Βόρεια Χίο 

 Διαχειριστικά μέτρα και δράσεις 
ανάδειξης Λίμνης Αρμολίων και μικρών 
υγροτόπων. 

 Η εκπόνηση ειδικής μελέτης 
διερεύνησης των επιπτώσεων από την 
υλοποίηση εξειδικευμένων λειτουργιών 
αναψυχής, καλλιέργειας, και άμεση 
θεσμοθέτηση και εφαρμογή όρων 
προστασίας 

 Αξιοποίηση Δημοτικών κτιρίων για τη 
φιλοξενία ερευνητών του 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και διατήρηση βιοποικιλότητας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ                 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

εμπειρίας σε θέματα 
διαχείρισης φυσικών 
καταστροφών για την 
πρόληψη και ορθολογική 
διαχείριση. 

 Το δίκτυο και η 
ενεργοποίηση των 
εθελοντικών 
οργανώσεων 

 Τα γεωλογικά μνημεία 
(π.χ. σπήλαια) και οι 
προστατευόμενες 
περιοχές. 

 Οι γεωλογικοί και 
υδρογεωλογικοί 
σχηματισμοί. 

χωροταξικό σχεδιασμό 
που οδηγούν σε 
σύγκρουση 
δραστηριοτήτων με 
περιβαλλοντικό κόστος 

 Η υστέρηση στην 
οριοθέτηση ρεμάτων, 
και αιγιαλού –παραλίας 

έργων. 

 Αξιοποίηση 
αγροπεριβαλλοντικώ
ν μέτρων και 
πολιτικών μείωσης 
του οικολογικού 
αποτυπώματος. 

 Τα μοναδικά στοιχεία 
των γεωλογικών 
σχηματισμών 

παρεμβάσεων και 
μέτρων προστασίας 
και ανάδειξης. 

 Συγκρούσεις 
χρήσεων γης 
(οικιστικής, 
γεωργικής 
τουριστικής) 

 Παράνομη θήρα 

 Οι τάσεις 
οικοπεδοποίησης 
της γης 
ανεξαρτήτως 
χρήσεως 

περιβάλλοντος ή του πολιτισμού. 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 Δράσεις για την αύξηση της 
επισκεψιμότητας του φυσικού τοπίου 
(δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, 
αναρρηχιτικά πεδία, θέσεις bird 
watching). 

 Συνεργασία τοπικών φορέων για την 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
ΠΠ 

2. 
 

Θαλάσσιο 
περιβάλλον και 

προστασία 
Θαλάσσιας 

Ποσειδωνίας 

 Αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών διαχείρισης 
αποβλήτων  στη 
μεταποίηση και στην 
γεωργία κτηνοτροφία. 

 Εκσυγχρονισμός 
συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου. 

 Ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας και του 
εθελοντισμού. 

 Χρηματοδότηση και 
εγκατάσταση 
συστημάτων έγκαιρης 

 Κάλυψη αναγκών σε 
μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων των οικισμών 
του νησιού. 

 Περιορισμένη 
επιβάρυνση από 
μονάδες του 
πρωτογενή τομέα και 
της μεταποίησης. 

 Σχετική έλλειψη 
υποδομών παραλαβής  
και συστημάτων 
ελέγχου απόρριψης 
αποβλήτων πλοίων. 

 Δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
έργων διαχείρισης 
αστικών λυμάτων 
στους μικρούς 
οικισμούς. 

 Θεσμικές ρυθμίσεις 
και κίνητρα για 
εφαρμογή μέτρων 
προστασίας 
περιβάλλοντος από 
τις παραγωγικές 
επιχειρήσεις. 

 Ανάληψη 

 Η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη 
απορριμμάτων και 
κυρίως πλαστικών 
και πετρελαιοειδών 

 Περιορισμός 
δυνατοτήτων 
ανάληψης 
ανταποδοτικών 
έργων. 

 Ανεπαρκής 
χρηματοδότηση 
από δημόσιους 
πόρους. 

 Εκπόνηση ΕΠΜ (ως ανωτέρω) για 
Προστασία και ανάδειξη περιοχών της 
οδηγίας 92/43 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενίσχυση 
του εθελοντισμού και στήριξη 
πρωτοβουλιών πολιτών και ΜΚΟ. 

 Δημιουργία τεχνητών υφάλων 

 Δημιουργία καταδυτικών πάρκων 

 Οριοθέτηση σε όλο το μήκος των 
ακτογραμμών των ορίων της ζώνης 
αιγιαλού – παραλίας. 

 Ολοκλήρωση μελετών και διασφάλιση 
έγκαιρης ωρίμανσης και 
χρηματοδότησης έργων διαχείρισης 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και διατήρηση βιοποικιλότητας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ                 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

προειδοποίησης και 
υλικών απορρύπανσης 

 Εποχική επιβάρυνση 
από παράκτιες 
τουριστικές 
δραστηριότητες.  

 Η παράνομη αλιεία. 
Το σύστημα ελέγχου 
(χαμηλή 
αποτελεσματικότητα) 

 Πλημμυρισμός 
περιοχών λόγω του 
κυματισμού της 
θάλασσας (Λαγκάδα, 
Καρδάμυλα, Λιθί) 

 Η διάβρωση των ακτών 
σε αρκετά σημεία του 
νησιού με 
σημαντικότερη εκείνη 
των νοτιοανατολικών 
παραλιών από Αγία 
Ερμιόνη έως Κώμη 

πρωτοβουλιών 
περιβαλλοντικής 
προστασίας (π.χ. για 
την προστασία του 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος) με 
σχήματα 
διασυνοριακής 
συνεργασίας 

 Έγκριση της 
υποβληθείσας για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΕΟΧ 
μελέτης της 
διάβρωσης στις 
ακτές Αγίας Ερμιόνης 
και Καταρράκτη 
 

 Μειωμένη 
επιχειρησιακή 
δυνατότητα των 
ελεγκτικών 
μηχανισμών. 

 Καθυστέρηση 
εφαρμογής 
προγραμμάτων 
ανακύκλωσης. 

 Τα θαλάσσια 
ατυχήματα 

 Η διάβρωση των 
ακτών 
 

λυμάτων μικρών οικισμών και 
τουριστικών περιοχών. 

 Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων και γεωργικών 
υπολειμμάτων.  

 Πιστοποίηση του εργαστηρίου της 
ΔΕΥΑΝΧ και αγορά οργάνων Ελέγχου 
Ρύπανσης 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου 
συστήματος έρευνας, ελέγχου, 
διάσωσης, προστασίας και εκπαίδευσης 
για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, 
ναυαγίων και κρίσεων πολιτικού 
χαρακτήρα στο χώρο του Αιγαίου (SAR). 

3. 

Προστασία 
θυλάκων 

διατήρησης 
σημαντικής 

βιολογικής και 
γενετικής 

ποικιλότητας 

 Μεγάλη ποικιλία 
αρωματικών, 
αρτυματικών και 
φαρμακευτικών φυτών 
με ιδιαίτερη αξία  

 Πολλά φυτικά είδη 
ανήκουν στα σπάνια και 
κινδυνεύοντα και 
προστατεύονται με 
ειδική νομοθεσία 

 Οι φυσικοί υγρότοποι 
στη Χίο αποτελούν το 
0,03% της έκτασης του 
νησιού, ένα εξαιρετικά 
μικρό ποσοστό. 

 Ο μέσος όρος του 
δείκτη φυσικότητας 
για τους φυσικούς 
υγροτόπους είναι 
αρκετά χαμηλός, 

 Ανάπτυξη 
εναλλακτικών 
καλλιέργειών 
αρωματικών, 
αρτυματικών και 
φαρμακευτικών 
φυτών  

 Η έλλειψη ανάπτυξης 
συστηματικής 
γεωργικής 

 Η υπερβόσκηση 
συνιστά σημαντικό 
κίνδυνο για την 
χλωρίδα του 
νησιού 

 Η επέκταση των 
εκτεταμένων 
καλλιεργήσιμων 
τμημάτων μπορεί 
να απειλήσει 

 Καταγραφή, Προστασία και διαφύλαξη 
μνημειακών δέντρων 

 Τοπικό σχέδιο διαχείρισης προστασίας 
και αναστροφής της υποβάθμισης και 
απώλειας αποθέματος 

 Κήρυξη προστασίας, μέτρα διαχείρισης, 
δράσεις προβολής, διαφύλαξη 
γενετικού υλικού παραγωγικών δέντρων 
και ποικιλιών 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και διατήρηση βιοποικιλότητας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ                 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Στη Χίο παράγεται η 
μοναδική στον κόσμο 
μαστίχα 

 Στο νησί υπάρχουν 
πολλά είδη βιοτόπων με 
ζώα και θηλαστικά 

 Στη Χίο εκτρέφεται το 
περίφημο Χιακό 
πρόβατο 

 Στο νησί υπάρχουν δύο 
οριοθετημένες περιοχές 
του δικτύου Natura 
2000, καταφύγια άγριας 
ζωής και περιοχές 
περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος με 
αξιόλογους βιοτόπους 

κυρίως διότι είναι 
πολύ αλλοιωμένοι από 
τη δόμηση. 

καλλιέργειας στο 
νησί λειτουργεί 
ευεργετικά για τα 
άγρια είδη χλωρίδας 

μερικούς 
οικότοπους και 
κάποια είδη της 
περιοχής 

 Η ορνιθοπανίδα της 
περιοχής 
κινδυνεύει από μια 
παραδοσιακή 
ανθρώπινη 
δραστηριότητα του 
νησιού, την 
παγίδευση πουλιών 
με ξόβεργα, κυρίως 
κατά τις περιόδους 
μετανάστευσης των 
πουλιών καθώς το 
νησί βρίσκεται σε 
μεταναστευτικό 
μονοπάτι 

 Εντοπισμός – καταγραφή – ειδική 
περιβαλλοντική μελέτη για μνημεία της 
φύσης ή για περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους που χρήζουν 
προστασίας (μνημειακά δέντρα, περιοχή 
Κλειδούς) 

 
 
 
 

Θέμα: Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τοπίου 

Πίνακας 49: Αξιολόγηση Θέματος «Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τοπίου» 

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τοπίου 
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Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Διαχείριση 

υδατικών πόρων 

 Σχετικά ικανοποιητική 
ωρίμανση αρδευτικών 
έργων και έργων 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας. 

 Αξιοποίηση 
συστημάτων και 
τεχνολογιών για την 
εξοικονόμηση του 
νερού άρδευσης 

 

 

 Οι επανειλημμένες 
πλημμύρες που 
προκαλούνται από 
κατά τόπους 
χειμάρρους 

 Πλημμελής 
καθαρισμός  
χειμάρρων και 
ρεμάτων 

 Υπεράντληση 
υπόγειων υδροφορέων 

 Υπερεκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων με 
αποτέλεσμα την 
εξάντλησή τους 
(υδρευτικό – 
ανεξέλεγκτη βόσκηση) 
 

 

 Ο ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός των 
έργων αξιοποίησης 
υδατικού δυναμικού 
και των έργων 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας. 

 Δυνατότητα 
ολοκλήρωσης και 
λειτουργικής 
αναβάθμισης 
αρδευτικών και 
αντιπλημμυρικών 
έργων. 

 Ενίσχυση των 
εθελοντικών 
δράσεων 

 Αξιοποίηση του 
καθεστώτος ειδικής 
προστασίας 
συγκεκριμένων 
περιοχών για 
προώθηση της ήπιας  
ανάπτυξης. 

 Η υλοποίηση έργων 
για την 
αντιπλημμυρική 
προστασία 

 Έντονα  
πλημμυρικά 
φαινόμενα λόγω 
του φαινομένου 
της κλιματικής 
αλλαγής 

 Αύξηση των 
αρδευτικών και 
υδρευτικών 
αναγκών. 

 Οι επεμβάσεις στην 
κοίτη των ποταμών 

 Οι πυρκαγιές 

 Η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα των 
πόρων. 

 Η υπεράντληση των 
υπόγειων 
υδροφορέων. 

 Εξειδίκευση και μελετητική ωρίμανση 
έργων διαχείρισης υδάτινου δυναμικού. 

 Οριοθέτηση των ρεμάτων 

 Ολοκλήρωση του έργου  της Σκύλλας με 
την κατασκευή ενός ανασχετικού 
φράγματος 

 Ολοκλήρωση των μελετών 
αντιπλημμυρικής προστασίας μελέτη 
των προβλημάτων που προκαλούνται 
από τον Καλοπλύτη, το ρεύμα της Αγίας 
Ειρήνης, τους ποταμούς της Λαγκάδας, 
όπως και πλημμυρικά φαινόμενα που 
δημιουργούνται σε άλλες περιοχές 
(Κάμπος – Φραγκοβούνι, Χαλκειός, 
Κοντάρι), και ένταξη των αντίστοιχων 
έργων στο ΠΕΠ 

 Επίλυση προβλημάτων απορροής 
ομβρίων σε συνεργασία με τη Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου 

2. 
 

Διαχείριση Δασών 
και δασικών 

εκτάσεων   

 Αξιόλογα δασικά 
οικοσυστήματα (κυρίως 
στη Βόρεια Χίο) 

 Η έλλειψη δασικού 
κτηματολογίου 

 Εγκατάλειψη δασικού 
πυρήνα Κλειδούς -

 Χρηματοδότηση 
δράσεων δάσωσης 
μέσω του ΠΑΑ 

 Λαθροϋλοτομία 
λόγω της 
οικονομικής 

 Έργα πυροπροστασίας των δασών 

 Πολυετές πλάνο αναδασώσεων  

 Αναπλάσεις και υποδομές αναψυχής σε 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τοπίου 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Σπάνια είδη χλωρίδας Δασκαλόπετρας-
Πετροκάραβου-Τριών 
Μύλων 

 
 

2014-2020 κρίσης δάση και δασικές περιοχές  

 Διαχειριστικά σχέδια  

 Ανάδειξη περιαστικών δασών με ήπιες 
παρεμβάσεις  

 Ενίσχυση Εθελοντικών ομάδων 

3. Προστασία τοπίου 

 Τουριστική αξιοποίηση 
αγροτικών περιοχών 
(Κάμπος) / 
Μαστιχοχώρια 

 Ανάδειξη των τοπικών 
ποικιλιών  αγροτικών 
προϊόντων 

 Οι προσπάθειες για 
ανάδειξη ιδιαίτερου 
ποιοτικού προϊόντος 
στον Κάμπο 

 Εκτεταμένες ζώνες 
προστασίας natura 

 Υψηλό επίπεδο 
διατήρησης του φυσικού 
τοπίου.  Περιορισμένες 
πιέσεις οικιστικών 
επεκτάσεων εστιασμένες 
ιδίως στις περιαστικές  
και παράκτιες ζώνες.  

 Οι πυρκαγιές του 2012 
και η υστέρηση στην 
αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων 

 Προϊόντα και 
εντεινόμενη 
εγκατάλειψη της 
καλλιέργειας 
εσπεριδοειδών 

 Υπερβόσκηση και 
ανεξέλεγκτη ελεύθερη 
βόσκηση 

 Ερημοποίηση / 
κατολισθήσεις 

 Έλλειψη σαφούς 
πλαισίου προστασίας 
(οριοθέτησης και 
διαχείρισης) περιοχών 
φυσικού κάλους και 
χώρων υψηλής 
περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας. 

 Αξιοποίηση των 
χαρακτηριστικών 
ιδιαιτέρου καλλους 
για αναψυχή 
τουρισμό(μανιτάρια, 
ορχιδέες)Χρηματοδότ
ηση δράσεων από το 
Π.Ε.Π. (CLLD)  και 
το ΠΑΑ 
 

 Εντεινόμενες τάσεις 
εγκατάλειψης των 
παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων 

 Καθυστέρηση 
μέτρων 
πολεοδομικών 
χωροταξικών 
ρυθμίσεων για την 
προστασία του 
αγροτικού τοπίου, 
των ιδιαίτερων 
οικισμών και 
στοιχείων 
πολιτιστικής 
αγροτικής 
κληρονομιάς  και 
της αγροτικής 
κληρονομιάς. 

 Η ανάδειξη του ιδιαίτερου αγροτικού 
/πολιτιστικού προϊόντος της Χίου 

 Προστασία και ανάδειξη της αγροτικής 
γης, του τοπίου και των μνημείων 
αγροτικής κληρονομιάς 

 Δημιουργία επιδεικτικών ζωνών 
ενδιαφέροντα σύνολα φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 Δράσεις διατήρησης του αποθέματος 
αγροτικής κληρονομιάς (μάντρες, 
ξερολιθιές, αλώνια) 

 Έμφαση στις αγροτικές υποδομές, καθώς 
και στις υποδομές και μηχανισμούς 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και 
διακίνησης των προϊόντων 

 Σύνδεση Πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς με τον τουρισμό. 

 Ανάπτυξη δικτύων πεζοπορικών 
διαδρομών 

4. 

Πολυλειτουργικό- 
τητα αγροτικών 

τοπίων και  
Ανάπτυξη 

οικονομικών 

 Η δημιουργία και 
λειτουργία 
ολοκληρωμένων 
πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων  

 Η γήρανση του 
αγροτικού 
πληθυσμού  

 Μικροί κλήροι 
 Χαμηλή 

 Αξιοποίηση και 
ενίσχυση της 
αναγνωρισιμότητας 
προϊόντων, περιοχών 
και εγκαταστάσεων. 

 Εγκατάλειψη 
αγροτικής γης και 
σημαντικής πιέσεις 
άτυπης αλλαγής 
χρήσεων 

 Σύνδεση  παραγωγής, μεταποίησης, 
τουρισμού με το παραδοσιακό αγροτικό 
τοπίο. 

 Δημιουργία τοπικών πυρήνων ήπιας 
ανάπτυξης (λ.χ δήμος, ιδιώτες, 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τοπίου 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

δραστηριοτήτων 
φιλικών προς το 

περιβάλλον 

 Η συνύπαρξη αξιόλογων 
φυσικών 
οικοσυστημάτων, με 
παραδοσιακές 
καλλιέργειες και 
δραστηριότητες και η 
δυνατότητα ανάπτυξης 
του αγροτουρισμού 

 Αγροτικά προϊόντα με 
σχετικά υψηλή 
προστιθέμενη αξία 

ανταγωνιστικότητα 
 Χαμηλό ποσοστό 

των αρδευόμενων 
εκτάσεων 

 

 Αξιοποίηση 
ενίσχυση, 
ενδυνάμωση 
συνεταιριστικών και 
ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών 
(καινοτόμα πιλοτικά 
έργα) 

 Οι νέοι θεσμοί και 
πολιτικές στον τομέα 
της αγροτικής 
ανάπτυξης 

 Η οικονομική κρίση 
που οδηγεί τους 
νέους σε αγροτικά 
επαγγέλματα 

 Η χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα 
των αγροτικών 
προϊόντων 

πανεπιστήμιο) 
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 Θέμα: Βελτίωση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος / Πρόσβαση του Κοινού σε Περιβαλλοντικά Αγαθά 

Πίνακας 50: Αξιολόγηση Θέματος «Βελτίωση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος / πρόσβαση του Κοινού σε περιβαλλοντικά Αγαθά»  

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Βελτίωση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος / πρόσβαση του Κοινού σε περιβαλλοντικά Αγαθά 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση 
Παράκτιων 
Περιοχών 

 Εξαιρετικής ομορφιάς 
παραλίες 

 Μεγάλο μήκος 
ακτογραμμών ξεπερνάει 
τα 200 χιλιόμετρα 

 Η πλειονότητα των 
παραλιών είναι εύκολα 
προσβάσιμες 

 Οι παράκτιες περιοχές 
σε δύο Περιφερειακές 
Ενότητες 
συγκεντρώνουν το 
σύνολο των 
εξυπηρετήσεων – 
υπηρεσιών και 
παραγωγικών 
δραστηριοτήτων της 
Χίου  

 Απουσία χωροταξικού 
σχεδιασµού, 
χωροθέτησης 
λειτουργιών και 
οικονοµικών 
δραστηριοτήτων 

 Ανυπαρξία πολιτικής 
για τις παράκτιες 
περιοχές 

 Άναρχή δόµηση και η 
απουσία 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 Ο σχεδιασμός 
πολιτικών για το 
θαλάσσιο περιβάλλον 
από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας.  

 Σημαντική ρύπανση 
σε παραλίες με 
έντονη τουριστική 
επισκεψιμότητα 
κατά την 
καλοκαιρινή 
περίοδο  

 Αυθαιρεσίες και 
καταπάτηση 
αιγιαλού από 
τουριστικές 
επιχειρήσεις 

 Λειτουργία Beach 
Bar χωρίς άδεια και 
τις κατάλληλες 
εγκαταστάσεις και 
υποδομές 

 Αρνητικές 
επιπτώσεις στην 
ιχθυοπανίδα 

 Προστασία – ανάπλαση Παράκτιου 
μετώπου  

 Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας / 
μείωση οπτικής και ηχητικής όχλησης 

 Προστασία ακτών από την Διάβρωση 

 Προστασία ρεμάτων  

 Προστασία παρόχθιας και παράκτιας 
βλάστησης  

 Ήπια έργα εγκλωβισμού ιζήματος 

2. 

Δημιουργία 
θεματικών πόλων 

εναλλακτικού 
τουρισμού 

 Πλούσιο φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον με 
ποικιλία γεωμορφολογίας 
και εναλλαγές τοπίου 

 Εξαιρετικές 
περιπατητικές διαδρομές 
και μονοπάτια που 

 Έλλειψη κατάλληλα 
εκπαιδευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού 
τόσο σε αριθμό όσο και 
σύνθεση 

 Άνιση ανάπτυξη 
τουρισμού μεταξύ των 

 Δυνατότητα 
ανάπτυξης 
εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 
(αγροτουρισμός, 
περιηγητικός 
τουρισμός, 

 Υπερεκμετάλλευση 
των χώρων φυσικής 
ομορφιάς η οποία 
θα οδηγήσει στην 
απαξίωση του 
φυσικού 
περιβάλλοντος 

 Ιεράρχηση και σχεδιασμός θεματικών  
πόλων κατά ζώνη τουριστικής 
ανάπτυξης. 

 Θαλάσσιος τουρισμός και 
ναυταθλητισμός. 

 Πολιτιστικός τουρισμός 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Βελτίωση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος / πρόσβαση του Κοινού σε περιβαλλοντικά Αγαθά 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

διασχίζουν σημεία 
μοναδικού φυσικού 
κάλλους, συνδέοντας 
παλαιούς οικισμούς με 
τα σημερινά χωριά 

 Ύπαρξη τεσσάρων 
εξαιρετικής ομορφιάς 
σπηλαίων εκ των οποίων 
μόνο τα δύο είναι 
επισκέψιμα  
(σπηλαιοβάραθρο των 
Ολύμπων και το τριπλό 
σύμπλεγμα σπηλαίων 
του Αγίου Γάλακτος). 

 Ενδιαφέρουσα 
ορνιθοπανίδα με 
παρουσία αρπακτικών 
(αετογερακίνα, 
σπιζαετός) 

Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Χίου  

 Ελλιπής προβολή 
μορφών εναλλακτικού 
τουρισμού σε 
συνδυασμό με το κύριο 
τουριστικό προϊόν της 
Χίου   

ποδηλασία, bird 
watching) 

 Στην Χίο υπάρχουν 
αρκετές 
δραστηριότητες που 
μπορούν να 
συνδυαστούν με τις 
διακοπές (π.χ. 
αναρρίχηση, 
σπήλαια, ιστιοπλοΐα, 
κανό θαλάσσης, ο 
λεγόμενος τουρισμός 
δραστηριοτήτων). 

 Ο Αγροτουρισμός 
είναι η μορφή 
εναλλακτικού 
τουρισμού που 
αναπτύσσεται στις 
αγροτικές περιοχές 
της Χίου οι οποίες 
δεν είναι τουριστικά 
κορεσμένες 

 Γεωλογικά Μνημεία / Ανάδειξη 
Σπηλαίων. Βελτίωση πλαισίου 
λειτουργίας και προβολή. 

 Ειδικές θεματικές διαδρομές (μαστίχα, 
ελιά), γεωλογικοί σχηματισμοί 

3. 

Προστασία 
εδάφους / 
αναστροφή 

ερημοποίησης 

 Εφαρμογή 
προγραμμάτων 
αντιμετώπισης των 
συνεπειών από την 
μεγάλη πυρκαγιά του 
2012. 

 Συχνές πυρκαγιές οι 
οποίες οδηγούν στην 
υποβάθμιση των 
πευκοδασών και των 
θαμνωδών εκτάσεων 
και με αποτέλεσμα τη 
διάβρωση του εδάφους 

 Το υπέδαφος της 
Χίου διαθέτει 
ποικιλία ορυκτών και 
αξιοποιήσιμων 
πετρωμάτων 

 Διαρκής 
υποβάθμιση του 
εδάφους και 
ερημοποίηση 
περιβάλλοντος 
λόγω της 
υπερβόσκησης 

 Αρνητικές 
επιπτώσεις στο 
υπέδαφος 
αποτέλεσμα της 
υπέρμετρης και της 

 Χαρακτηρισμός ζωνών ως γη υψηλής 
παραγωγικότητας. 

 Καταγραφή και οριοθέτηση κρίσιμων 
ζωνών προστασίας από ερημοποίηση. 
Κανονιστικά μέτρα περιορισμού 
χρήσεων  

 Δράσεις αναστροφής 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Βελτίωση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος / πρόσβαση του Κοινού σε περιβαλλοντικά Αγαθά 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

μη χρονικά 
ενδεδειγμένης 
λίπανσης των 
καλλιεργειών 

 Έλλειψη 
αποτελεσματικού 
συστήματος 
διαχείρισης 
απορριμμάτων  
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Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Πίνακας 51: Αξιολόγηση Θέματος «Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Αδρανών και 
Ογκωδών Αντικειμένων»  

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Η καθαριότητα 
οδών και 

κοινοχρήστων 
χώρων – το 

σύστημα 
διαχείρισης των  

στερεών 
αποβλήτων 

 Η εκπόνηση και 
εφαρμογή Τοπικού 
Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΤΟ.Σ.Δ.Α.) 

 Η αξιοποίηση του 
ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου για την 
οργάνωσης της 
διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων 

 Η οργάνωση 
ολοκληρωμένου 
συστήματος ανάκτησης 
υλικών – ανακύκλωσης 
και η δημιουργία 
πράσινων σημείων 

 Δυνατότητα βελτίωσης 
του επιπέδου 
καθαριότητας των οδών 
και κοινόχρηστων χώρων  

 Δυνατότητα βελτίωσης 
οικονομικών δεδομένων 

 Η λειτουργία της 
ανακύκλωσης, η 

 Το ισχύον ΠΕΣΔΑ και οι 
ανεφάρμοστες 
ρυθμίσεις που 
περιλαμβάνει 

 Η έλλειψη ΤΟ.Σ.Δ.Α. 

 Το σημαντικότερο 
πρόβλημα είναι ότι δεν 
έχει κατασκευαστεί 
μέχρι σήμερα ο ΣΜΑ 
(Σταθμός 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων) με 
αποτέλεσμα υψηλό 
κόστος και 
απασχόληση 
εργατικού δυναμικού 
για μετακινήσεις 
απορριμματοφόρων 
από και προς τον ΧΥΤΑ.  

 Η δραματική έλλειψη 
προσωπικού που 
δημιουργεί 
προβλήματα στην 
καλύτερη οργάνωση 
της αποκομιδής 

 Η υλοποίηση 
προγραμμάτων 
ανακύκλωσης και 
ανάκτησης υλικών 
(οργανικά-βιολογικά, 
χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλα, γυαλί) 

 Η ολοκλήρωση και η 
εφαρμογή του 
Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 
(ΤΟ.Σ.Δ.Α.) 

 Η αξιοποίηση των 
αγροτικών 
αποβλήτων 
(κλαδέματα κλπ.) 

 Χρηματοδότηση 
υλοποίησης έργων 
ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου 
από το ΠΕΠ. 

 Αγορά νέου 
εξοπλισμού για τη 
διαχείριση των 

 Η (πιθανή) εμμονή 
της Πολιτείας στο 
σημερινό 
αναποτελεσματικό 
ΠΕΣΔΑ 

 Η καθυστέρηση 
στην εφαρμογή 
προγραμμάτων 
ανακύκλωσης – 
ανάκτησης υλικών 

 Η καθυστέρηση στη 
δημιουργία Σ.Μ.Α. 

 Τα πιθανά θεσμικά 
εμπόδια σε θέματα 
διαχείρισης των 
στερεών 
αποβλήτων σε 
τοπικό επίπεδο. 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
βελτίωσης της 
ανταποδοτικότητας 
με την κάλυψη του 
αντικειμενικού 

 Η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης – ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή νέου 
συστήματος αποκομιδής και 
ανακύκλωσης  

 Κατάρτιση ΤΟ.Σ.Δ.Α.  

 Αναβάθμιση λειτουργίας ΦΟΣΔΑ ως 
μηχανισμού υλοποίησης ΤΟΣΔΑ 

 Ολοκλήρωση και λειτουργία ΣΜΑ  

 Η εφαρμογή προγραμμάτων 
ανακύκλωσης – ανάκτησης υλικών σε 4 
ρεύματα 

 Ορθολογική  χωροθέτηση κάδων 
απορριμμάτων και Green Point – 
υπογειοποίηση κάδων σε ορισμένα 
σημεία  

 Το πλύσιμο του βασικού οδικού δικτύου 
και των κάδων της πόλης 

 Η ενίσχυση της υπηρεσίας με ανθρώπινο 
δυναμικό  

 Επανασχεδιασμός συστήματος 
διαχείρισης  αντιμετώπιση ελλείψεων 
προσωπικού αξιοποίηση δυνατότητας 
συνεργασιών. 

 Εξορθολογισμός της συντήρησης 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

διαχείριση της 
μεταφοράς 
απορριμμάτων Ψαρών 
και Οινουσσών και το 
στρεβλό σύστημα 
λειτουργίας σύμφωνα με 
το οποίο το κάθε 
απορριμματοφόρο ή 
ανοικτό φορτηγό θα 
πρέπει να αδειάσει στο 
ΧΥΤΑ της Βέσσας. (έχει 
δημοπρατηθεί ο ΣΜΑ 
Ψαρών και αναμένεται 
να ενταχθεί στο 
ΕΠΠΕΡΑΑ ο ΣΜΑ 
Οινουσσών με τους 
οποίους αναμένεται 
μείωση των 
δρομολογίων από Ψαρά 
και Οινούσσες) 

 Επισκευή οχήματος 
πλύσης των κάδων. 

 Οι δήμοι Ψαρών και 
Οινουσσών διαθέτουν  
επαρκή εξοπλισμό για 
την συλλογή και 
μεταφορά. Με τη 
λειτουργία των ΣΜΑ 
Ψαρών και Οινουσσών 
αναμένεται η μείωση 
των σχετικών 

 Ανάγκη πλήρους 
καταγραφής των 
δρομολογίων και των 
θέσεων των κάδων με 
στόχο την 
βελτιστοποίηση των 
δρομολογίων 

 Ανάγκη επίλυσης του 
προβλήματος των 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

 Η σταδιακή παλαίωση 
του εξοπλισμού με 
μέσο όρο ηλικίας 
περίπου 12 έτη 

 Προβλήματα χώρου 
για την ασφάλεια και 
στέγαση του 
εξοπλισμού – Ο 
υφιστάμενος χώρος 
(θέση Γρου) είχε 
σχεδιαστεί για την 
εγκατάσταση του 
συνεργείου του Δήμου 
και για την στάθμευση 
μόνο των οχημάτων 
του πρώην (μη 
Καλλικρατικού) Δήμου 
Χίου 

 Δεν γίνεται πλύση των 

αποβλήτων. 

 Ένταξη δράσεων 
προμήθειας 
υλικοτεχνικής 
υποδομής σε 
προγράμματα 
χρηματοδότησης 

 Η αδειοδότηση 
ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για τη 
διαχείριση ΑΕΚΚ 

 Αξιοποίηση 
προσωπικού που 
διατίθεται από τα 
προγράμματα 
κοινωφελούς 
εργασίας  

 Η επιτάχυνση της 
αποκατάστασης των 
ΧΑΔΑ 

 Η αδειοδότηση και 
δημιουργία Σ.Μ.Α. 

 

κόστους 
αναβάθμισης των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών λόγω 
και της οικονομικής 
κρίσης. 

 Αύξηση του 
λειτουργικού 
κόστους από την 
εφαρμογή 
συστημάτων και 
διαδικασιών που 
προβλέπονται από 
τη νομοθεσία και 
τους κανονισμούς 
της ΕΕ. 

 Κίνδυνος επιβολής 
περιβαλλοντικών 
προστίμων σε 
περίπτωση μη 
κάλυψης των 
απαιτήσεων της ΕΕ. 

 

οχημάτων και μηχανημάτων με 
ενίσχυση του συνεργείου του Δήμου με 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.  

 Η προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας 

 Η κινητοποίηση των κατοίκων και η 
οργάνωση εθελοντικών δράσεων 
καθαρισμού 

 Η βελτίωση των οικονομικών και η 
εξασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας 
της υπηρεσίας  

 Δημιουργία μικρών κέντρων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και 
δημιουργίας υποδομών (ΣΜΑ, 
Ανακύκλωση, Πράσινα σημεία, Συλλογής 
και μεταφοράς ογκοδών 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

δρομολογίων προς τον 
ΧΥΤΑ της Βέσσας. Επίσης 
εξετάζεται η 
διαδημοτική συνεργασία 
μεταξύ Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών για την 
βέλτιστη διαχείριση των 
μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων 

κάδων 
 

2. 

Η συλλογή των 
αδρανών υλικών 

και ογκωδών 
αντικειμένων 

 Δυνατότητα 
οργανωμένης 
διαδικασίας συλλογής 
ογκωδών αντικειμένων 
με σύγχρονα 
μηχανήματα και 
συγκεκριμένες ημέρες 
της εβδομάδας 

 Δυνατότητα 
συνεργασίας του Δήμου  
με εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης μπαζο-
απορριμμάτων και 
άλλων ογκωδών 
αντικειμένων 

 

 Ελλείψεις σε θέματα 
ολοκληρωμένης και 
συνεχούς διαχείρισης 
ογκωδών αντικειμένων 

 Υστέρηση στην 
αδειοδότηση 
εγκαταστάσεων 
διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 Ο ΧΥΤΑ επιβαρύνεται 
με υπολείμματα 
φυτικής ύλης (κλαδιά, 
φύλλα κλπ), 

 Ανάγκη δημιουργίας 
«πράσινων σημείων» 
συλλογής κλαδιών και 
ογκωδών αντικειμένων 
όπου οι πολίτες θα 
μεταφέρουν οι ίδιοι τα 
υλικά σε αυτά τα 
σημεία 

 Η αδειοδότηση 
ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για 
διαχείριση ΑΕΚΚ 

 Έγκριση από τη 
Δασική Υπηρεσία για 
την εναπόθεση 
αδρανών 

 Αποκατάσταση 
τοπίου των παλαιών 
λατομείων Βαλασάκη 
(Θολοποτάμι) και 
Ζαννάρα (Θόλος), 

 Ενδεχόμενη 
καθυστέρηση 
επιλογής και 
αδειοδότησης ΧΥΤ 
Αδρανών 

 Αύξηση των 
αναγκών σε 
εξοπλισμό και 
προσωπικό για την 
συλλογή των 
ογκωδών 
αντικειμένων με 
συνέπεια την 
αύξηση του 
λειτουργικού 
κόστους της 
υπηρεσίας 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
από το νέο ΕΣΠΑ 

 Μελετητική ωρίμανση και υλοποίηση 
χώρων επεξεργασίας υγειονομικής 
ταφής αδρανών 

 Ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
για την συλλογή και επεξεργασία των 
αδρανών  

 Ο καθορισμός διαδικασίας συλλογής 
ογκωδών αντικειμένων. Εξέταση μερικής 
ανταποδοτικότητας της παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

 Η προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής η 
οποία θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό 
την συλλογή των ογκωδών αντικειμένων 
(φορτηγά ανατρεπόμενα, JCB, κλπ.) 

 Η προμήθεια «container» συλλογής 
μπαζο-απορριμμάτων 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

3. Η ανακύκλωση 

 Έχει συναφθεί 
συμφωνία με την 
Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης για την 
παραχώρηση δωρεάν 
οχημάτων συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών 
και κάδων ανακύκλωσης 
και για την παροχή 
εισφοράς στο Δήμο 
αντίστοιχης των 
ανακυκλώσιμων υλικών 
που συλλέγονται. 

 Δυνατότητα ενημέρωσης 
για τα προγράμματα 
ανακύκλωσης στα 
σχολεία 

 Δυνατότητα ενίσχυσης 
της οικολογικής 
συνείδησης, του 
εθελοντισμού και της 
συμμετοχής των 
κατοίκων 

 Δημιουργία συστήματος 
ανακύκλωσης με 
διαλογή στην πηγή 
(οργανικά-βιολογικά, 
χαρτί, πλαστικά, 
μέταλλα, γυαλί) σε 

 Μικρά ποσοστά 
ανακύκλωσης 5% και 
μεγάλος όγκος 
απορριμμάτων 

 Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του 
νησιού δεν καθιστούν 
την ανακύκλωση 
πλήρως ανταποδοτική 
διαδικασία. 

 Εποχική διακύμανση 
του όγκου και της 
σύνθεσης των 
ανακυκλώσιμων. 

 Μη εφαρμογή 
προγράμματος 
κομποστοποίησης 

 Η έλλειψη 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

 Δεδομένης της 
διαβούλευσης των 
νέου ΕΣΔΑ όπου οι 
στόχοι για 
κομποστοποίηση 
φτάνουν το 30% των 
παραγόμενων 
απορριμμάτων 
δημιουργείται η 
ανάγκη χωροθέτησης 

 Η ανακύκλωση 
τυγχάνει ιδιαίτερης 
αποδοχής από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την 
χρηματοδότηση 
ανάλογων έργων 

 Εφαρμογή 
προγράμματος 
ανακύκλωσης με την 
ενεργό στήριξη και 
συμμετοχή όλων των 
Σχολικών Μονάδων, 
καθώς επίσης και 
των υπαλλήλων του 
Δήμου οι οποίοι θα 
έχουν ρόλο 
καθοδηγητικό 

 Τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 

 Η δημιουργία 
μηχανισμού 
διαχείρισης που 
μπορεί ν’ αποτελέσει 
πρότυπο για 
αντίστοιχες περιοχές 
(νησιωτικές, 
απομακρυσμένες 
κλπ.) 

 

 Ενδεχόμενη 
καθυστέρηση 
εφαρμογής 
ολοκληρωμένου 
προγράμματος 
διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων 
λόγω έλλειψης 
υποδομών 

 Η καθυστέρηση στη 
δημιουργία των 
Σ.Μ.Α. 

 Η καθυστέρηση στη 
δημιουργία 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

 Η καθυστέρηση 
στον 
εκσυγχρονισμό του 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού, 
οχημάτων, 
μηχανημάτων κλπ. 

 Η περιορισμένη 
ανταπόκριση – 
συμμετοχή των 
πολιτών και των 
επιχειρήσεων στις 
δράσεις 
ανακύκλωσης και 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και λειτουργία 
συστήματος ανακύκλωσης με διαλογή 
στην πηγή 

 Αγορά του κτιρίου της ΒΙΑΛ και 
αδειδότηση χωρου προσωρινής 
εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών 
(γιαλί). 

 Ολοκλήρωση και λειτουργία των 
αναγκαίων Σ.Μ.Α. 

 Το αυτόνομο πρόγραμμα ανακύκλωσης, 
για να τύχει κοινωνικής αποδοχής, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρές 
κανονιστικές διατάξεις, από την 
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών και την 
ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων 
είτε ως εταίρων είτε ως χορηγών. 

 Δημιουργία συστήματος για 
ανακύκλωση και αξιοποίηση αγροτικών 
αποβλήτων (κλαδέματα κλπ.) 

 Δημιουργία συστήματος για 
ανακύκλωση αγροτικών αποβλήτων 
(κλαδέματα κλπ.) 

 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, προμήθεια 
κάδων τριών ρευμάτων. 

 Δημιουργία εγκατάστασεων 
κομποστοποίησης. 

 Πρόγραμμα συνεχιζόμενης ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης τοπικού 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων – Αποκομιδή Απορριμμάτων – Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

συνδυασμό με δράσεις 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης των 
πολιτών 

εγκατάστασης 
κομποστοποίησης στο 
νησί 

 

διαλογής στην 
πηγή 

πληθυσμού για την προώθηση της 
ανκύκλωσης 

 Δημιουργία μικρών τοπικών κέντρων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
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Θέμα: « Ενεργοποίηση του Πολίτη με Έμφαση στο Περιβάλλον και Προώθηση του Εθελοντισμού» 

Πίνακας 52: Αξιολόγηση Θέματος «Αξιολόγησης Θέματος «Ενεργοποίηση του Πολίτη με Έμφαση στο Περιβάλλον και Προώθηση του 
Εθελοντισμού» 

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Ενεργοποίηση του Πολίτη με Έμφαση στο Περιβάλλον και Προώθηση του Εθελοντισμού 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Η οικολογική 
συνείδηση των 

πολιτών και των 
φορέων της πόλης 

 Αξιοποίηση 
εθελοντισμού κατοίκων 
στην όλη προσπάθεια 
του Δήμου για καθαρό 
περιβάλλον 

 Ενίσχυση της  
οικολογικής συνείδησης 
και της υπευθυνότητας 
των πολιτών. 

 Δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
ενημερωτικών δράσεων 
του Δήμου σε 
συνεργασία με ΕΕΑΑ, 
οικολογικές οργανώσεις 
και τοπικούς συλλόγους. 

 Ανάπτυξη συνεργασιών 
διαδημοτικού 
χαρακτήρα βασισμένες 
σε μοντέλο εθελοντικής 
και θεσμοθετημένης 
διακυβέρνησης θεμάτων 
που άπτονται του 
περιβάλλοντος 

 Η αντίληψη ιδιωτών 
και δημοσίων φορέων 
ότι η καθαριότητα 
είναι αποκλειστική 
υπόθεση του Δήμου 

 Η περιορισμένη 
συμμετοχή κοινού και 
επιχειρήσεων στις 
δράσεις καθαριότητας 
και στη διατήρηση της 

 Ευκαιρίες 
χρηματοδότησης των 
δράσεων από το 
Π.Ε.Π. και το ΕΠΕΡΑΑ 

 Προώθηση της 
πολιτικής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» 

 Ο κώδικας δήμων και 
κοινοτήτων προωθεί 
τις εθελοντικές 
συνεργασίες μεταξύ 
δήμων για την 
αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων 

 Το πρόγραμμα του 
ΕΟΧ 

 Τα προγράμματα 
εδαφικής 
συνεργασίας 

 

 Η περιορισμένη 
δυνατότητα των 
υφιστάμενων 
υποδομών και 
μηχανισμών να 
ανταποκριθούν στις 
ανάγκες. 

 Η εφαρμογή 
αδόκιμων και μη 
προσαρμοσμένων 
στα τοπικά 
χαρακτηριστικά 
μεθόδων 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 

 Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και της ενημέρωσης των 
πολιτών με την βοήθεια των ΜΜΕ 
(ηλεκτρονικών και έντυπων) 

 Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και ελέγχου για 
περιβαλλοντικά θέματα 

 Η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα 
σχολεία 

 Η αναθεώρηση  κανονιστικών 
διατάξεων προστασίας του 
περιβάλλοντος με την συμμετοχή των 
παιδιών (σχεδιασμός και ενημέρωση της 
τοπικής κοινωνίας μέσα από τα σχολεία) 

 Η προώθηση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στην 
επιλογή προϊόντων αγαθών και 
υπηρεσιών με περιβαλλοντική 
πιστοποίηση 

 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός νέου, 
αυστηρού και σύγχρονου κανονισμού 
καθαριότητας  
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Ενεργοποίηση του Πολίτη με Έμφαση στο Περιβάλλον και Προώθηση του Εθελοντισμού 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Η συνεργασία με το ΚΠΕ για τον 
σχεδιασμό, τη προώθηση και την 
εφαρμογή προγράμματος 
ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων και των επιχειρήσεων σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 Δημιουργία συντονιστικού φορέα 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
ευαισθητοποίησης 
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Θέμα: «Πολιτική Προστασία / Διαχείριση Κρίσεων» 

Πίνακας 53: Αξιολόγηση Θέματος « Πολιτική Προστασία / Διαχείριση Κρίσεων»  

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Πολιτική Προστασία / Διαχείριση Κρίσεων 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Υποδομές και 
δομές 

αντιμετώπισης 
φυσικών 

καταστροφών και 
έκτακτων 
αναγκών 

 Έλεγχος, συντήρηση, 
βελτίωση και ανάπτυξη 
του συστήματος 
πυρασφάλειας αλσών 
και κοινοχρήστων χώρων 

 Ενεργοποίηση Τοπικού 
και Περιφερειακού 
Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας  

 

 Η έλλειψη 
επικαιροποιημένου 
σχεδίου αντισεισμικής 
προστασίας 

 Η έλλειψη 
επικαιροποιημένου 
σχεδίου αντιμετώπισης 
πυρκαγιών 

 Η έλλειψη 
επικαιροποιημένου 
σχεδίου 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας  

 Προβλήματα 
συντονισμού και 
ανάληψης 
πρωτοβουλιών 
ολοκλήρωσης 
σχεδιασμού και ελέγχου 
της ετοιμότητας 

 Ενίσχυση 
πυροπροστασίας 
με τοποθέτηση 
πυροσβεστικών 
κρουνών και 
σύσταση 
Εθελοντικού 
Σώματος 
Πυροπροστασίας. 

 Έλεγχος και 
ενίσχυση 
αντισεισμικής 
επάρκειας 
δημοσίων κτιρίων. 

 Οι επικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων 
μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών και 
κρατικών φορέων 

 Επικαιροποίηση σχεδίων για την 
αντιμετώπιση κρίσεων.  

 Μελέτη και οργάνωση της πολιτικής 
προστασίας του δήμου Χίου  

 Εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για την περίπτωση 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για 
τα σχολεία και τους ενήλικες 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου 
συστήματος έρευνας, ελέγχου, 
διάσωσης, προστασίας και 
εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση 
ατυχημάτων, 

 Ενίσχυση του εθελοντισμού και 
στήριξη πρωτοβουλιών πολιτών και 
ΜΚΟ. 
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Θέμα: «Χωροταξία – Πολεοδομία» 

Πίνακας 54: Αξιολόγηση Θέματος «Χωροταξία - Πολεοδομία» 

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Χωροταξία - Πολεοδομία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Τα υφιστάμενα 
εργαλεία 

πολεοδομικού 
σχεδιασμού 

 Η ενσωμάτωση των 
Πολεοδομικών 
Υπηρεσιών στην 
διοικητική δομή του 
Δήμου. 

 Ο εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου και 
δυνατότητα εφαρμογής 
νέων διαδικασιών 
σχεδιασμού και 
ελέγχου. 

 Ύπαρξη στην πόλη της 
Χίου σημαντικών 
ιστορικών μνημείων, 
ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας 
κτιρίων, κυρίως στις 
περιοχές του ιστορικού 
κέντρου της, του 
ιστορικού διατηρητέου 
οικισμού του Φρουρίου 
και του οικισμού του 
Κάμπου 

 Ολοκλήρωση 
σημαντικών υποδομών 
αστικού συγκροτήματος 

 Καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης και 
θεσμοθέτησης ΠΠΧΣΣΑ 
Β. Αιγαίου. 

 Εναρμόνιση ΓΠΣ και 
ΣΧΟΑΠ σε ενιαία 
χωροταξική και 
πολεοδομική μελέτη 
για ολόκληρο το Δήμο - 
νησί  

 καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης – 
θεσμοθέτησης ΓΠΣ. 
επιβάρυνση του 
αστικού συγκροτήματος 
με ποικίλες οχλούσες 
δραστηριότητες. 

 Καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης ΣΧΟΟΑΠ. 
Δημοτικών Ενοτήτων 
(πρώην Δήμων)  

 Απώλεια μέρους της 
αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωμίας, κυρίως 
της πόλης, αλλά και των 
οικισμών και του 

 Οι προβλέψεις για την 
χρηματοδότηση έργων 
Αστικών αναπλάσεων και 
Ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων 
ανάπτυξης αγροτικού 
χώρου. 

 Η επικαιροποίηση του 
Περιφερειακού 
χωροταξικού 
σχεδιασμού. 

 Οι ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις που 
προβλέπονται στο ΠΕΠ 

 Ολοκλήρωση 
παρεμβάσεων οικιστικής 
ανάπλασης και 
αποκατάστασης μερών 
της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς  

 Εφαρμογή σχεδίου πόλης 
και χωροταξικού 
σχεδιασμού 

 Ολοκλήρωση 
παρεμβάσεων ενίσχυσης 
των υποδομών της πόλης  

 Οι αλλαγές της 
πολεοδομικής 
νομοθεσίας και η 
ανάγκη 
προσαρμογής στα 
νέα δεδομένα του 
συστήματος 
διοίκησης και 
οργάνωσης του 
χώρου μετά τον 
Καλλικράτη. 

 Η περιορισμένη 
δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
και εφαρμογής 
των απαιτούμενων 
Πράξεων 
Εφαρμογής. 

 Η καθυστέρηση 
εκπόνησης και 
θεσμοθέτησης 
ΣΟΑΠ ως βασικού 
σχεδίου για την 
αστικές 
αναπλάσεις. 

 Η μη προσαρμογή 

 Ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση ΓΠΣ 
και ΣΧΟΟΑΠ. 

 Η συνάρμοση των επιμέρους 
χωροταξικών πολεοδομικών μελετών 
σε ενιαίο σχέδιο που να καλύπτει 
ολόκληρο το νησί. 

 Η λήψη αποφάσεων για κρίσιμα 
θέματα μεγάλων έργων (π.χ. λιμάνι) 
και η προσαρμογή των χωροταξικών 
ρυθμίσεων (έχει ληφθεί πολιτική 
απόφαση) 

 Η εκπόνηση ΣΟΑΠ για την 
προετοιμασία των παρεμβάσεων στον 
αστικό χώρο. 

 Η προώθηση πράξεων εφαρμογής. 

 Η επανεξέταση των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων η ιεράρχηση των 
αναγκών και η διασφάλιση 
χρηματοδότησης των απαιτούμενων 
έργων.  

 Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ για τις Δημοτικές 
Ενότητες Ομηρούπολης & Ιωνίας 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Χωροταξία - Πολεοδομία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

της πόλης με 
αξιοποίηση κοινοτικών 
πόρων (π.χ. βιολογικός 
καθαρισμός πόλης, 
περιφερειακός δρόμος 
παράκαμψης της 
πόλης) 

 Διατήρηση μερών της 
αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωμίας της 
πόλης, ειδικά τα 
τελευταία χρόνια 
(διατηρητέα κτήρια, 
αναπλάσεις κ.λπ.) 

 Ύπαρξη σημαντικών 
αξιόλογων 
χαρακτηρισμένων 
παραδοσιακών 
οικισμών στο νησί σε 
καλή κατάσταση 

 Ανάγκη 
αναδιοργάνωσης των 
χρήσεων και η επιβολή 
των απαραίτητων όρων 
που θα επιτρέψουν μια 
ορθολογικότερη 
οικιστική ανάπτυξη και 
εξυγίανση των 
υφιστάμενων 
κορεσμένων περιοχών. 

αγροτικού χώρου. 
Υπερδιόγκωση της 
πρωτεύουσας που 
αποτελεί το κύριο 
κέντρο υπηρεσιών με 
παράλληλη ανεπάρκεια 
βασικών υποδομών 
(π.χ. οξύ κυκλοφοριακό 
πρόβλημα) 

 Αυξημένο κόστος αξίας 
γης και στέγης 

 Περιορισμένοι χώροι 
αστικού πρασίνου 

 Ανάγκες για 
χαρακτηρισμό νέων 
κοινόχρηστων χώρων  
στο κέντρο της πόλης 

 Βελτίωση των 
υφιστάμενων υποδομών 
και δικτύων με στόχο την 
διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας με 
ήπιους τρόπους (πεζοί 
και ποδηλάτες) στο 
ιστορικό κέντρο της 
πόλης της Χίου, αλλά και 
στους ιστορικούς 
οικισμούς της (Οικισμοί 
Κάστρου και Κάμπου) 

 Ανάδειξη των ιστορικών 
μνημείων και 
διατηρητέων στοιχείων 
κυρίως μέσω της 
βελτίωσης της 
συμβατότητας των 
δικτύων και όψεων με 
τον ιστορικό χαρακτήρα 
των επιλεγμένων 
περιοχών 

 

των ειδικών 
πλαισίων και 
γενικά του 
υπερκείμενου 
σχεδιασμού στις 
ειδικές ανάγκες 
του νησιωτικού 
χώρου. 

 Αδυναμία 
εξυπηρέτησης 
αναγκών του 
νησιού, ειδικά τη 
θερινή περίοδο, 
από τις βασικές 
υποδομές της 
πρωτεύουσας 

 Υποβάθμιση των 
παραδοσιακών 
οικισμών λόγω της 
οικονομικής 
κρίσης και της 
έλλειψης πόρων 
για τις αναγκαίες 
συντηρήσεις 

 Αδυναμία 
χρηματοδότησης 
των ΣΧΟΟΑΠ 
Ιωνίας / 
Ομηρούπολης που 
δεν έχουν 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Χωροταξία - Πολεοδομία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Ανάγκη υλοποίησης 
έργων ανάπλασης της 
πόλης με σκοπό να 
βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και 
να καταστεί η πόλη 
ελκυστική στους 
επισκέπτες 

εκπονηθεί 

2. 

Οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις 

προστασίας και 
αναβάθμισης του 

φυσικού 
περιβάλλοντος 

 Η επιτάχυνση των 
διαδικασιών εκπόνησης 
μελετών. 

 Η ανάληψη 
πρωτοβουλιών 
συνεργασίας με 
συναρμόδιους φορείς 
και οικολογικές 
οργανώσεις για την 
προστασία και 
ανάδειξη. 

 Η αξιοποίηση της 
εμπειρίας και 
διαθεσιμότητας των 
ΜΚΟ. 

 Αναγνώριση και 
χωροθέτηση ζωνών 
προστασίας του τοπίου. 

 Χωροθέτηση Περιοχών 
Οργανωμένης 
Ανάπτυξης 

 Έλλειψη Ε.Π.Μ. 
προστατευόμενων 
περιοχών. 

 Έλλειψη 
ολοκληρωμένων 
σχεδίων διαχείρισης για 
τις προστατευόμενες 
περιοχές αλλά και τις 
περιοχές ειδικού 
ενδιαφέροντος. 

 Οι ελλείψεις του 
θεσμικού πλαισίου σε 
θέματα ειδικών 
μορφών τουρισμού 
(π.χ. καταδυτικός, 
αλιευτικός κλπ). 

 Η καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης της 
εναρμόνισης της 
εθνικής νομοθεσίας για 
την Διαχείριση των 

 Η εντεινόμενη πίεση 
εφαρμογής των 
θεσμικών ρυθμίσεων της 
ΕΕ για το φυσικό 
περιβάλλον. 

 Η δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
συναφών έργων από το 
ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Β. 
Αιγαίου. 

 

 Ο 
προγραμματισμός 
έργων 
υπερτοπικής 
κλίμακας (πχ έργα 
ΑΠΕ) με επίκληση 
των δυνατοτήτων 
των ειδικών 
πλαισίων που 
υπερισχύουν του 
τοπικού 
χωροταξικού 
σχεδιασμού. 

 Οι καθυστερήσεις 
εναρμόνισης με 
την πολιτική  της 
ΕΕ για την 
παράκτια ζώνη και 
το θαλάσσιο 
περιβάλλον 

 Η διασύνδεση των αναπτυξιακών 
δράσεων με τις χωρικές επιπτώσεις. 

 Η ιεράρχηση των περιοχών που 
χρήζουν προστασίας ώστε να 
αποφεύγονται αποσπασματικές 
δράσεις και κατασπατάληση πόρων. 

 Η εκπόνηση και θεσμοθέτηση ΕΠΜ 
και Σχεδίων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών. 

 Η εναρμόνιση των προβλέψεων των 
ΣΧΟΟΑΠ με τις ρυθμίσεις για τις ΠΠ 
και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
προστασία ανάδειξη και προβολή 
τους μέσω συνεργασιών με 
συναρμόδιους φορείς 
(Προγραμματικές Συμβάσεις) 

 Η εκπόνηση ειδικής μελέτης 
διερεύνησης των επιπτώσεων από την 
υλοποίηση εξειδικευμένων 
λειτουργιών αναψυχής, καλλιέργειας, 
και άμεση θεσμοθέτηση και 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Χωροταξία - Πολεοδομία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ιχθυοκαλλιεργειών.   Παράκτιων Ζωνών. 

 Η καθυστέρηση 
εξειδίκευσης των 
προβλέψεων της 
οδηγίας –πλαίσιο για το  
θαλάσσιο περιβάλλον. 

εφαρμογή όρων προστασίας 

3. 

Οι χωροταξικές 
και πολεοδομικές 
ρυθμίσεις για την 

οικιστική 
ανάπτυξη και τη 

βελτίωση της 
τοπικής 

οικονομίας του 
Δήμου 

 Το αναθεωρημένο ΓΠΣ 
και τα εκπονούμενα 
ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου θα 
αποτελέσουν το 
υπόβαθρο για την 
αναθεώρηση της 
πολεοδομικής του 
οργάνωσης,  

 Η πρόβλεψη για 
χρηματοδότηση έργων 
Αστικών αναπλάσεων. 

 Η πρόβλεψη για 
δημιουργία 
οργανωμένων χώρων 
υποδοχής παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

 Η πρόβλεψη για 
χωροθέτηση και 
δημιουργία υποδομών 
και εγκαταστάσεων 
οχλουσών 
δραστηριοτήτων. 

 Η δημιουργία ΒΕΠΕ 

 Έλλειμμα στην 
προώθηση της 
εφαρμογής των 
προβλέψεων του ν. 
2508/97 και 2742/99 
(ΣΟΑΠ. ΠΕΧΠ, ΠΟΑΠΔ 
κλπ.) 

 Ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των 
χρήσεων και η επιβολή 
των απαραίτητων όρων 
που θα επιτρέψουν μια 
ορθολογικότερη 
οικιστική ανάπτυξη και 
εξυγίανση των 
υφιστάμενων 
κορεσμένων περιοχών 

 Ανάγκες για 
χαρακτηρισμό νέων 
κοινόχρηστων χώρων 
για την 
πραγματοποίηση έργων 
κοινωνικών υποδομών 

 Η αναθεώρηση του 
ΠΠΧΣΣΑ Β. Αιγαίου και η 
ένταξη σε αυτό των 
ειδικών ρυθμίσεων σε 
βασικούς τομείς 
(γεωργική γη, ενέργεια, 
μεταφορικές υποδομές 
κλπ) 

 Ένταξη χρηματοδότηση  
Μελετών 
Κτηματογράφησης - 
Πολεοδόμησης - 
Πράξεων Εφαρμογής  

 Τα νέα εργαλεία 
χρηματοδότησης για την 
αξιοποίηση δημόσιας 
ακίνητης περιουσίας. 

 Η δυνατότητα 
αξιοποίησης χώρων της 
βιομηχανικής 
παράδοσης, 
στρατοπέδων και 
κτηριακής υποδομής 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
μελετών 
εφαρμογής και 
έργων ανάπλασης. 

 Υστέρηση στον 
σχεδιασμό έργων 
και παρεμβάσεων 
Αστικής 
Κινητικότητας. 

 Συντηρητική 
πολεοδομική 
προσέγγιση της 
ευρύτερης 
εξωαστικής 
περιοχής και 
αποφυγή 
χωροθέτησης 
εγκαταστάσεων 
συνάθροισης 
μεγάλου αριθμού 
ανθρώπων ή 

 Η μελέτη Κτηματογράφησης - 
Πολεοδόμησης - Πράξη Εφαρμογής  

 Η μελέτη καθορισμού και 
εξειδίκευσης χρήσεων, ζώνης 
Κοινοχρήστων Χώρων - Πρασίνου 
Χώρου και Αναψυχής κατά μήκος του 
παραλίμνιου χώρου 

 Η δημιουργία περιοχής οργανωμένης 
εγκατάστασης εμπορίου, συνεργείων 
και άλλων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας. 

 Η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για 
εγκατάσταση ξενοδοχειακής 
υποδομής υψηλών απαιτήσεων και 
στάθμης 

 Η οριστικοποίηση του σχεδιασμού και 
η δυνατότητα χωροθέτησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Διερεύνηση δημιουργίας ΒΕΠΕ  

 Η οριστικοποίηση των επιλογών για 
μεγάλα έργα υποδομής και ο 
προσανατολισμός των έργων 
εξυπηρέτησής τους (οδοποιία, 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Χωροταξία - Πολεοδομία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Δυνατότητα 
εκμετάλλευσης των 
προγραμμάτων 
διασυνοριακής και 
διαπεριφερειακής 
ανάπτυξης. 

δημοσίων φορέων. 

 Το θεσμικό περιβάλλον 
και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία ΒΕΠΕ 

ευαίσθητων 
κατηγοριών του 
πληθυσμού, στις 
ζώνες 
επικινδυνότητας 
των 
εγκαταστάσεων 
που μπορούν να 
προκαλέσουν 
τεχνολογικά 
ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης. 

κυκλοφορία και στάθμευση, 
ελεύθεροι χώροι κλπ) 

 Εκπόνηση ΣΟΑΠ 

 Ολοκλήρωση κτηματολογίου. 
 

 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



305 
 

Θέμα: «H Λειτουργικότητα Αστικών Περιοχών και Κύριων Οικισμών» 

Πίνακας 55: Αξιολόγηση Θέματος «H Λειτουργικότητα Αστικών Περιοχών και Κύριων Οικισμών»  

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Η λειτουργικότητα των αστικών περιοχών και των κύριων οικισμών 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Οι λειτουργίες  
της πόλης και των 

μεγάλων 
οικισμών 

 Κατανόηση και αποδοχή 
της αναγκαιότητας 
ρυθμιστικών 
παρεμβάσεων σε ενιαίο 
σχεδιασμό αστικής 
βιώσιμης κινητικότητας. 

 Αξιοποίηση της ύπαρξης 
πολλών και σημαντικών 
μνημείων 
(προϊστορικών, 
κλασσικών, βυζαντινών 
και νεωτέρων), αλλά και 
στη διατήρηση και 
ανάδειξη των πλούσιων 
πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της 
πόλης και  των οικισμών  

 Αναβάθμιση της 
συνολικής εικόνας και 
των λειτουργιών του 
αστικού χώρου. 

 Ο ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός ανάπτυξης – 
ανάπλασης της πόλης  

 Ο πολυλειτουργικός 
χαρακτήρας του 
πολεοδομικού 
συγκροτήματος και οι 
συνεπαγόμενες 
συγκρούσεις χρήσεων 

 Μικρά και 
αποσπασματικά έργα 
στην πόλη της Χίου και 
στους οικισμούς, που 
ενίοτε δεν 
εναρμονίζονται ν στο 
γενικότερο περιβάλλον 
(φυσικό και δομημένο) 
των περιοχών 
παρέμβασης. 

 Προβλήματα αισθητικής, 
λειτουργικής 
υποβάθμισης υ του 
κέντρου της πόλης 

 Υποβάθμιση  του 
αρχιτεκτονικού πλούτου, 
του αρχικού 
πολεοδομικού ιστού και 
της πολιτιστικής 
ταυτότητας της πόλης 

 Ρυθμίσεις κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
έργων αστικών 
αναπλάσεων και 
Βιώσιμης 
Κινητικότητας. 

 Αξιοποίηση νέου 
θεσμικού πλαισίου 
(ΣΟΑΠ κλπ) 

 Προώθηση πολιτικών 
αναβάθμισης του 
αστικού 
περιβάλλοντος 
(εξοικονόμηση 
ενέργειας, 
βιοκλιματικός 
σχεδιασμός έργων 
και δημόσιου χώρου, 
χρήση ποδηλάτου 
και διασφάλιση 
προσβάσεων ΑΜΕΑ 

 Καθυστέρηση 
εκπόνησης 
αναγκαίων 
μελετών. 

 Αποσπασματικότ
ητα υλοποίησης 
έργων 
κυκλοφορίας και 
στάθμευσης. 

 Ανασχεδιασμός 
μεγάλων έργων 
υποδομής 
(μεταφορές, 
χώροι 
συγκέντρωσης 
οικονομικών 
δραστηριοτήτων, 
αθλητικές 
υποδομές κ.α.)  

 Διαχείριση του 
προβλήματος της 
προσωρινής 
υποδοχής 
προσφύγων και 
μεταναστών. 

 Θέματα 
ασφάλειας και 

 Μελέτες ανάπλασης  ευρύτερης αστικής 
περιοχής πόλεως και κύριων οικισμών 
της  Χίου 

 Η ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία 
ιστορικών κτηρίων 

 Η επιλογή περιοχών, ζωνών ή οικισμών 
που θα προηγηθούν στην εκπόνηση των 
μελετών ανάπλασης Η υποβολή 
προτάσεων χρηματοδότησης με βάση 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικών 
αναπλάσεων. 

 Η εκπόνηση και μελέτης Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας. 

 Ενίσχυση Αστικών συγκοινωνιών 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Θέμα: Η λειτουργικότητα των αστικών περιοχών και των κύριων οικισμών 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

και στάθμευσης που 
ενίοτε δεν υπακούουν σε 
ένα συνολικό σχεδιασμό. 

 Η περιορισμένη 
αξιοποίηση 
χρηματοδοτήσεων για 
έργα και προμήθειες 
άμβλυνσης του 
κυκλοφοριακού. 

αστυνόμευσης 

2. 

Οι δημόσιοι – 
κοινόχρηστοι 
χώροι και το 
αστικό και 
περιαστικό 

πράσινο 

 Ενσωμάτωση των αρχών 
βιοκλιματικού 
σχεδιασμού στον αστικό 
χώρο. 

 Χώροι που συνδέονται 
με την ιστορία του τόπου 
και αποτελούν πόλους 
επισκεψιμότητας. 

 Κοινόχρηστοι χώροι 
υπάρχουν σε ολόκληρη 
τη Χίο, τόσο στο αστικό 
τμήμα της πόλης, όσο 
και στα χωριά.  

 Η διαδικασία 
συμμόρφωσης των 
παιδικών χαρών με τα 
πρότυπα του ΕΛΟΤ έχει 
ήδη ξεκινήσει με 
σημαντική διάθεση 
οικονομικών πόρων,  

 Αξιοποίηση των 

 Οι περισσότεροι από 
τους κοινόχρηστους 
χώρους  δεν έχουν 
σχεδιαστεί και μελετηθεί 
στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου σχεδιασμού 
της περιοχής που 
εξυπηρετούν. 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι 
έχουν μεγάλες ανάγκες 
συντήρησης και 
διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων 
και των απαραίτητων 
εργασιών του πράσινου. 

 Διαθέτουν γενικά 
χαμηλό επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως  σε ότι 
αφορά προσβάσεις, 
ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις και 

 Η δυνατότητα 
ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού και 
συμπληρωματικότητ
ας των χρήσεων των 
κοινόχρηστων 
χώρων. 

 Η διασφάλιση 
εσόδων από τη 
χρήση των χώρων για 
την συντήρηση και 
την αναβάθμισή 
τους. 

 Η χρηματοδότηση 
έργων συντήρησης 
κοινοχρήστων χώρων 
μέσα από 
δημοτικούς πόρους 
(ΣΑΤΑ) 

 Η χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

 Η διαρκής αύξηση 
των απαιτήσεων 
εμπορικής 
αξιοποίησης σε 
βάρος των 
ελεύθερων 
χρήσεων. 

 Η μη τήρηση των 
όρων 
παραχώρησης 
δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης 
και η αισθητική 
υποβάθμιση. 

 Η περιορισμένη 
δυνατότητα 
ελέγχου και 
αστυνόμευσης. 

 Περιορισμένη 
χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ  

 Ιεράρχηση παρεμβάσεων και 
ενσωμάτωση στο σχεδιασμό αστικών 
αναπλάσεων. 

 Ιεράρχηση παρεμβάσεων στο 
σχεδιασμό των ΟΠΑΑΧ για τις αγροτικές 
περιοχές και τους κύριους οικισμούς. 

 Ωρίμανση έργων που θα εκτελεστούν με 
ίδια μέσα και εκπόνηση των 
απαιτούμενων μελετών 

 Έλεγχος εξοπλισμού και  ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και άμεση άρση όλων 
των πιθανών κινδύνων που θα 
εντοπιστούν. 

 Έλεγχος της γενικότερης ασφάλειας των 
κοινόχρηστων χώρων και άμεσα μέτρα 
επίλυσης, συμπεριλαμβανομένης και 
της διασφάλισης της προσβασιμότητας 
των ΑμΕΑ σε αυτούς, όπου δεν 
επιτυγχάνεται. 

 Διαμορφώσεις και εξοπλισμός 
παράκτιων τουριστικών περιοχών. 
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Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ανταποδοτικών χρήσεων 
σε κοινόχρηστους 
χώρους για την 
αναβάθμιση και 
συντήρηση τους. 

 Διαθέσιμοι χώροι για 
βελτίωση περιαστικού 
πρασίνου και υποδομών 
αναψυχής. 

 Παρεμβάσεις στα 
παραλιακά μέτωπα των 
τουριστικών ιδίως 
περιοχών. 

εξοπλισμό.  

 Οι παιδικές χαρές δεν 
έχουν ακόμη 
διαμορφωθεί με βάση 
τις απαιτήσεις των 
προτύπων του ΕΛΟΤ, 
μετά τις πρόσφατες 
αλλαγές της Εθνικής 
Νομοθεσίας. 

  

ανάπλασης 
κοινοχρήστων χώρων 
μέσα από το ΠΕΠ και 
στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων 
αστικών 
παρεμβάσεων  

  Ένταξη των 
κοινόχρηστων χώρων 
σε μελέτες 
ανάπλασης των 
περιοχών που 
εξυπηρετούν (όπου 
αυτό είναι δυνατό 
βάσει των 
διαθέσιμων πόρων), 
ώστε κάθε νέο έργο ή 
παρέμβαση να είναι 
πλέον σύμφωνη με 
τον γενικότερο 
αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό της 
περιοχής. 

 
 
 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
έργων από το 
Πράσινο Ταμείο 

 Δεν υπάρχουν 
ώριμες μελέτες 
ανάπλασης για να 
ενταχθούν έργα 
στο ΕΣΠΑ 2014-20 

 Διαμορφώσεις και εξοπλισμός 
παράκτιων τουριστικών περιοχών 

 Δημιουργία σταθερού και επαρκούς 
πλαισίου και όρων εμπορικών χρήσεων 
κοινόχρηστων χώρων 

 Περιορισμός της κατάληψης δημόσιων 
κοινόχρηστων χώρων  

3. 

Οι λιμενικές ζώνες 
ως βασικό 

λειτουργικό 
στοιχείο της 

πόλης και των 

 Ολοκλήρωση 
σχεδιασμού λιμενικών 
ζωνών  και σύνδεση με 
τις λειτουργίες και την 

 Καθυστέρηση 
αναβάθμισης των 
λιμενικών 
εγκαταστάσεων του 

 Αξιοποίηση της 
ζήτησης για 
υποδομές θαλάσσιου 
τουρισμού (μαρίνες 

 Η δέσμευση 
χρήσης νότιου 
τμήματος λιμένος 
Χίου και Μαρίνας 

 Η  ολοκλήρωση και η υλοποίηση του 
Μaster Plan του Λιμανιού της Χίου 

 Αναβάθμιση των λιμενικών 
εγκαταστάσεων του Κεντρικού Λιμένα 
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Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

παράκτιων 
οικισμών. 

δραστηριότητα των 
πόλεων και των 
οικισμών.  

 Αξιοποίηση χερσαίων 
χώρων νέου λιμένα 
Μεστών για την 
δημιουργία 
εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και 
διακίνησης 
εμπορευμάτων και 
επισκεπτών. 

 Αξιοποίηση χερσαίων 
ζωνών τουριστικών αλλά 
και αλιευτικών 
καταφυγίων. 

 Δυνατότητα 
αναβάθμισης 
υφιστάμενων και 
δημιουργίας νέων 
λιμενικών χρήσεων και 
εγκαταστάσεων  

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
του λιμανιού ως βασικού  
παράγοντα 
διαμόρφωσης της 
αισθητικής αναβάθμισης  
και λειτουργικής 
αναζωογόνησης της 
πόλης 

Κεντρικού Λιμένα Χίου 

 Επίλυση προβλημάτων  
φιλοξενίας μεγάλων 
πλοίων ιδίως της 
κρουαζιέρας 

 Επίλυση προβλήματος 
πλημμυρικών 
φαινομένων στην 
προβλήτα του λιμανιού 
της Χίου 

 Αντιμετώπιση του 
προβλήματος της 
εμπλοκής των λιμενικών 
δραστηριοτήτων  με την 
κυκλοφοριακή κίνηση 
και τις άλλες χερσαίες 
δραστηριότητες 
εστίασης και αναψυχής 
που αναπτύσσονται στην 
περιοχή του λιμένα.  

 Η κυκλοφοριακή 
φόρτιση που επιφέρει 
στην πόλη η ακτοπλοΐα. 

 Η ανεπάρκεια 
αποθηκευτικών χώρων 
και υποδομών για την 
παραλαβή ή αποστολή 
εμπορευμάτων. 

 Οι συνθήκες που 
επικρατούν στους 

και τουριστικοί 
λιμένες 

 Αξιοποίηση 
διαφαινόμενης 
αυξητικής τάσης της 
κρουαζιέρας και της 
επισκεψιμότητας 
από τις απέναντι 
ακτές με την 
δημιουργία 
υποδομών υποδοχής 
και εξυπηρέτησης 
πλοίων και επιβατών. 

 Χρηματοδότηση από 
το ΠΕΠ του έργου της 
Διαμόρφωσης 
λιμενικής ζώνης  Χίου 

από το ΤΑΙΠΕΔ 

 Ύπαρξη χρήσεων 
που επιβαρύνουν 
την λειτουργία 
του σημερινού 
λιμένα Χίου. 

 Η διαιώνιση της 
εκκρεμότητας 
λήψης 
αποφάσεων για 
την δημιουργία 
νέου λιμένα σε 
συνδυασμό με 
την ασάφεια ως 
προς τον 
χαρακτήρα του 
λιμένα Μεστών. 

 Η αβεβαιότητα 
για την πολιτική 
ακτοπλοϊκών 
συνδέσεων 
εθνικού και 
περιφερειακού 
επιπέδου. 

 Η πιθανότητα 
χρηματοδότησης 
από κοινοτικά 
κονδύλια είναι 
περιορισμένη 

 Η πιθανότητα 

Χίου βάσει Master Plan 

 Ολοκλήρωση και εξειδίκευση 
σχεδιασμού λειτουργίας και υποδομών 
– εξοπλισμού των βασικών λιμένων. 

 Ο εξορθολογισμός των εμπορικών 
χρήσεων και η θέσπιση όρων και 
κανόνων εκμετάλλευσης. 

 Σχεδιασμός και διασφάλιση συνεργειών 
με προγράμματα αστικών αναπλάσεων 
και βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου 
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χώρους φιλοξενίας 
αλλοδαπών επιβατών. 

 Η φιλοξενία τουριστικών 
σκαφών στο νότιο 
αβαθές τμήμα του 
λιμένα Χίου. 

χρηματοδότησης 
από το ΠΔΕ είναι 
επίσης 
περιορισμένη 
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Θέμα: «Τεχνικές Υποδομές - Δίκτυα» 

Πίνακας 56: Αξιολόγηση Θέματος «Τεχνικές Υποδομές - Δίκτυα»  

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Τεχνικές Υποδομές - Δίκτυα 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Τα δίκτυα 

ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

 Αξιοποίηση των 
προβλέψεων του 
Περιφερειακού 
Σχεδιασμού για την 
ολοκλήρωση των έργων 
διαχείρισης σε οικισμούς 
μεγαλύτερους των 2.000 
αλλά και σε 
τουριστικούς οικισμούς 
μικρότερους των 2.000 
κατοίκων. 

 Αξιοποίηση της 
εμπειρίας της ΔΕΥΑΧ και 
αναβάθμιση 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε ολόκληρο 
το νησί. 

 Πολύ καλή κατάσταση 
δικτύων και ύδρευσης 
στη Βόρεια Χίο 

 Δυνατότητα δημιουργίας 
εγκατάστασης 
επαναχρησιμοποίησης 
νερού για άρδευση 
4.000 κ.μ. ημερησίως με 
την τριτοβάθμια 

 Ανάγκη αντιμετώπισης 
της μη ικανοποιητικής 
παροχής νερού ειδικά 
κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού στην 
Κεντρική και Νότια Χίο 

 Αστοχία Φράγματος 
Κατράρη και πολύ μικρή 
παροχή νερού 

 Ανάγκη αντιμετώπισης 
των δυσκολιών 
ύδρευσης και άρδευσης 
της νότιας Χίου 

 Ανεπαρκής η ΕΕΛ της 
πόλης της Χίου διότι 
υποδέχεται λύματα 
πολλών γειτονικών 
οικισμών 

 πολλοί οικισμοί 
διαθέτουν παντορροϊκά 
δίκτυα (κοινά δίκτυα 
όμβριων και 
αποχέτευσης), με 
αποτέλεσμα να γίνεται 
ακόμα δυσκολότερη η 
βιολογική επεξεργασία 

 Ένταξη  του έργου 
φράγματος Κοντού 
της Νότιας Χίου στο 
ΠΕΠ ή ΠΑΑ 

 Ένταξη του έργου 
τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας ΕΕΛ 
Χίου στο ΕΣΠΑ-ΠΕΠ 
2014-20  και του 
έργου της 
επαναχρησιμοποίηση
ς των  λυμάτων  

 Η καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης του 
Σχεδίου 
Διαχείρισης 
υδάτινου 
Δυναμικού Β. 
Αιγαίου. 

 Η σχετική 
αβεβαιότητα για 
τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης 
από πόρους του 
ΕΣΠΑ του συνόλου 
των απαιτούμενων 
έργων. 

 Η περιορισμένη 
δυνατότητα 
χρήσης ίδιων 
πόρων και 
ανταποδοτικών 
εσόδων λόγω και 
της συνεχιζόμενης 
οικονομικής κρίσης 
και της 
υποχρηματοδότησ
ης των ΟΤΑ. 

 Ανάκτηση κόστους νερού ύδρευσης 
και αρδευσης και διασφάλιση 
ανταποδοτικότητας. 

 Η έγκαιρη ωρίμαση έργων για ένταξη 
στο νέο ΕΣΠΑ. 

 Η εκπόνηση και κατακύρωση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού υδατικών 
πόρων της Χίου με πιθανά 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης  

 Η ολοκλήρωση των έργων αξιοποίησης 
των φραγμάτων «Κόρης Γεφύρι» και 
«Κατράρη» για άρδευση και ύδρευση. 

 Η ιεραρχημένη επέκταση των δικτύων 
ύδρευσης – αποχέτευσης  

 Η προτεραιοποίηση της  κατασκευής 
δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – 
ομβρίων σε μεγάλο αριθμό οικισμών  

 Οι κατασκευές νέων φραγμάτων 

 Η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης 
στην περιοχή της ΔΕΗ 

 Η διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας προτεινόμενων 
γεωτρήσεων στην περιοχή της 
Παμφυλλίδας για την εξασφάλιση 
καλής ποιότητας νερού  

 Η ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Τεχνικές Υποδομές - Δίκτυα 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

επεξεργασία του ΕΕΛ 

 Χρηματοδότηση έργων 
εξοικονόμησης και 
βελτίωσης της ποιότητας 
του πόσιμου νερού. 

των αποβλήτων. 

 Υψηλό λειτουργικό 
κόστος ιδίως  στα δίκτυα 
αποχέτευσης λόγω και 
του κατακερματισμού 
των έργων . 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
ανταποδοτικών για την 
κατασκευή και 
λειτουργία  των 
αναγκαίων έργων 
αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων.  

 Ανάγκη αντικατάστασης 
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της πόλης και 
των οικισμών  

 Ανάγκη επέκτασης 
δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

 Η καθυστέρηση 
σχεδιασμού και 
ωρίμασης 
αρδευτικών και 
αντιπλημμυρικών 
έργων 

της ποιότητας του πόσιμου νερού  

 Η βελτίωση της λειτουργίας των  ΕΕΛ 
και η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας 

 Η διασφάλιση της ανταποδοτικότητας 
των έργων 

 Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης 
αποβλήτων και γεωργικών 
υπολειμμάτων – ωρίμανση μελετών 
για την υλοποίηση του 

 Οργάνωση σχεδίου μείωσης 
υφαλμύρινσης και βελτίωσης του 
παρεχόμενου πόσιμου νερού  

 Υλοποίηση δράσεων για την μείωση 
της νιτρορύπανσης στον Κάμπο της 
Χίου 

2. Τα δίκτυα ΟΚΩ 

 Ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών 
εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

 Βελτίωση της σχέσης 
ανταποδοτικότητας και 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

 Έλλειψη οικονομικών 
πόρων για την 
ικανοποίηση των 
αιτημάτων επέκτασης 
ηλεκτροφωτισμού.  

 Έλλειψη προσωπικού για 
την έγκαιρη 
αντικατάσταση των 

 Δυνατότητα ένταξης 
έργων σε 
προγράμματα 
αστικών 
αναπλάσεων. 

 Αξιοποίηση 
χρηματοδοτήσεων 
Jessica για την 

 Η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα 
πόρων και η 
ανάγκες 
διατήρησης 
χαμηλών 
ανταποδοτικών 
εισφορών. 

 Η κάλυψη του νησιού με συγκεκριμένο 
σχέδιο, δεδομένου ότι οι ανάγκες 
επέκτασης των δικτύων υπολείπονται 
σημαντικά της δυνατότητας 
χρηματοδότησης 

 Η συνεργασία με τους παρόχους για 
την κάλυψη των αναγκών και τον 
προγραμματισμό των έργων. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Αναθέσεις έργων σε 
ιδιώτες ηλεκτρολόγους. 

 Βελτίωση της ποιότητας 
των επισκευών στα 
δίκτυα.  

 Αξιοποίηση τεχνολογιών 
καταγραφής και 
παρακολούθησης 
βλαβών. 

λαμπτήρων. 

 Οι δυσχέρειες 
συντονισμού με τους 
παρόχους για την 
υλοποίηση έργων, 

 Σημαντικά προβλήματα 
κατασκευής του 
ηλεκτροφωτισμού. Οι 
οδεύσεις των καλωδίων 
δεν είναι σωστές στα 
περισσότερα σημεία του 
δικτύου, με αποτέλεσμα 
να γίνεται συχνά 
συσκότιση σε ευρύτερες 
περιοχές 

 Ατελής κάλυψη του 
διαδικτύου σε όλο το 
νησί της Χίου εκτός της 
πόλης της Χίου. 

εξοικονόμηση πόρων 

 Πρωτοβουλίες 
ιδιωτικών φορέων 
για την παροχή 
υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

 Η καθυστέρηση 
ενσωμάτωσης  
τεχνολογιών και 
διαδικασιών 
εξοικονόμησης. 

 Η χαμηλή κάλυψη 
των αναγκών στον 
τομέα του 
ηλεκτροφωτισμού 
λόγω έλλειψης 
πόρων και 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Η αξιοποίηση δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης έργων συμπράξεων 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την μείωση του κόστους. 

 Η παροχή συνδέσεων και πρόσβασης 
σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων για τον 
γενικό πληθυσμό και τις επιχειρήσεις. 
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 Θέμα: «Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία» 

Πίνακας 57: Αξιολόγηση Θέματος «Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία»  

Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Οι λιμενικές και 

αεροπορικές 
υποδομές  

 Αναβάθμιση της 
επιχειρησιακής 
δυνατότητας του 
αεροδρομίου και 
δημιουργία / 
αναβάθμιση κτηριακών 
εγκαταστάσεων. 

 Ολοκλήρωση βασικής 
λιμενικής υποδομής και 
δικτύου αλιευτικών και 
τουριστικών λιμένων. 

 Αξιολόγηση του ρόλου 
του λιμανιού των 
Μεστών – 
Ενεργοποίηση 
λιμενικών λειτουργιών 
(συμπληρωματική 
κίνηση, χύδην φορτία, 
θεματική κρουαζιέρα) 

 Αξιοποίηση της 
μαρίνας 

 Οι περιοριστικοί 
παράγοντες 
λειτουργίας του 
αεροδρομίου της Χίου. 

 Ανάγκη για επίλυση 
του χρόνιου 
προβλήματος του 
λιμανιού της Χίου 

 Τα αλιευτικά ή 
τουριστικά καταφύγια 
απαιτούν κυρίως 
εργασίες συντήρησης, 
διαχωρισμού των 
θέσεων πρόσδεσης 
αλιευτικών και 
τουριστικών σκαφών, 
αναβάθμισης των 
υποδομών που 
απευθύνονται για 
εξυπηρέτηση των 
τουριστικών σκαφών 
κ.ά. 

 Προβλήματα 
χαρακτηρισμού μικρών 
λιμενικών υποδομών 
(αλιευτικού και 

 Οι χρηματοδοτήσεις 
του ΕΣΠΑ για Λιμάνι 
και Αεροδρόμιο 

 Εντεινόμενη πίεση 
για αναβάθμιση 
συγκοινωνιακών 
συνδέσεων. 

 Αυξανόμενη ζήτηση 
για εξυπηρετήσεις 
κρουαζιέρας και 
υπηρεσιών 
θαλάσσιου 
τουρισμού. 

 Διαφαινόμενο 
ιδιωτικό επενδυτικό 
ενδιαφέρον. 

 Η απουσία εθνικού και 
περιφερειακού 
σχεδιασμού λιμένων και 
λιμενικής πολιτικής και 
εξειδίκευσης έργων.  

 Η απουσία εθνικού 
σχεδίου για την ακτοπλοΐα. 

 Η έλλειψη σαφούς και 
στοχευμένης πολιτικής για 
την ανάπτυξη των 
εμπορευματικών 
μεταφορών και των 
συνδυασμένων 
μεταφορών. 

 Περαιτέρω καθυστέρηση 
και παράταση των 
προβλημάτων που 
σχετίζονται με το λιμάνι 
της Χίου και την 
παραχώρηση της Μαρίνας 

  

 Λήψη αποφάσεων για τα κρίσιμα 
θέματα Λιμάνι Χίου / Λιμάνι 
Μεστών /Αεροδρόμιο. 

 Δημιουργία  δικτύου λιμένων σε 
ολόκληρο το νησί, που θα μπορεί 
να δεχτεί και να εξυπηρετήσει 
τουριστικά σκάφη  

 Ολοκλήρωση των μικρών λιμενικών 
έργων. 

 Έργα και διευθετήσεις για την 
διευκόλυνση της τουριστικής 
κίνησης. 

 Ανάπτυξη και υλοποίηση υποδομής 
θαλάσσιου τουρισμού 

 Χίος – Επέκταση λιμενοβραχίονα 
και πλωτές προβλήτες για ~180 
σκάφη 

 Εμποριός – Αγκυροβόλιο – Λιμνιά / 
Χρηματοδότηση και υλοποίηση 
ώριμου έργου` 

 Λαγκάδα / Ολοκλήρωση και 
τοποθέτηση πλωτού 
κυματοθραύστη  
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

τουριστικού) 

2. 
Η συγκοινωνία 
και οι μορφές 
μετακίνησης 

 Συνεργασία με αστικό 
και υπεραστικό ΚΤΕΛ 
για την βελτίωση των 
δρομολογίων και των 
καλύψεων 
απομακρυσμένων 
περιοχών. 

 Αναβάθμιση 
συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης 
τουριστικών 
προορισμών. 

 Ενίσχυση της 
ασφάλειας και της 
σήμανσης του οδικού 
δικτύου 

 Δημιουργία συνθηκών 
ασφαλούς χρήσης του 
ποδηλάτου. 

 Περιορισμένες 
δυνατότητες 
υπεραστικών 
συνδέσεων / 
εξυπηρέτησης 
κατοίκων και 
επισκεπτών. 

 Χρονίζοντα 
προβλήματα στο 
σύστημα μεταφοράς 
μαθητών. 

 Λύση κυκλοφοριακού 
προβλήματος κατά τις 
ώρες αιχμής 

 Διευκόλυνση 
μετακίνησης πεζών και 
ΑΜΕΑ 

 Βελτίωση του 
Επιπέδου 
Εξυπηρέτησης για όλα 
τα μέσα μεταφοράς 
στο κέντρο της πόλης 

 Ανάγκη εξεύρεσης 
λύσης για 
Συγκοινωνιακή 
εξυπηρέτηση των 
δύσβατων γειτονιών 

 

 Η δυνατότητα 
εκπόνησης και 
εφαρμογής σχεδίου 
βελτίωσης της 
αστικής 
κινητικότητας. 

 Η δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
παρεμβάσεων από 
το ΠΕΠ. 

 Η αξιοποίηση της 
τεχνολογίας για την 
πληροφόρηση του 
επιβατικού κοινού. 

 Η συνεργασία με 
την Περιφέρεια για 
την βελτίωση του 
συστήματος 
μεταφοράς 
μαθητών.  

 

 Καθυστέρηση εκπόνησης 
βασικού σχεδίου κάλυψης 
των συγκοινωνιακών 
αναγκών. 

 Η έλλειψη αστυνόμευσης 
και η έλλειψη χώρων 
στάθμευσης 
διαμορφώνουν 
παραβατικές 
συμπεριφορές των 
οδηγών. 

 Η περιορισμένη χρήση των 
ΜΜΜ και η συνακόλουθη 
οικονομική δυσπραγία των 
ΚΤΕΛ. 

 Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης 
Βιώσιμης Κινητικότητας. 

 Η δημιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόμων και προώθηση 
του ποδηλάτου σαν εναλλακτικού 
μέσου μετακίνησης 

 Η εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας πεζών και ΑμΕΑ 
σε ολόκληρη την πόλη και στους 
κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών 

 Η λήψη μέτρων εξυπηρέτησης 
ευαίσθητων ομάδων δημοτών 
(άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, 
έγκυες γυναίκες) 

 Η λειτουργία λεωφορειακών 
γραμμών με "Τουριστικές" 
διαδρομές  

 Η διασύνδεση αστικών και 
υπεραστικών περιοχών με Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς 

 Συγκοινωνιακή σύνδεση συνοικιών 
της πόλης της Χίου και του 
αεροδρομίου. 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

3. 

Η κυκλοφοριακή 
οργάνωση και η 
λειτουργικότητα 

της πόλης 

 Δυνατότητα 
ανασχεδιασμού του 
συστήματος 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης 
παράλληλα με την 
σύνταξη 
κυκλοφοριακής 
μελέτης 

 Αστυνόμευση και 
εφαρμογή των 
κανόνων του ΚΟΚ στο 
κέντρο της πόλης και 
ιδιαίτερα τη διαφύλαξη 
των πεζοδρόμων, 
πεζοδρομίων, 
διαβάσεων πεζών κλπ.  

 Την επέκταση, μέσω 
νέων έργων, των 
πεζοδρομίων, όπου 
απαιτείται για την 
διασφάλιση της 
ελεύθερης πρόσβασης 
των πεζών και 
ιδιαίτερα των ΑμΕΑ σε 
ολόκληρη την πόλη. 

 Σωστή σήμανση σε όλα 
τα σημεία. 

 Αντιμετώπιση του 
προβλήματος της 
στάθμευσης στο 
κέντρο της πόλης της 
Χίου 

 Η αποτυχία εφαρμογής 
του μέτρου της 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης και η 
αδυναμία ελεγκτικού 
μηχανισμού για την 
καταπάτηση χώρων για 
πεζούς από τα Ι.Χ. 

 Η συγκοινωνιακή 
σύνδεση των χώρων 
στάθμευσης είναι 
ακριβή και δεν επιλύει 
τα προβλήματα  

 Εξεύρεση 
κυκλοφοριακών 
λύσεων για διευθέτηση 
της κυκλοφορίας κατά 
τις ώρες αιχμής 

 Βελτίωση του 
Επιπέδου 
Εξυπηρέτησης για όλα 
τα μέσα μεταφοράς 
στο κέντρο της πόλης 

 Δυνατότητα 
αξιοποίησης 
τεχνολογικών 
εφαρμογών και 
συστημάτων για 
στάθμευση 
πληροφόρηση 
κοινού για συνθήκες 
κυκλοφορίας 
εναλλακτικών 
διαδρομών κλπ. 

 Απομάκρυνση Ι.Χ. 
από το κέντρο της 
πόλης με την 
ταυτόχρονη, όμως, 
εξασφάλιση θέσεων 
στάθμευσης 
περιφερειακά και τη 
διασφάλιση 
επαρκούς 
συγκοινωνίας για τη 
μετακίνηση των 
επιβατών προς το 
κέντρο της πόλης. 
Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να 
εφαρμοστεί το 
μέτρο της 
ελεγχόμενης 

 Η σώρευση χρήσεων και 
εξυπηρετήσεων κοινού στο 
πολεοδομικό συγκρότημα 
και το κέντρο της πόλης. 

 Η αδυναμία παροχής 
αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών δημόσιου 
χαρακτήρα. 

 Η επιδείνωση του 
κυκλοφοριακού 
προβλήματος λόγω 
έλλειψης δυναμικού για 
την επαρκή αστυνόμευση 
της πόλης 

 Η εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης 
Βιωσιμότητας Αστικής 
Κινητικότητας  

 Η αναθεώρηση και ο 
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος 
συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

 Η βελτίωση της σήμανσης 

 Η συνεργασία με το Δημοτικό Λ.Τ. 
για την κυκλοφοριακή οργάνωση 
στην ευρύτερη λιμενική ζώνη 
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Θεματικός Τομέας: Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Θέμα: Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Διαπαιδαγώγηση του 
κοινού. 

 
 
 

στάθμευσης 

4. Το οδικό δίκτυο 

 Το εθνικό και 
επαρχιακό δίκτυο είναι 
επαρκές για την 
κάλυψη του συνόλου 
των αναγκών 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
συντηρήσεων του 
αγροτικού δικτύου 

 Ανάγκη για 
ολοκλήρωση των  
περιφερειακών οδών Α 
και Δ του Δήμου 

 Εξαιρετικά μεγάλου  
μήκους αγροτικό 
δίκτυο που χρήζει 
συντήρησης 

 

 Συνεργασία με 
Περιφερειακές 
υπηρεσίες για την 
ολοκλήρωση των 
έργων του βασικού 
επαρχιακού 
δικτύου. 

 Αξιοποίηση 
συστήματος GIS 
Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για 
καταγραφή 
αξιολόγηση 
αναγκών. 

 Περιορισμένη δυνατότητα 
χρηματοδότησης έργων για 
το οδικό δίκτυο από το 
ΕΣΠΑ 2014-20. 

 Μεγάλο κόστος 
συντήρησης δημοτικής και 
ιδίως της αγροτικής 
οδοποιίας. 

 Ολοκλήρωση έργου κατασκευής 
περιφερειακού πόλης Χίου. 

 Ολοκλήρωση μελετών και 
κατασκευή συμπληρωματικών 
έργων του Περιφερειακού της 
πόλης. 

 Μικρά έργα οδοποιίας με σκοπό τη 
βελτίωση της κυκλοφορίας. 

 Βελτίωση υφισταμένων αγροτικών 
οδών με την κατασκευή τεχνικών 
έργων όπου απαιτείται. 

 Καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών 
έργων αγροτικής οδοποιίας ανά 
Δ.Ε. 

 Πρόγραμμα συντηρήσεων και 
άρσης επικινδυνότητας στο ορεινό 
ιδίως επαρχιακό δίκτυο. 

 Έργα βελτίωσης της ασφάλειας / 
σημάνσεις. 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: «Παιδεία» 

Πίνακας 58: Αξιολόγηση Θέματος «Παιδεία» 

Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Παιδεία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. Οι υποδομές 
προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας 
και 

δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 
 

 Το ποσοστό μαθητών 
που συνεχίζει την 
εκπαίδευσή του από το 
Γυμνάσιο (υποχρεωτική 
εκπαίδευση) στο Λύκειο, 
αυξάνεται 

 Ύπαρξη σημαντικού 
κτιριακού αποθέματος 
που μπορεί να 
φιλοξενήσει νέες 
εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, 

 Επανάχρηση μη 
λειτουργούντων 
σχολείων στους 
οικισμούς για 
εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές 
δραστηριότητες 

 Ανάγκη 
επαναξιολόγησης των 
υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων βάσει 
των νέων συνθηκών που 
διαμορφώνονται στο 
εκπαιδευτικό σύστημα 

 Σημαντικό κόστος 
συντήρησης σχολικών 
υποδομών. 

 Ελλείψεις χώρων και 
εξοπλισμού. 

 Ανάγκη δημιουργίας 
Μουσικού Γυμνασίου - 
Λυκείου 

 Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 
εκπαίδευσης μέσα 
από το ΠΕΠ 

 Σχεδιασμός και 
εφαρμογή 
Περιφερειακού 
προγράμματος 
αναβάθμισης 
σχολικών υποδομών. 

 Δυνατότητα 
ενίσχυσης 
εξοπλισμού μέσω 
πιλοτικών δράσεων 
και προγραμμάτων. 

 Οργανωμένη 
λειτουργία των 
σχολικών επιτροπών 
και αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των 
τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου. 

 
 

 Η διαρροή 
μαθητικού 
πληθυσμού 

 Η ανισοκατανομή 
του μαθητικού 
πληθυσμού 

 Το υψηλό κόστος 
συντήρησης και 
ανανέωσης 
εξοπλισμού. 

 Ο περιορισμός της 
κρατικής 
χρηματοδότησης. 

 Η ορθολογική κατανομή του 
μαθητικού πληθυσμού και η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
νέων σχολικών συγκροτημάτων 

 Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου 
προγράμματος Σχολικής Στέγης και η 
ιεράρχηση των αναγκών. 

 Οι συντηρήσεις και οι επισκευές για 
τη βελτίωση της λειτουργικότητας των 
μονάδων Εκπαίδευσης  

 Η διαμόρφωση αύλειων χώρων των 
υπαρχουσών εκπαιδευτικών μονάδων  

 Η προώθηση των νέων τεχνολογιών 
και η ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών εντός των σχολικών 
μονάδων. 

 Η ενεργειακή αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων 

 Η προμήθεια εξοπλισμού για τα 
υφιστάμενα εργαστήρια 

 Δημιουργία Πράσινων σχολείων 

2. Οι υποδομές  Ύπαρξη ΑΕΙ το οποίο  Ανάγκη ανέγερσης νέων  Η αξιοποίηση των  Η  Η ενίσχυση της λειτουργίας του 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Παιδεία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

τριτοβάθμιας και 
λοιπής 

εκπαίδευσης 

αναπτύσσει καινοτόμες 
δράσεις και απευθύνεται 
στο μαθητικό πληθυσμό 
όλης της χώρας 

εγκαταστάσεων ΑΕΙ 

 Συνεργασία για την 
αξιοποίηση της 
περιουσίας και των 
δωρεών. 

χρηματοδοτήσεων 
έξυπνης εξειδίκευσης 
μέσω του ΠΕΠ για 
την ενίσχυση του 
ρόλου του 
Πανεπιστημίου 

υποχρηματοδότηση 
των ΑΕΙ  

 Οι περιορισμένες 
δυνατότητες των 
τεχνικών 
υπηρεσιών του 
Παν. Αιγαίου 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και η 
διασύνδεση του με την τοπική 
οικονομία. 

 Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων 
και των δωρεών  

3. 

Οι δράσεις της 
σχολικής 

κοινότητας  και 
παρεμβάσεις 
στήριξής της 

 Υλοποίηση σημαντικών 
προγραμμάτων εντός της 
σχολικής κοινότητας με 
χρηματοδότηση από το 
Υπουργείο Παιδείας 

 Δυνατότητα διεκδίκησης 
νέων προγραμμάτων της 
ΕΕ 

 Πολλά προγράμματα της 
σχολικής κοινότητας δεν 
είναι θεσμοθετημένα.  

 Περιορισμένη 
δημοσιότητα και 
συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας. 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
χρηματοδότησης. 

 Ένταξη των 
προγραμμάτων σε 
έναν συνολικό 
σχεδιασμό δράσεων 
υποστήριξης της 
σχολικής κοινότητας 
που μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από 
πόρους το 
Υπουργείου Παιδείας 
και της ΕΕ. 

 Αποσπασματικές 
δράσεις και 
έλλειμμα 
χρηματοδότησης. 

 Για την θεσμική υλοποίηση και τον 
προγραμματισμό των δράσεων της 
σχολικής κοινότητας απαιτείται η  
συνεργασία πολλών φορέων που είναι 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς 
την ύπαρξη οργανωμένου γραφείου 
παιδείας 

 Αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου 
της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας (ΔΕΠ) και ανάδειξης της ως 
φορέα σχεδιασμού της εκπαίδευσης 
σε τοπικό επίπεδο και ως οργάνου 
λαϊκής συμμετοχής.   

 Δημιουργία δικτύου με συνεργασία 
σχολείων κοινωνικών υπηρεσιών για 
στήριξη οικογενειών οι οποίες 
αντιμετωπίζουν  δυσκολίες. 
Ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας 
Ψυχολογικής και Κοινωνικής στήριξης 
παιδιών και γονέων. 

 Ανοικτές σχολικές αυλές με 
διαμόρφωση νησίδων πρασίνου ώστε 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Παιδεία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

να συμβάλλουν στην βελτίωση του 
μικροκλίματος της γειτονιάς αλλά θα 
δώσουν διέξοδο στα παιδιά για να 
παίξουν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: «Πολιτισμός» 

Πίνακας 59: Αξιολόγηση Θέματος «Πολιτισμός» 

Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Πολιτισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Οι  υποδομές 
Πολιτισμού 

 Αναβάθμιση της 
λειτουργίας και 

 Απουσία 
ολοκληρωμένου σχεδίου 

 Διαθέσιμοι χώροι και 
κτηριακό απόθεμα σε 

 Η υποβάθμιση 
θεσμών 

 Ο συντονισμός των δράσεων και η 
εκπόνηση ιεραρχημένου σχεδίου 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Πολιτισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

δραστηριότητας των 
πολιτιστικών υποδομών 
υπερτοπικής και 
περιφερειακής 
εμβέλειας. (Ομήρειο, 
Βιβλιοθήκη Κοραή, 
ΔΗΠΕΘΕ) 

 Αξιοποίηση χώρων και 
παράδοσης πολιτισμού 
στην Χιακή ύπαιθρο και 
στους παραδοσιακούς 
οικισμούς. 

 Ενίσχυση του 
συντονιστικού ρόλου του 
Δήμου 

αξιοποίησης και 
διαχείρισης πολιτιστικών 

 Φθίνουσα πορεία του 
ΔΗΠΕΘΕ ιδίως ως προς 
την δραστηριοποίηση 
στο περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Ελλειμματικές υποδομές 
των βασικών φορέων. 

 Κατακερματισμός 
φορέων και 
αρμοδιοτήτων. 

 Ανάγκες του Ομήρειου 
Πνευματικού Κέντρου σε 
οπτικοακουστικά μέσα, 
σε Οn – Line Συνδέσεις, 
σε υποδομές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες 

 Προβλήματα βασικής 
υποδομής και 
εξοπλισμού και κάλυψης 
κόστους λειτουργίας  
υπερτοπικής σημασίας 
αθλητικών υποδομών 
(κολυμβητήριο κλπ) 

σημαντικούς 
οικισμούς. 

 Δυνατότητα 
αξιοποίησης 
αρχιτεκτονικού 
κτηριακού 
αποθέματος για 
πολιτιστικές χρήσεις. 

 Ύπαρξη ιδιωτικού 
επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για 
τον συνδυασμό 
πολιτισμού -
τουρισμού. 

 Αξιοποίηση 
δυνατοτήτων 
ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας 
στον τομέα του 
πολιτισμού. 

περιφερειακής 
εμβέλειας. 

 Η 
αποσπασματικότητ
α των δράσεων 

 Το έλλειμμα 
συντονισμού. 

 Το υψηλό κόστος 
δημιουργία και 
συντήρησης 
πολιτιστικών 
υποδομών. 

  

αναβάθμισης πολιτισμικών 
υποδομών υπερτοπικής και τοπικής 
σημασίας. 

 Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης 
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και 
μέσων για τη δημιουργία και 
λειτουργία μεγάλων έργων 
πολιτιστικής υποδομής  

  

2. 
Οι υποδομές – 
δομές - φορείς 
παραγωγής 

 Διοργάνωση 
εκδηλώσεων και 
δράσεων ακόμη και 

 Υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις σε 
υλικοτεχνική υποδομή. 

 Η δυνατότητα 
αξιοποίησης 
προγραμμάτων της 

 Διοικητικές και 
λειτουργικές 
αδυναμίες των 

 Διαμόρφωση μόνιμων συνεργασιών 
για το συντονισμό και την κοινή 
δράση τοπικών φορέων. 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Πολιτισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

πολιτιστικού 
έργου 

εθνικής εμβέλειας με την 
αξιοποίηση του πλήθους 
και της ποιότητας των 
δημιουργών της Χίου. 

 Προσέλκυση χορηγών 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων μεγάλης 
εμβέλειας. 

 Η αναβάθμιση του 
Ομηρείου 

 Στη πόλη αναπτύσσονται 
και λειτουργούν πολλές 
πολιτιστικές 
πρωτοβουλίες 
συλλόγων, ομίλων και 
γενικά ομάδων πολιτών. 

 Δραστήριοι σύλλογοι 
λαϊκού και 
παραδοσιακού 
πολιτισμού 

 Κατακερματισμός 
φορέων και 
αρμοδιοτήτων 
Π.χ. Ν.Π.Δ.Δ. 
- Φιλαρμονική 
- Μουσεία 
- Βιβλιοθήκη 
- ΔΙΚΕΧ 
- Δημοτικός 

κινηματογράφος 
- Θέατρο «Μίκης 

Θεοδωράκης» - 
Καστρομηνά 

- Ομήρειο 
- Κινηματογραφική 

λέσχη 
- Εικαστικά 
- Μουσική 

 Ανάγκη ενίσχυσης δομών 
παραγωγής πολιτιστικού 
έργου. 

ΕΕ ιδίως στον τομέα 
του πολιτισμού. 

 Η αύξηση της 
ζήτησης ποιοτικών 
εκδηλώσεων και 
δράσεων σε σύνδεση 
με την προσπάθεια 
τουριστικής 
προβολής της Χίου. 

φορέων στο χώρο 
του πολιτισμού. 

 Έλλειψη ενιαίου 
σχεδιασμού και 
συνεργασιών. 

 Αδυναμία 
υλοποίησης 
ενταγμένων έργων 
από την υπηρεσία 
λόγω έλλειψης 
προσωπικού 

 Συνεργασίες με φορείς εθνικού και 
περιφερειακού επιπέδου. 

 Ιεράρχηση αναγκών και συνεισφοράς 
δημοτικών υπηρεσιών στην 
υποστήριξη λειτουργίας των φορέων 
πολιτισμού. 

 Επικέντρωση σε σημαντικές δράσεις 
υπερτοπικής εμβέλειας. 

 Στήριξη των τοπικών φορέων και των 
πολιτιστικών συλλόγων. 

 Αναδιοργάνωση των φορέων του 
Δήμου ως προς τις αρμοδιότητες και 
τις δράσεις στους τομείς του 
Αθλητισμού και του Πολιτισμού. 

  

3. 

Οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, οι 
θεσμοί και οι 

λοιπές δράσεις 
προώθησης του 

πολιτιστικού 
προϊόντος τόσο 

στην Ελλάδα όσο 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
πλέγματος χορηγιών με 
την συμμετοχή τοπικών 
και μη επιχειρήσεων για 
την χρηματοδότηση των 
δράσεων πολιτισμού 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
θεσμοθετημένων 

 Ανάγκη διατήρησης και 
ενίσχυσης των 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων αυτόνομα 
αλλά και σε συνδυασμό 
με τις ενέργειες 
προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος 

 Ύπαρξη Σχεδίου 
Δράσης για τον 
Πολιτισμό  

 Ψηφιοποίηση 
πολιτιστικού 
πλούτου με 
χρηματοδότηση 
μέσω του 

 Ο κατακερματισμός 
των τοπικών 
δυνάμεων. 

 Η περιορισμένη 
χρηματοδότηση. 

 Η περιορισμένη 
συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα 

 Επικέντρωση προσπαθειών σε τομείς 
με ισχυρή παράδοση και προοπτική.  

 Διατήρηση, ενίσχυση και προώθηση 
των τοπικών εθίμων, εορτών και 
εκδηλώσεων  

 Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων για την 
προβολή και προώθηση των τοπικών 
παραγόμενων προϊόντων δίνοντας 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Πολιτισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

και διεθνώς 
 

συνεργασιών με όλους 
τους συλλόγους και 
φορείς πολιτισμού που 
προάγουν τα ήθη και 
έθιμα της περιοχής, στο 
πλαίσιο ενός ετήσιου 
σχεδιασμού δράσεων 
και εκδηλώσεων 

της περιοχής. 

 Έλλειμμα εκδηλώσεων 
περιφερειακής και 
εθνικής ακόμη 
εμβέλειας. 

 Περιορισμένη 
αξιοποίηση της 
σημαντικής παρουσίας 
Χιωτών δημιουργών 

προγράμματος 
ψηφιακής σύγκλισης 

 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
διασποράς για την 
οργάνωση 
σημαντικών 
εκδηλώσεων. 

 Η δυνατότητα 
ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας 
στον τομέα του 
πολιτισμού. 

έμφαση στην γαστρονομία και στα 
τοπικά προϊόντα 

 Προώθηση και προβολή της 
παράδοσης εντός και εκτός των 
ελληνικών συνόρων στο πλαίσιο της 
ενωμένης πολιτιστικής Ευρώπης με 
την αδελφοποίηση της πόλης με 
άλλες αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πόλεις   

 Αδελφοποίηση της πόλης με άλλες 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πόλεις με 
πλούσιο ιστορικό απόθεμα και 
άνοιγμα καναλιών επικοινωνίας για 
αρχαιολογικά, πολιτιστικά, 
περιβαλλοντικά και άλλα θέματα  

 Ανάπτυξη μηχανισμού άντλησης 
χορηγιών 

4. 

Οι αρχαιολογικοί 
χώροι, τα 

μνημεία, οι 
παραδοσιακοί 
οικισμοί  και οι 

δυνατότητες 
αξιοποίησης τους 

 Η διαφαινόμενη αύξηση 
της δραστηριότητας στον 
τουρισμό και η αύξηση 
της επισκεψιμότητας των 
χώρων ιστορικού, 
θρησκευτικού και 
αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. 

 Η αξιοποίηση των 
μεσαιωνικών οικισμών 
με ενεργοποίηση και της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

 Η άντληση πόρων για 

 Οι δυσχέρειες εύρεσης 
χρηματοδότησης για  την 
ανάδειξη των μνημείων  

 Το εξαιρετικά μεγάλο 
πλήθος των μνημείων 
και το συνεπαγόμενο 
κόστος προστασίας 
ανάδειξης και 
λειτουργίας. 

 Ανάγκη ανάδειξης 
μνημείων όπως και του 
μοναδικού 
αρχιτεκτονικού πλούτου 

 H κινητοποίηση της 
διεθνούς Κοινότητας 
της Χίου για την 
αξιοποίηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

 Η ποιοτική 
διαφοροποίηση της 
ζήτησης στον 
παγκόσμιο του 
τουρισμό σε όφελος 
των περιοχών ειδικού 
πολιτιστικού 

 Η αδυναμία 
συντήρησης και 
ανάδειξης των 
μνημείων και 
οικισμών με 
αρχιτεκτονική αξία 

 Η έλλειψη μελετών 

 Το ασαφές και 
πολύπλοκο 
ιδιοκτησιακό 
καθεστώς. 

 Το έλλειμμα 
συνεργασίας 

 Συνεργασία με την αρχαιολογική 
υπηρεσία  

 Προστασία Πολιτιστικών και 
Ιστορικών Στοιχείων - Συντήρηση και 
αποκατάσταση των αρχαίων 
βυζαντινών μνημείων  

 Βελτίωση της διαχείρισης και  
λειτουργίας τοπικών μουσείων  

 Ενοποίηση – Σήμανση επισκέψιμων 
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και 
Μουσείων 

 Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης 
μεσαιωνικών οικισμών. 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Πολιτισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

αξιοποίηση από τα νέα 
χρηματοδοτικά 
εργαλεία. 

 Η ανάδειξη των 
ιδιαίτερων οικισμών της 
Χίου που τελούν σε 
καθεστώς προστασίας 

 Η αναβίωση 
αγροκτημάτων του 
Κάμπου και η 
ολοκληρωμένη προβολή 
του νησιού (παλιά 
αρχοντικά, κήποι, τοπικά 
προϊόντα, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις) 

 Η αξιοποίηση του 
Κινηματοθεάτρου REX 

και της παράδοσης ενδιαφέροντος 

 Χρηματοδότηση 
μέσα από πόρους το 
ΠΕΠ στο πλαίσιο των 
ΟΧΕ 

 Διερεύνηση ύπαρξης 
επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για 
την αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
παραδοσιακών 
οικισμών 

συναρμόδιων 
φορέων 

 Υψηλά κόστη 
επανάχρησης 
κτιρίων 
αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς 

 Ασύμφορη 
οικονομικά η 
επανάχρηση 
κτιρίων 
αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς για τη 
στέγαση 
πολιτιστικών 
δράσεων, φορέων 
και οργανισμών 

 Η ενεργός διασύνδεση των αξιόλογων 
στοιχείων του νησιού που συνθέτουν 
ένα μοναδικό προφίλ και η προώθηση 
του νησιού ως τουριστικού 
προορισμού λόγω της αρχιτεκτονικής 
ιδιαιτερότητας, των τοπικών 
προϊόντων και της αναλλοίωτης 
φυσιογνωμίας του 
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 Θέμα: «Αθλητισμός» 

Πίνακας 60: Αξιολόγηση Θέματος «Αθλητισμός»  

Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Αθλητισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Οι υποδομές και ο 

εξοπλισμός 
αθλητισμού 

 Αξιοποίηση νέων 
χρηματοδοτικών 
εργαλείων. 

 Ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός 
εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων 

 Αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός του 
Ιωνικού Κολυμβητηρίου 

 Έλλειψη κοινού πλαισίου 
ή Κανονισμού 
διαχείρισης αθλητικών 
υποδομών 

 Δυσχέρειες συντονισμού 
για την κάλυψη των 
αναγκών των τοπικών 
συλλόγων 

 Ανάγκη ανάπτυξης 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων με 
στάδιο και κλειστό 
γυμναστήριο 

 Ανάγκη κατασκευής 
κολυμβητηρίου  

 Ανάγκη ανακατασκευής 
υφιστάμενων αθλητικών 
πάρκων σε όλες τις ΤΚ 

 Ανάγκη αγοράς νέου 
εξοπλισμού 

 Το υψηλό κόστος 
συντήρησης των 
αθλητικών υποδομών 

 
 

 Συνεργασία με Γ.Γ.Α. 
και αθλητικές 
ομοσπονδίες για την 
αναβάθμιση και 
ενίσχυση των 
αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

 Δυνατότητα 
χρηματοδότησης 
συμπράξεων-
Εξεύρεση χορηγών 
για την 
χρηματοδότηση των 
δράσεων αθλητισμού 

 Ανεπάρκεια πόρων 
από τη Γ.Γ. 
Αθλητισμού για την 
δημιουργία 
αθλητικών 
υποδομών υψηλής 
στάθμης 

 Καταγραφή και κατηγοριοποίηση 
υφιστάμενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

 Ολοκλήρωση ελέγχων 
καταλληλόλητας 

 Προγραμματισμός υλοποίησης έργων 
με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου 

 Σύνταξη Γενικού Κανονισμού 
λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 
Ιωνικού Κολυμβητηρίου  

 Εκπόνηση μελετών αθλητικών έργων 

 Διερεύνηση δυνατότητας 
συνεργασίας με φορείς του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα 

 Κατάρτιση προγράμματος περιοδικών 
συντηρήσεων αθλητικών έργων 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Αθλητισμός 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

2. 

Οι δομές, οι 
φορείς και τα 
προγράμματα 

μαζικού 
αθλητισμού 

 Αξιοποίηση της ισχυρής 
παράδοσης σε ειδικούς 
τομείς (π.χ. 
υδατοσφαίριση, 
ναυταθλητισμός κλπ) 

 Παροχή υπηρεσιών 
μαζικού αθλητισμού σε 
όλες τις ηλικίες 

 Παροχή υπηρεσιών 
εκγύμνασης σε ΑμΕΑ 

 Στην περιοχή 
δραστηριοποιούνται 
πολλοί αθλητικοί 
σύλλογοι εκ των οποίων 
οι περισσότεροι έχουν 
πλούσιο παρελθόν και 
πολλές επιτυχίες στο 
ενεργητικό τους. 

 Ανάγκη 
επανασχεδιασμού και εκ 
νέου προγραμματισμού 
των δράσεων που 
υλοποιούνται στον 
αθλητισμό  

 Ανάγκη στήριξης όλων 
των προγραμμάτων και 
αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

 Ανάγκη αναδιοργάνωσης 
των δομών και των 
φορέων αθλητισμού και 
ανάπτυξη 
θεσμοθετημένων κοινών 
δραστηριοτήτων με τους 
αθλητικούς συλλόγους 
της περιοχής 

 Διεκδίκηση της 
χρηματοδότησης 
νέων προγραμμάτων 
από την Γ.Γ. 
Αθλητισμού 

 Ανασχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων με 
στόχο την ενίσχυση 
της τοπικής αγοράς 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα 
αυτοχρηματοδότησ
ης και 
ανταποδοτικής 
λειτουργίας λόγω 
της οικονομικής 
κρίσης. 

 Ανταγωνιστικά 
προγράμματα από 
τον ιδιωτικό τομέα. 

 Κατακερματισμός 
προσπαθειών ιδίως 
στο τοπικό επίπεδο. 

 Ενίσχυση των προγραμμάτων 
Μαζικού Αθλητισμού με νέες 
δραστηριότητες, με κοινωνική 
διαβούλευση και με χρηματοδότηση 
από την ΓΓ Αθλητισμού 

 Καταγραφή των αθλητικών 
σωματείων της Χίου και των 
δραστηριοτήτων τους 

 Ανάπτυξη και ενίσχυση 
προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού 

 Διεύρυνση των προγραμμάτων 
άθλησης ειδικών κατηγοριών 
πληθυσμού σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς υποστήριξης 

 Ανάπτυξη κοινού προγραμματικού 
πλαισίου με τους Συλλόγους και τους 
αθλητικούς φορείς Υποστήριξη των 
Αθλητικών σωματείων και συλλόγων  

 Ανάπτυξη μηχανισμού άντλησης 
χορηγιών για δράσεις αθλητισμού 

 Συντονισμός και προώθηση διεθνών 
Αθλητικών Συναντήσεων 
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Θέμα: «Υγεία – Πρόνοια» 

Πίνακας 61: Αξιολόγηση Θέματος «Υγεία - Πρόνοια»  

Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Υγεία – Πρόνοια 

Α/Α ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Υπηρεσίες και 

υποδομές υγείας 

 Ύπαρξη του Σκυλίτσιου 
Γ. Νοσοκομείου Χίου 

 Κέντρο Υγείας Πυργίου 

 Περιφερειακά Ιατρεία 
Λαγκάδας, Καλαμωτής, 
Καρδαμύλων, 
Παρπαριάς, Νενήτων, 
Καμπιών, Καλλιμασιάς, 
Κουρουνιών 

 Πολυδύναμα 
Περιφερειακά Ιατρεία 
Οινουσσών, Ψαρών, 
Βολισσού 

 Σημαντικές ελλείψεις σε 
προσωπικό 

 Έλλειψη πόρων για τις 
λειτουργικές δαπάνες 
και προμήθειες του 
νοσοκομείου 

 Κινητοποίηση 
ιδιωτών/ευεργετών 
για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών στον 
τομέα της 
κοινωνικής μέριμνας 

 Χρηματοδότηση από 
το Ε.Π. Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού δράσεων 
λειτουργίας 
πολυιατρείων που 
θα απευθύνονται σε 
ευπαθείς ομάδες 

 Η κατάρρευση της 
λειτουργίας του 
συστήματος 
υγείας, λόγω της 
οικονομικής κρίσης 

 Έλλειψη πόρων για 
τη λειτουργία του 
συστήματος υγείας 

 Διεύρυνση προγραμμάτων Ιατρικής 
Φροντίδας για Ηλικιωμένους, 
άπορους δημότες και προληπτικής 
ιατρικής για Δημότες  

 Στελέχωση με επαρκές προσωπικό 
των αγροτικών ιατρείων  

 Διασφάλιση παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών σε απομακρυσμένες 
περιοχές  

2. 

Υποδομές 
προσχολικής 

φροντίδας(παιδικοί 
– βρεφικοί – 

βρεφονηπιακοί - 
Δομές φύλαξης 

παιδιών – βρεφών 
– νηπίων και 
δημιουργικής 

απασχόλησης για 
την ικανοποίηση 
των αναγκών της 

  

 Επαρκές επίπεδο 
υπηρεσιών με 
δυνατότητα βελτίωσης 

 Δυνατότητα 
διαμόρφωσης μίας 
ενιαίας στρατηγικής για 
τον τρόπο λειτουργίας 
των δομών  προσχολικής  
φροντίδας 

 Δυνατότητα 
αξιοποίησης 

 Κατακερματισμός 
φορέων και 
αρμοδιοτήτων 

 Ανάγκη δημιουργίας  
νέων σταθμών (π.χ. 
Μαστιχοχώρια) 

 Ανάγκη ορθολογικής 
κατανομής των 
ωφελούμενων 

 Ανάγκη στήριξης της 
λειτουργίας των 
υφιστάμενων δομών 

 Συνέχιση της 
χρηματοδότησης των 
υπαρχουσών δομών 
από το ΠΕΠ 2014-20 

 Ενίσχυση δράσεων 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας
. 

 Ο περιορισμός 
χρηματοδότησης 
της προσχολικής 
φροντίδας τόσο 
από το ΕΣΠΑ 2014-
20 όσο και από 
εθνικούς πόρους 

 Πολυπλοκότητα 
κριτηρίων επιλογής 
ωφελουμένων  

 Είναι πολύ πιθανό 
η λειτουργία της 

 Αναδιοργάνωση των φορέων του 
Δήμου ως προς τις αρμοδιότητες και 
τις δράσεις στον τομέα της 
Πρόνοιας. 

 Επέκταση του συστήματος 
προσχολικής φροντίδας στο τοπικό 
επίπεδο 

 Διαμόρφωση και εξειδίκευση των 
προνοιακών δράσεων και δομών σε 
απόλυτη αντιστοίχιση με την 
περιφερειακή Στρατηγική για την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΠΕΣΚΕ) 
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Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία / Πρόνοια – Τρίτη Ηλικία – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Θέμα: Υγεία – Πρόνοια 

Α/Α ΠΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

εργαζόμενης 
μητέρας) 

υφιστάμενων κτιρίων 
για την εκ νέου 
χρησιμοποίησή τους ως 
κοινωνικές υποδομές 

 Αξιοποίηση 
υφιστάμενου 
εξοπλισμού για 
δημιουργία κεντρικής 
κουζίνας 

 Δυνατότητα 
αναβάθμισης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

φύλαξης και 
δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών  

 Ανάγκη επέκτασης της 
λειτουργίας τους 

 Ανάγκη δημιουργίας 
νέων δομών φύλαξης 
και δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών 
στους οικισμούς 

δομής να μην 
καταστεί βιώσιμη 
ή/και 
ανταγωνιστική με 
τον ιδιωτικό τομέα, 
και κατά συνέπεια 
να κρίνεται 
αβέβαιο το μέλλον 
της 

Βορείου Αιγαίου 

 Γενίκευση παρεχόμενων υπηρεσιών 
παιδιατρικού ελέγχου και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης 

 Διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής 
για τον τρόπο λειτουργίας και 
χρηματοδότησης των δομών 
πρόνοιας 
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Θέμα: «Τρίτη Ηλικία» 

Πίνακας 62: Αξιολόγηση Θέματος «Τρίτη Ηλικία»  

Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 
Θέμα: Τρίτη Ηλικία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Οι υποδομές και 
δομές στήριξης 

και εξυπηρέτησης 
των αναγκών της 

τρίτης ηλικίας 

 Οργανική και 
λειτουργική 
ανασυγκρότηση των 
δομών και υπηρεσιών, 
ενιαίος συντονισμός 
διοικητικών και 
επιχειρησιακών 
λειτουργιών 

 Αναβάθμιση λειτουργιών 
προγραμμάτων 
«Βοήθεια στο Σπίτι». 
Διεύρυνση παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε 
συνεργασία με τις 
υπόλοιπες δομές και 
υπηρεσίας πρόνοιας 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
νέων υπηρεσιών όπως 
είναι η πρόληψη 
βιολογικών, 
ψυχολογικών και 
κοινωνικών 
προβλημάτων των 
ηλικιωμένων ώστε να 
παραμείνουν αυτόνομα, 
ισότιμα και ενεργά μέλη 
του κοινωνικού συνόλου 

 Επικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες και 
δραστηριότητες Ν.Π.Δ.Δ. 
και ΔΙΚΕΧ 

 Ανάγκη συστηματικής 
και ενιαίας 
παρακολούθησης και 
προγραμματισμού των 
δράσεων της τρίτης 
ηλικίας 

 Ανάγκη ανάπτυξης νέων 
δραστηριοτήτων όπως 
είναι η παροχή 
υπηρεσιών ψυχολογικής 
στήριξης και 
απασχόλησης της τρίτης 
ηλικίας ώστε να 
αισθάνονται ενεργά 
μέλη της κοινωνίας 

 Ανάγκη συνεργασίας με 
φορείς για την 
ενημέρωση των 
ηλικιωμένων σε θέματα  
που αφορούν την υγεία 
τα κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήματα 
τους 

 Πρόσληψη 
προσωπικού για την 
ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων 
διότι υπάρχουν κενές 
οργανικές θέσεις 
στον ΟΕΥ του ΚΑΠΗ 

 Χρηματοδότηση της 
λειτουργίας ενός 
Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων μέσα 
από το Ε.Π. 
Ανθρώπινοι Πόροι 

 Μη επιλέξιμη η 
χρηματοδότηση 
των δομών Βοήθεια 
στο Σπίτι από το 
ΕΣΠΑ 2014-20 

 Δημιουργία ενιαίας οργανωτικής 
μονάδας για τον σχεδιασμό, 
υλοποίηση και διαχείριση δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής 

 Λειτουργική και επιχειρησιακή 
αναδιοργάνωση των δομών 

 Προγραμματισμός δράσεων του 
ΚΑΠΗ βασισμένο σε μία ενιαία 
κοινωνική πολιτική σε συνεργασία με 
τη Δημοτική Επιχείρηση και την 
Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου 

 Πρόσληψη προσωπικού για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
εργοθεραπείας, ιατρικής στήριξης και 
πρόληψης για την ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση των αναγκών της τρίτης 
ηλικίας 

 Ανάπτυξη θεσμοθετημένων 
συνεργασιών με φορείς για την 
ενημέρωση των ηλικιωμένων σε 
θέματα  υγείας και ψυχολογικής 
στήριξης 

 Βελτίωση των οικονομικών του ΚΑΠΗ 
μέσα από χορηγίες  
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 
Θέμα: Τρίτη Ηλικία 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Δυνατότητα βελτίωσης 
των οικονομικών 
δεδομένων του ΚΑΠΗ 
μέσα από χορηγίες  

 Δυνατότητα ενοικίασης 
χώρων για την 
δημιουργία 
παραρτημάτων ΚΑΠΗ  

 Η εξυπηρέτηση των 
ηλικιωμένων δεν 
βασίζεται μόνο σε 
δράσεις ψυχαγωγίας και 
πολιτισμού αλλά 
παρέχονται και 
συμπληρωματικές 
υπηρεσίες κυρίως σε 
θέματα πρωτοβάθμιας 
ιατρικής και 
νοσηλευτικής 
περίθαλψης, καθώς 
επίσης και αισθητικής 
περιποίησης 

 Ανάγκη αναβάθμισης 
των υφιστάμενων 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη δημιουργίας 
νέων ΚΑΠΗ  στους 
οικισμούς  

 Ανάγκη 
προγραμματισμού της 
υλοποίησης μίας δομής 
ΚΗΦΗ 
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Θέμα: «Κοινωνική Ενσωμάτωση» 

Πίνακας 63: Αξιολόγηση Θέματος «Κοινωνική Ενσωμάτωση»  

Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
 

Δομές και 
προγράμματα 

στήριξης  
ευπαθών 
κοινωνικά 
ομάδων 

 Δυναμικοί φορείς που 
ασχολούνται με τα θέματα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
και ειδικότερα της 
νεολαίας  

 Δημιουργία δικτύου 
τοπικών φορέων για την 
αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση 
στο νησί  

 Το ιστορικό τμήμα της 
πόλης διαθέτει μεγάλο 
αριθμό κτιρίων 
κατάλληλων για τη 
στέγαση υπηρεσιών 
ολοκληρωμένης 
κοινωνικής φροντίδας 

 Δυνατότητα αναβάθμισης 
και δημιουργίας νέων 
δομών και υπηρεσιών 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων 

 Το θέμα των 
προσφύγων/ αιτούντων 
άσυλο και ναυαγών έχει 
λάβει διεθνείς 
διαστάσεις και δεν έχει 
αντιμετωπιστεί 
συνολικά, 
επιβαρύνοντας ιδιαίτερα 
νησιά που έχουν 
εγγύτητα στις τουρκικές 
ακτές όπως η Χίος 

 Νέες πληθυσμιακές 
ομάδες που έχουν 
ανάγκη την κοινωνική 
προστασία και 
φροντίδα: οικονομικοί 
μετανάστες, άστεγοι, 
νεόπτωχοι, άτομα 
εξαρτημένα, θύματα 
οικογενειακής βίας κ.α. 

 Προκύπτουν νέες 
κοινωνικές ανάγκες από 
την οικονομική κρίση για 
οικογένειες με θέματα 
ανεργίας, υπερχρέωσης 
κλπ 

 Υποβολή προτάσεων 
στο  ΠΕΠ για την 
Κοινωνική 
Ενσωμάτωση  

 Δημιουργία τοπικού 
δικτύου φροντίδας 
με τους άλλους 
φορείς του νησιού 

 Σχεδιασμός και 
εφαρμογή 
συστήματος 
εξεύρεσης μόνιμης 
χρηματοδότησης 
δράσεων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης μέσω 
της δυναμικής 
αναζήτησης πόρων 
από χορηγίες και 
προγραμματικές 
συμβάσεις με τον 
Δήμο 

 Προώθηση της 
κοινωνία των 
πολιτών, μέσω των 
Μ.Κ.Ο.  

 Ανάπτυξη της 

 Τα θέματα της 
υποδοχής 
μεταναστών 
παραμένουν άλυτα 
σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο και 
καλείται ο Δήμος 
να τα 
αντιμετωπίσει 
χωρίς τις 
απαραίτητες 
υποδομές, γνώσεις, 
και πόρους 

 Δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου 
Κοινότητας Υποδοχής – Δικτύωσης – 
Ενσωμάτωσης  ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων (νέοι που διαφεύγουν από το 
εκπαιδευτικό σύστημα, πρόσφυγες, 
μετανάστες, μεγάλα σε ηλικία άτομα, 
απεξαρτημένοι, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κλπ.) 

 Δημιουργία προγράμματος παροχών 
και διευκολύνσεων της πολύτεκνης 
οικογένειας 

 Ανάπτυξη προγράμματος 
αντιμετώπισης αναγκών αστέγων - 
Μέριμνα αποκατάστασης τους 

 Εντοπισμός, παρακολούθηση και 
συνδρομή αναξιοπαθούντων δημοτών 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή 
Ολοκληρωμένης πολιτικής για την 
στήριξη των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες 

 Μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας, 
ξεκούρασης, καθαριότητας για 
μετανάστες πρόσφυγες, άστεγοι   
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Διαπιστώνονται 
σημαντικά προβλήματα 
που προκύπτουν από τις 
εξαρτήσεις και αφορούν 
τη νεολαία  

 Ανάγκη ανασυγκρότησης 
των Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου  

 Ανάγκη εκσυγχρονισμού, 
αναδιοργάνωσης και 
εφαρμογής νέων 
πολιτικών κοινωνικής 
ενσωμάτωσης της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 
2014-20 

κοινωνικής 
οικονομίας  
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας» 

Πίνακας 64: Αξιολόγηση Θέματος «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας» 

Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 
Θέμα: Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Υποδομές και 
δομές στήριξης 

της 
Επιχειρηματικότ

ητας και 
ενίσχυσης της 
καινοτομίας 

 Σημαντικό πλεονέκτημα η 
ύπαρξη «επιχειρηματικής 
κουλτούρας» και 
έμπειρου (στον ελληνικό 
και διεθνή χώρο) 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Δυναμικός φορέας 
εκμετάλλευσης και 
προώθησης της μαστίχας 
(ΕΜΧ  

 Δυναμική και 
παραδοσιακή Κοινότητα 
στο χώρο της ναυτιλίας 

 Δυνατότητα επένδυσης 
στον τομέα του 
τεχνολογικού κεφαλαίου 
δηλαδή σε προηγμένες 
υποδομές και υπηρεσίες 
Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών  

 Η Ύπαρξη των Σχολών του 
πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Η ισχυρή με διεθνή 
διάσταση επιχειρηματική 
παράδοση στη ναυτιλία 

 Η ελλιπής και 
περιορισμένη 
ενσωμάτωση ειδικών 
ρυθμίσεων για την 
επιχειρηματικότητα στον 
νησιωτικό χώρο 

 Αποτυχία προηγούμενων 
προσπαθειών δημιουργίας 
δομών ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας. 

 Μικρό μέγεθος των 
τοπικών επιχειρήσεων. 

 Περιορισμένη δυνατότητα 
συνεργασίας τοπικών 
επιχειρήσεων. 

 Ενδεχόμενα περιορισμένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον σε 
συνθήκες οικονομικής 
κρίσης. 

 Περιορισμένη πρόσβαση 
σε τεκμηρίωση 
πληροφορίας και 
δεδομένων για την τοπική 
οικονομική δραστηριότητα 

 Έλλειψη ειδικών (τοπικών) 
κινήτρων ενίσχυσης 

 Κινητοποίηση 
ιδιωτικών πόρων 
για στήριξη 
καινοτόμων 
επενδύσεων 

 Η πρόβλεψη 
δράσεων για την 
έξυπνη εξειδίκευση 
στο πλαίσιο του 
ΠΕΠ 

 Ίδρυση 
Περιφερειακού 
Συμβουλίου 
Καινοτομίας 

 Ενεργός συμμετοχή 
του Δήμου στο 
σχεδιασμό των 
Προγραμμάτων δια 
Βίου Μάθησης για 
την κάλυψη των 
κενών σε 
δεξιότητες και 
επαγγέλματα 

 Οι εξελίξεις στην 
εμπορική ναυτιλία 
και η ανάγκη 

 Χαμηλού επιπέδου 
δεξιότητες από την 
Αυτοδιοίκηση για 
την υλοποίηση ενός 
τέτοιου σημαντικού 
εγχειρήματος 

 Απαιτείται 
στελεχιακό 
δυναμικό υψηλής 
εξειδίκευσης 

 Χαμηλή ιεράρχηση 
στις 
προτεραιότητες 
των μικρών 
τοπικών 
επιχειρήσεων που 
βιώνουν τις 
συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης 

 Τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και οι 
διαδικασίες 
αδειοδότησης 

 Η έλλειψη χώρων 
και η αδυναμία 
υποβολής και 

 Δημιουργία Κέντρου Στήριξης των 
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της 
Επιχειρηματικότητας. 

 Τοπικό σχέδιο δράσης ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

 Δημιουργία ΒΕΠΕ 

 Δημιουργία  συνεργασιών μεταξύ του 
Πανεπιστημίου, των Επιμελητηρίων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο 
την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας  

 Ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας  

 Ίδρυση θερμοκοιτίδας για νέες 
καινοτόμες επιχειρήσεις. 

 Ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών 
διασυνοριακών επιχειρηματικών 
συνεργασιών. 

 Οργάνωση και λειτουργία 
επιχειρήσεων τροφοδοσίας και 
παροχής υπηρεσιών στα πληρώματα 

 Η στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 
σε συνέργεια με το σχετικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Η κατάλληλο οργάνωση των 
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 
Θέμα: Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Η δυνατότητα των 
Χιώτικων ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων να 
στηρίξουν προσπάθειες 
ανάπτυξης παροχής 
υπηρεσιών στον τόπο τους 

 Η ύπαρξη της Σχολής 
Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού 

επιχειρηματικότητας σύγχρονων και 
καινοτόμων 
υπηρεσιών 

 Η άνοδος του 
διαμετακομιστικού 
εμπορίου 

 Η ζήτηση σε 
υπηρεσίες 
τροφοδοσίας 
πλοίων και 
διακίνησης / 
εκπαίδευσης 
πληρωμάτων 

εξυπηρέτησης 
πλοίων που 
αναμένουν 
ναύλους 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης προς 
ναυτικούς για την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
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 Θέμα: «Στήριξη της Αγροτικού Τομέα» 

Πίνακας 65: Αξιολόγηση Θέματος «Στήριξη του Αγροτικού Τομέα»  

Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Στήριξη του Αγροτικού Τομέα 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Ο αγροτικός 

τομέας 

 Τοπικά προϊόντα με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
(εσπεριδοειδή κυρίως 
μανταρίνια, ελιές 
χουρμάδες (ΠΟΠ), 
αρωματικά φυτά, μέλι, 
τσίκουδα κλπ),  
ενσωματωμένα στην 
τοπική κουζίνα και 
διατροφή 

 Παραδοσιακές 
καλλιέργειες ήπιας 
μορφής που δεν 
επιβαρύνουν το 
περιβάλλον  

 Ήπιες κλιματολογικές 
συνθήκες που ευνοούν 
την αγροτική παραγωγή 
(περιορισμένοι παγετοί 
κλπ) 

 Ολοκλήρωση σημαντικών 
υποδομών στον τομέα 
αποθήκευσης – 
διακίνησης προϊόντων 
(λαχαναγορά – 
ιχθυόσκαλα) 

 Οι πυρκαγιές του 2012 και 
οι επιπτώσεις τους στην 
αγροτική και 
κτηνοτροφική 
δραστηριότητα.  

 Χαμηλή παραγωγικότητα 
της εργασίας στον 
πρωτογενή τομέα 

 Ελλείψεις στην 
τυποποίηση και 
επεξεργασία προϊόντων 
(πλην μαστίχας) 

 Ελλιπής εμπορική 
εκμετάλλευση 
συγκεκριμένων τοπικών 
προϊόντων 

 Σταδιακή εγκατάλειψη 
καλλιεργειών, ειδικά στη 
Β. Χίο. Ηλικιακή γήρανση 
αγροτικού πληθυσμού 

 Προβλήματα στα δίκτυα 
διανομής και στην 
προώθηση που 
συνδέονται με το 
αυξημένο κόστος 
μεταφοράς και τη 

 Χρηματοδότηση 
του τομέα της 
αγροδιατροφής  
από το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και το ΠΕΠ 

 Δημιουργία 
κτηνοτροφικού 
Πάρκου 

 Δημιουργία 
Μελισσοκομικού 
Πάρκου  

 Στροφή 
καταναλωτών σε 
προϊόντα 
ποιότητας και 
συγκεκριμένης 
προέλευσης 
(τοπικά προϊόντα, 
προϊόντα 
βιολογικής 
καλλιέργειας) 

 Εξωστρέφεια των 
επώνυμων 
αγροτικών 
προϊόντων. 

 Γήρανση αγροτικού 
πληθυσμού 

 Μείωση των 
επιδοτήσεων / 
ενισχύσεων των 
αγροτικών 
προϊόντων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Πιθανή εγκατάλειψη 
αγροτικών 
δραστηριοτήτων ως 
συνέπεια στροφής 
του πληθυσμού στην 
οικονομία των 
υπηρεσιών 

 Εξάντληση φυσικών 
πόρων με πιθανές 
επιπτώσεις στην 
αγροτική παραγωγή 
(π.χ.αδρευτικό 
πρόβλημα, , 
υπεραλίευση και 
εξάντληση 
αλιευμάτων) 

 Επιπτώσεις στην 
αγροτική παραγωγή 

 Δημιουργία Μελισσοκομικών 
πάρκων 

 Αξιοποίηση πιλοτικών και 
ερευνητικών προγραμμάτων 
αγροδιατροφικού τομέα (ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου) 

 Ενίσχυση της μετεγκατάστασης 
κτηνοτροφικών μονάδων 

 Συνεργασία με την Περιφέρεια και 
τους φορείς των αγροτών  για την 
προβολή των τοπικών αγροτικών 
προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της 
εικόνας τους στην εγχώρια και 
παγκόσμια αγορά  Ανάδειξη τοπικής 
κουζίνας και διατροφής 

 Δημιουργία Κέντρου Στήριξης της 
Αγροτικής – Κτηνοτροφικής 
Παραγωγής και της Αλιείας. 

 Διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης 
νέων αγροτικών  δραστηριοτήτων 
και παραγωγής ανταγωνιστικών 
αγροτικών προιόντων. 

 Ενδυνάμωση της 
συμπληρωματικότητας του 
πρωτογενούς τομέα με άλλους 
τομείς της τοπικής οικονομίας  
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Στήριξη του Αγροτικού Τομέα 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

γεωγραφική απομόνωση  

 Υδρευτικό πρόβλημα με 
σοβαρές επιπτώσεις στην 
επιβίωση συγκεκριμένων 
καλλιεργειών (π.χ. 
εσπεριδοειδή) 

 Κατακερματισμός του 
αγροτικού κλήρου και 
συγκεχυμένο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς  

 Άμεση εξάρτηση του 
γεωργικού εισοδήματος 
από τις επιδοτήσεις και 
ελλείψεις σχεδιασμού στη 
διάρθρωση των 
καλλιεργειών 

 Αξιοποίηση των 
νέων θεσμών 
(ολοκληρωμένα 
πολυλειτουργικά 
αγροκτήματα, 
οικοτεχνία, αγορά 
αγροτών) 

από την ανεξέλεγκτη 
βόσκηση 

 Εισαγωγή 
τυποποιημένων 
προϊόντων χαμηλού 
κόστους και απώλεια 
της θέσης στην 
αγορά για τοπικά 
προϊόντα (π.χ. χυμοί, 
γάλα)  

 Η έλλειψη 
προσανατολισμού σε 
νέες μεθόδους 
παραγωγής, 
φιλικότερες προς το 
Περιβάλλον 

 Η μη τήρηση των 
κανόνων ορθής 
γεωργικής πρακτικής  

 Αξιοποίηση γνωστού μοναδικού 
προϊόντος (μαστίχα) ως βασικού 
κινήτρου για γνωριμία και 
προώθηση άλλων τοπικών 
προϊόντων. 

 Ολοκλήρωση και αξιοποίηση 
αρδευτικών φραγμάτων και δικτύων  

 Εξέταση δυνατότητας και 
προϋποθέσεων δημιουργίας μόνιμης 
αγοράς τοπικών προϊόντων  
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Θέμα: «Στήριξη του Τουρισμού και Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος» 

Πίνακας 66: Αξιολόγηση Θέματος «Στήριξη του Τουρισμού και Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος»  

Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Στήριξη του Τουρισμού και Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Οι τουριστικοί 
πόροι και οι 

δράσεις 
παραγωγής και 
προώθησης του 

τουριστικού 
προϊόντος 

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
του διεθνώς 
αναγνωρίσιμου 
προορισμού που είναι το 
"ελληνικό νησί" 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (π.χ. 
αγροτουρισμός) 

 Ο πολιτισμός και η 
πολιτιστική κληρονομιά 
ως βασικό στοιχείο της 
ιδιαίτερης τουριστικής 
ταυτότητας 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
συνεργασιών για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση 
των τουριστικών πόρων 
του δήμου και τη 
προώθηση της 
οικονομικής βιωσιμότητάς 
τους 

 Ισχυρή τοπική παράδοση  
με ενδιαφέροντα στοιχεία  
σύνδεσης της τοπικής 
παραγωγής και του 
πολιτισμού.  

 Ανάγκη διάγνωσης όλων 
των δυνατοτήτων 
αξιοποίησης των 
τουριστικών πόρων της 
περιοχής  

 Ανάγκη χάραξης μίας 
συνολικής στρατηγικής για 
τον τουρισμό  

 Ανάγκη αξιοποίησης των 
τουριστικών πόρων της 
περιοχής  

 Η παροχή υπηρεσιών 
τουρισμού δεν είναι 
επαρκώς ενσωματωμένη 
στην κουλτούρα του 
νησιού 

 Ανάγκη αναδιοργάνωσης 
των υφιστάμενων δομών 
και υπηρεσιών προβολής 
και προώθησης του 
τουρισμού στη περιοχή 

 Ανάγκη αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
του δήμου για την 
εξυπηρέτηση της 
επιχειρηματικής 

 Η γειτνίαση με την 
Τουρκία 

 Η ανάδειξη του 
τουρισμού 
κρουαζιέρας και 
ενοικίασης σκαφών 
στη νότια Τουρκία 
(Αττάλεια) 

 Η χρηματοδότηση 
των δράσεων 
τουρισμού από το 
ΠΕΠ 2007-2013 

 Οι δυνατότητες 
διαδικτυακής 
προβολής των 
προορισμών χωρίς 
ενδιαμέσους και 
απευθείας σε όλο το 
πιθανό διεθνές κοινό  

 Η αξιοποίηση των 
ΟΧΕ για τη 
δημιουργία 
ολοκληρωμένου 
σχεδίου βιώσιμης 
οικονομικής 
ανάπτυξης 

 Η περιορισμένη 
δυναμικότητα των 
υποδομών 
φιλοξενίας -  
εστίασης. 

 Η οικονομική 
αδυναμία 
εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης  
των καταλυμάτων 

 Οι συνθήκες  
προσφύγων 
υποβαθμίζουν τις 
υπηρεσίες και 
λειτουργίες του 
νησιού 

 Η συνεχιζόμενη 
ανεπάρκεια 
τουριστικών 
υποδομών και 
υπηρεσιών 

 Η μη οργανωμένη 
προσέγγιση των 
δράσεων 
τουρισμού 

 Έλλειψη 

 Εκπόνηση ειδικής μελέτης 
τουριστικής ταυτότητας και 
ανάπτυξης 

 Διαχειριστικό σχέδιο αξιοποίησης 
και ανάδειξης Αγιασμάτων. 

 Σήμανση Δικτύου Πεζοπορικών 
Διαδρομών και διαδρομών mountain 
bike. 

 Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου 

 Ανάδειξη Λίμνης Αρμολίων 

 Δημιουργία υποδομών 
πληροφόρησης των επισκεπτών 
(τουριστικά περίπτερα, χάρτες, 
σήμανση, τουριστικοί οδηγοί κλπ) 

 Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς 
εκθέσεις τουρισμού 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικά 
και διεθνή τουριστικά γραφεία, με 
προξενεία και με φορείς 
επηρεασμού όπως η Χιώτικη 
Ομογένεια 

 Αξιοποίηση δυνατοτήτων 
παράδοσης και υποδομών 
θαλάσσιου τουρισμού 

 Δημιουργία δομής διαχείρισης 
Προορισμού. Διασφάλιση 
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Στήριξη του Τουρισμού και Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Το νησί δεν έχει 
χαρακτηριστικά 
"κορεσμένου" τουριστικού 
προορισμού-Διατήρηση 
του παραδοσιακού και 
αναλλοίωτου χαρακτήρα 

κοινότητας 

 Απελευθέρωση των 
αγορών και των διεθνών 
ανταλλαγών, η οποία 
δημιουργεί οξυμένο 
ανταγωνισμό σε 
μικρότερη του κράτους 
κλίμακα. 

 Διατήρηση παραδοσιακών 
τρόπων οργάνωσης 
(οικογενειακές 
επιχειρήσεις) με 
περιορισμένες 
δυνατότητες 
ενσωμάτωσης 
καινοτομιών. 

 Έλλειψη δικτυώσεων και 
επιφυλακτικότητα σε 
συνεργασίες μεταξύ των 
κλάδων. 

 Αδυναμίες συστήματος 
προώθησης προβολής 
συνολικά για το νησί  

 Η δυνατότητα 
απευθείας προβολής 
μέσω του διαδικτύου 
προορισμών 

 Οι τάσεις προτίμησης 
των τουριστών σε 
"αναδυόμενους 
προορισμούς" που 
μπορούν να 
προσφέρουν 
ολοκληρωμένες 
εμπειρίες 

προσανατολισμού 
του τοπικού 
πληθυσμού προς 
την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων ως 
προϋπόθεση 
ανάπτυξης 
εναλλακτικών 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 
(οικοτουρισμός, 
αγροτουρισμός) και 
δημιουργίας 
πρόσθετου 
εισοδήματος. 

συντονισμού και συνεργασίας 
συναρμόδιων φορέων. 

 Δημιουργία συντονιστικού οργάνου, 
επιτελικού χαρακτήρα για τη 
διαχείριση του τομέα του τουρισμού 
με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

 Διασφάλιση μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών συνδέσεων και 
επιδίωξη μείωσης χρόνου και 
κόστους μεταφοράς ανθρώπων και 
αγαθών. 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου 
ανάπτυξης που είναι δυνατόν να 
προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και 
να κινητοποιήσει την ιδιωτική 
πρωτοβουλία 
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Θέμα: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση και Μείωση της Ανεργίας» 

Πίνακας 67: Αξιολόγηση Θέματος «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση και Μείωση της Ανεργίας»  

Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση και Μείωση της Ανεργίας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Οι δομές 
προώθησης 

στην 
απασχόληση 

 Η σύνδεση του 
Πανεπιστημίου με την 
αγορά εργασίας και τις 
επιχειρήσεις 

 Η αξιοποίηση των 
παραδοσιακών προϊόντων 
της Χίου και των νέων 
δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες 

 Παρά τις συμμετοχή 
του Δήμου σε ΤΟΠΣΑ 
δεν υπάρχει ενεργός 
συμμετοχή και 
συμβολή σε θέματα 
απασχόλησης 
Υπάρχουν ελλείψεις σε 
προσωπικό  

 Ανάγκη δικτύωσης με 
τις επιχειρηματικές 
μονάδες  

 Ανάγκη δημιουργίας 
δομών σύζευξης 
προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας 

 Χρηματοδότηση 
δράσεων προώθησης 
στην απασχόληση με την 
ένταξη της δημοτικής 
επιχείρησης σε 
προγράμματα του Ε.Π. 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
δυναμικού και η 
αξιοποίηση των 
δράσεων έξυπνης 
εξειδίκευσης  

 Η δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας των 
τοπικών φορέων για την 
αντιμετώπιση της 
ανεργίας 

 Η οικονομική κρίση 
που οδηγεί σε 
επιπλέον απώλεια 
των θέσεων 
εργασίας 

 Σύζευξη προσφοράς – ζήτησης 
εργασίας και ενίσχυση του ρόλου 
των κοινωνικών εταίρων με 
χρηματοδότηση από το Ε.Π. 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών με 
επιχειρηματικές μονάδες της 
περιοχής 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς 
που υλοποιούν δράσεις ενεργητικών 
μορφών απασχόλησης,  καθώς και 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Προώθηση της δημιουργίας δικτύου 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρηματικών φορέων, με στόχο 
την στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με νέο εξειδικευμένο 
προσωπικό και την συγκράτηση του 
ανθρώπινου δυναμικού στην 
περιοχή 

2. 
Η ανεργία και οι 

προοπτικές 
απασχόλησης 

 Δυνατότητα προώθησης 
στην απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων με 
την υλοποίηση 

 Οι Απόφοιτοι ΑΕΙ και 
Λυκείου 
μεταναστεύουν από το 
νησί  

 Ανάδειξη τοπικών 
επιχειρηματικών 
ευκαιριών για τη 
δημιουργία θέσεων 

 Η αποψίλωση του 
νησιού από το 
ανθρώπινο 
δυναμικό νέων 

 Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων 
που θα αντιμετωπίζουν 
διαγνωσμένες ανάγκες κατά 
περιοχή, ομάδα-στόχο, κλάδο 
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση και Μείωση της Ανεργίας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ενεργητικών μορφών 
απασχόλησης 

 Δυνατότητα προώθησης 
στην απασχόληση νέων 
ανέργων υπεύθυνων 
νοικοκυριών με την 
υλοποίηση ενεργητικών 
μορφών απασχόλησης 

 Δυνατότητα προώθησης 
στην απασχόληση 
γυναικών ανέργων με την 
υλοποίηση ενεργητικών 
μορφών απασχόλησης  

 Δυνατότητα εναρμόνισης 
της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής των 
γυναικών με την 
υλοποίηση αντίστοιχων 
δράσεων  

 Ανάγκη ανάληψης 
δράσεων για την 
μείωση της 
μακροχρόνιας 
ανεργίας  

 Υψηλά επίπεδα 
ανεργίας στις γυναίκες 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 Υψηλά επίπεδα 
ανέργων 
νεοεισερχόμενων στην 
αγορά εργασίας 

 Ύπαρξη ειδικών 
ομάδων πληθυσμού 
όπως οι νέοι άνεργοι 
(έως 29 ετών), οι 
γυναίκες άνεργες (έως 
55 ετών), οι 
μακροχρόνια άνεργοι 
(άνω των 45 ετών), οι 
Παλιννοστούντες (έως 
29 ετών), οι ΑμΕΑ, κ.α. 
που αντιμετωπίζουν 
άνιση μεταχείριση που 
οφείλονται στις 
ταχύρρυθμες αλλαγές 
που διατρέχουν τις 
σύγχρονες κοινωνίες 
της γνώσης και τις 

απασχόλησης στο νησί 

 Η αξιοποίηση των 
εμπροσθοβαρών 
δράσεων  Εγγυημένης 
Απασχολησης 
(Κατάρτιση-πρακτική-
προώθηση στην 
Απασχόληση) 

ηλικιών και υψηλής 
εξειδίκευσης. 

διάρκεια ανεργίας  

 Η υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων προώθησης στην 
απασχόληση προσαρμοσμένα στις 
τοπικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας  

 Η υλοποίηση προγράμματος 
διάγνωσης των τοπικών αναγκών και 
άρσης των δυσκολιών πρόσβασης 
στην εργασία ατόμων που 
απασχολούνται σε κλάδους που 
καλούνται φθίνοντες, μέσα στο 
σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον 
που διαμορφώνεται  

 Η προώθηση της ισότητας των δύο 
φύλων και η μείωση της ανεργίας 
των γυναικών (Γυναίκες 
επιχειρηματίες, Πρόγραμμα 
ενίσχυσης του «συνεταιρίζεσθαι» 
των γυναικών, και τέλος Πρόγραμμα 
ενίσχυσης κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας των γυναικών) 
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Θεματικός Τομέας: Οικονομία και Απασχόληση 

Θέμα: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση και Μείωση της Ανεργίας 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ψηφιακές οικονομίες 

 Υψηλή ανεργία στις 
ειδικές ομάδες 
πληθυσμού οι οποίες 
παρουσιάζουν στοιχεία 
χαμηλού 
εκπαιδευτικού 
επιπέδου και υψηλής 
τεχνικής ειδίκευσης 
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Αξιολόγηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Χίου και Νομικών Προσώπων 
Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας «Δραστηριότητες και Διαδικασίες» 

Πίνακας 68: Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας: «Δραστηριότητες και Διαδικασίες» 

Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 

Δραστηριότητες 
τεχνικών, 

πολεοδομικών, 
περιβαλλοντικών 

υπηρεσιών και 
υπηρεσιών 

προγραμματισμού 

 Αξιολόγηση 
αποδοτικότητας 
οργανωτικής 
διάρθρωσης και 
βελτιωτικές 
παρεμβάσεις. 

 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του 
εξειδικευμένου και 
έμπειρου ανθρώπινου 
δυναμικού των 
υπηρεσιών. 

 Η ύπαρξη εμπειρίας 
υλοποίησης 
αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων 

 Η ενιαία πολιτική 
διοίκηση των βασικών 
τομέων σχεδιασμού. 

 Ανταπόκριση στις νέες 
αυξημένες απαιτήσεις 
Διαχειριστικής 
Επάρκειας. 

 Περιορισμοί και 
δυσλειτουργίες που 
προκύπτουν από τον 
υφιστάμενο ΟΕΥ 

 Σημαντικές ελλείψεις 
σε προσωπικό και 
ειδικά στους οικισμούς 
εκτός της Πόλης της 
Χίου 

 Πεπαλαιωμένος 
εξοπλισμός του Δήμου 
στην καθαριότητα 

 Ανάγκη 
αναδιοργάνωσης, 
ενίσχυσης και 
εκσυγχρονισμού των 
διαδικασιών και 
εργαλείων. 

  Ανάγκη ανάπτυξης 
συστήματος 
εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου 
και αξιολόγησης. 

 Η αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών 
στην παραγωγή 
μελετών και τον 
σχεδιασμό και έλεγχο 
παρεμβάσεων. 

 Οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης 
έργων λειτουργικής 
αναβάθμισης από το 
νέο ΕΣΠΑ στη 
Δημόσια Διοίκηση και 
την Τ.Α. 

 Το νέο θεσμικό 
πλαίσιο προβλέπει τη 
λήψη διαχειριστικής 
επάρκειας ανά έργο 

 Το νέο ΕΣΠΑ είναι σε 
φάση εκκίνησης και ο 
Δήμος μπορεί να 
προετοιμαστεί 
κατάλληλα 

 Αξιοποίηση 

 Ανεπαρκής 
συντονισμός και 
επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων μεταξύ 
τοπικών 
περιφερειακών και 
εθνικών φορέων και 
υπηρεσιών.  

 Η μείωση της 
εισπραξιμότητας των 
ανταποδοτικών τελών 
που μπορεί να 
οδηγήσει σε 
υποβάθμιση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

 Η εισαγωγή νέων 
μεθοδολογιών 
προγραμματισμού και 
ελέγχου θα πρέπει να 
τύχουν αποδοχής από 
τους υπαλλήλους ώστε 
να δώσουν την 

 Προώθηση διαδικασιών 
προγραμματισμού, ωρίμανσης, 
δημοπράτησης, ελέγχου, 
επίβλεψης και οικονομικής 
διαχείρισης έργων που 
εκτελούνται από το Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή 
διαδικασιών στον τομέα της 
ανακύκλωσης. 

 Ωρίμανση μεγάλων έργων και 
παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας 
και ανάγκη ολοκλήρωσης 
συνεχιζόμενων έργων και 
υλοποίηση νέων      

 Καταγραφή δημοτικής περιουσίας, 
καθορισμός προτεραιοτήτων και 
εφαρμογή πολιτική γης 

 Απαιτείται η εκπαίδευση των 
υπαλλήλων για την άρτια εκτέλεση 
των νέων δραστηριοτήτων  

 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Οργανωμένες υπηρεσίες 
με υψηλή αυτονομία  και 
έμπειρο προσωπικό 

 Αξιοποίηση συνεργασιών 
και ικανότητα 
ενσωμάτωσης 
επιστημονικής  γνώσης 
στους τομείς ευθύνης. 

 Ικανοποιητική εμπειρία 
και γνώση νομοθεσίας 
και διαδικασιών 
υλοποίησης δημοσίων 
έργων και μελετών 

 
 

 Ανάγκη ανάπτυξης και 
εφαρμογής 
συστημάτων ποιότητας 
και διασφάλισης 
απαιτούμενων πόρων 
για την ωρίμανση και 
υλοποίηση έργων 

 Έλλειψη διαδικασιών 
διασφάλισης της 
ποιότητας των 
μελετών και των έργων 

 Πρακτικές 
κατακερματισμού των 
επενδύσεων σε πολλά 
μικρά έργα έναντι 
ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων ευρείας 
κλίμακας 

 Έλλειψη συστηματικής 
οικονομικής 
παρακολούθησης των 
έργων 

 Ανάγκη λειτουργικών 
/οργανωτικών 
προσαρμογών με 
σαφή καθορισμό 
αρμοδιοτήτων. 

 Έλλειψη 

δυνατοτήτων 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 

 Αξιοποίηση δικτύων 
συνεργασίας και 
διακρατικών 
διαπεριφερειακών 
προγραμμάτων. 

δυνατότητα για 
βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ 
των τμημάτων και την 
αναβάθμιση της 
εργασίας με συνέπεια 
την αύξηση της 
παραγωγικότητας  

 Ενδεχόμενες 
καθυστερήσεις στην 
εφαρμογή δράσεων 
λόγω της 
καθυστέρησης 
εναρμόνισης του 
θεσμικού πλαισίου με 
τις ανάγκες 
διαχείρισης του νέου 
ΕΣΠΑ. 

 Οι διαρκείς αλλαγές 
στο νομοθετικό 
πλαίσιο και τις 
διαδικασίες 
υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμεν
ων έργων. 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

επικαιροποιημένου 
σχεδίου και ανάγκη 
δημιουργίας 
οργανωτικής μονάδας 
Πολιτικής Προστασίας  

 Αδυναμία επίλυσης 
θεμάτων λόγω 
πολυπλοκότητας και 
συνεχών 
αναθεωρήσεων του 
θεσμικού πλαισίου 

 Ανάγκες ανανέωσης 
εξοπλισμού 
καθαριότητας,  και 
πρασίνου 

 Έλλειψη οργανωμένης 
πολιτικής επικοινωνίας 
μεταξύ υπηρεσιών και 
αποδεκτών/ χρηστών. 

 
 

2. 
Δραστηριότητες 

κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 Επιτελική λειτουργία της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Πολιτικής. 
Ενσωμάτωση υπηρεσιών 
που σήμερα λειτουργούν 
ως δομές ΕΣΠΑ. 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας 

 Ανάγκη 
ανασυγκρότησης των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου  

 Ανάγκη στήριξης των 
αναξιοπαθούντων 
πολιτών και βελτίωση 

 Η θετική 
ανταπόκριση των 
πολιτών και των 
τοπικών 
επιχειρήσεων σε 
εθελοντικές δράσεις 
και προσφορές για 

 Περιορισμός και 
ενδεχόμενη διακοπή 
χρηματοδότησης 
δομών η 
δραστηριοτήτων από 
το νέο ΕΣΠΑ. 

 Καθυστέρηση 

 Απαιτείται αναδιάρθρωση των 
υπηρεσιών με την δημιουργία μίας 
Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας με 
εποπτικό & σχεδιαστικό ρόλο στις 
δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής 

 Δημιουργία Δικτύου κοινωνικών 
υπηρεσιών 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

στη διαχείριση δομών 
πρόνοιας και κοινωνικής 
φροντίδας. 

 Η συνεργασία των 
νομικών προσώπων με 
άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου, 
φορείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

 Περαιτέρω βελτίωση 
υποδομών και 
υπηρεσιών  
εξυπηρέτησης ΑμεΑ  

 Δημιουργία και 
λειτουργία κοινωνικών 
δομών που λειτουργούν 
μέσω του ΕΣΠΑ 
(Κοινωνικά Παντοπωλεία, 
Ιατρεία κλπ, 
Προγράμματα διανομής 
τροφίμων κ.α.) 

 Δυνατότητα ανάπτυξη 
συστήματος χορηγιών 
και εισφορών τρίτων  για 
τη χρηματοδότηση των 
κοινωνικών δράσεων του 
δήμου 

 Δημιουργία ΚοινΣΕΠ 

των συνθηκών 
διαβίωσής τους 

 Ανάγκη 
εκσυγχρονισμού, 
αναδιοργάνωσης και 
εφαρμογής νέων 
πολιτικών κοινωνικής 
ενσωμάτωσης της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 
2014-20 

 Ελλείψεις 
αντικειμενικές και 
οργανωτικές  στην 
χαρτογράφηση των 
αναγκών προσχολικής 
φροντίδας και 
χωροταξική κάλυψη 
των αναγκών 

 Ανάγκη στελέχωσης 
των δομών με μόνιμο 
προσωπικό και 
εξασφάλιση της 
διαρκούς λειτουργίας 
τους  

 Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 

την στήριξη των 
κοινωνικών 
παρεμβάσεων του 
Δήμου. 

 Δημιουργία τοπικού 
δικτύου φροντίδας με 
τους άλλους φορείς 
του νησιού 

 Ενδυνάμωση και 
προώθηση του 
εθελοντισμού και 
ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για την 
συμμετοχή και 
συνεισφορά στο 
κοινωνικό σύνολο 

 Σχεδιασμός και 
εφαρμογή 
συστήματος 
εξεύρεσης μόνιμης 
χρηματοδότησης 
δράσεων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης μέσω 
της δυναμικής 
αναζήτησης πόρων 
από χορηγίες και 
προγραμματικές 
συμβάσεις με τον 

θεσμικών 
προσαρμογών για 
ενσωμάτωση δομών 
και υπηρεσιών στις 
βασικές προνοιακές 
υπηρεσίες των ΟΤΑ. 

 Μη έγκαιρη 
αντιμετώπιση θεμάτων 
συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ 
υπηρεσιών και 
συναρμόδιων φορέων. 

 Το θέμα της υποδοχής 
των προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο, δεν 
έχει αντιμετωπιστεί 
συνολικά 
επιβαρύνοντας 
σημαντικά τις 
υπηρεσίες του Δήμου 
 
 

 Εμπλουτισμός των κοινωνικών 
υπηρεσιών που παρέχονται με 
στόχο να καλύψουν τις σύγχρονες 
ανάγκες που δημιουργούνται λόγω 
της οικονομικής κρίσης 

 Αναδιοργάνωση δημοτικής 
επιχείρησης και δημιουργία 
συστήματος μόνιμης 
χρηματοδότησης δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής με τη χρήση 
των διετών σχεδίων δράσης 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Ένταξης και Κοινωνικής 
Φροντίδας σε 
συνεργασία με το δήμο   

 Ενεργοποίηση 
κοινωνικών εταίρων 
μέσω της ανάδειξης 
θεμάτων στο δημοτικό 
συμβούλιο, αλλά και 
μέσω της ανάπτυξης 
μεθόδων επικοινωνίας 
με τους πολίτες  

 

διαδικασία 
παρακολούθησης των 
εγκαταστάσεων και της 
ποιότητας όλων των 
κοινωνικών – 
αθλητικών – 
εκπαιδευτικών - 
πολιτιστικών 
υποδομών  
 

Δήμο 

 Προώθηση της 
κοινωνία των 
πολιτών, μέσω των 
Μ.Κ.Ο.  

 Ανάπτυξη της 
κοινωνικής 
οικονομίας  

 

3. 
Δραστηριότητες 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

 Η συνεργασία των 
νομικών προσώπων με 
άλλες κοινωνικές 
υπηρεσίας Δήμου, 
φορείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

 Διαχρονικά σημαντική 
δραστηριότητα στους 
τομείς του Πολιτισμού 
και του Αθλητισμού. 

 Υποδομές δομών 
πολιτισμού ικανές να 
στηρίξουν σημαντικές 
δραστηριότητες 
περιφερειακής ή και 
εθνικής εμβέλειας. 

 Αναγκαιότητα λήψης 
αποφάσεων της 
Διοίκησης στην 
κατεύθυνση της 
οργάνωσης και της 
βιωσιμότητας όλων 
των Νομικών 
Προσώπων ώστε να 
μην υπάρχουν 
επικαλύψεις και 
συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων 

 Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
διαδικασία 
παρακολούθησης των 

 Η αναδιοργάνωση 
όλων των Νομικών 
Προσώπων 

 Χρηματοδοτικές 
δυνατότητες της  5ης 
προγραμματικής 
περιόδου για 
ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις στους 
τομείς παιδείας, 
πολιτισμού, 
κοινωνικών 
υπηρεσιών  

 Η ενίσχυση της 
συμμετοχής των 
πολιτών στη 

 Μη έγκαιρη 
αντιμετώπιση θεμάτων 
συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ 
υπηρεσιών και 
συναρμόδιων φορέων. 

 Έλλειψη ικανών πόρων 
για να αναπτυχθούν 
νέες δραστηριότητες 

 Η ουσιαστική διακοπή 
των χρηματοδοτήσεων 
του Υπ. Πολιτισμού και 
η περιορισμένη 
δυνατότητα 
προσέλκυσης χορηγιών 

 Το υψηλό κόστος 

 Αποσαφήνιση ρόλων και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ νομικών 
προσώπων και υπηρεσιών Δήμου 
καθώς και άλλων φορέων του 
νησιού 

 Αναδιοργάνωση των Νομικών 
Προσώπων και γραφείων και 
επαναπροσδιορισμός του ρόλου 
τους 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση 
ολοκληρωμένου προγράμματος 
διαχείρισης και ανάπτυξης 
πολιτιστικών πόρων. 

 Αναβάθμιση και ομογενοποίηση 
των όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας και αξιοποίησης των 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Αξιοποίηση της 
παράδοσης του τόπου 
και των τοπικών φορέων 
στον αθλητισμό, 
διεύρυνση της 
συμμετοχής, αξιοποίηση 
υποδομών για την 
φιλοξενία αθλητικών 
διοργανώσεων. 

 

εγκαταστάσεων και της 
ποιότητας όλων των 
κοινωνικών – 
αθλητικών – 
εκπαιδευτικών - 
πολιτιστικών 
υποδομών 

 Ελλείψεις 
εξειδικευμένου 
προσωπικού 

διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και η 
ενεργοποίηση του 
εθελοντισμού. 

συντήρησης και 
διαρκούς αναβάθμισης 
των χώρων πολιτισμού 
και των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

 Η γενικότερη κρίση 
θεσμών όπως των 
ΔΗΠΕΘΕ και η απουσία 
κρατικής στήριξης 

 Αβεβαιότητα ως προς 
τη δυνατότητα 
κρατικής στήριξης 
δραστηριοτήτων 
μαζικού  λαϊκού 
αθλητισμού 

αθλητικών υποδομών και των 
χώρων μαζικού λαϊκού 
αθλητισμού. 

 

4. 

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
οικονομικής 

ανάπτυξης και 
απασχόλησης 

 Ενεργοποίηση σε 
συνεργασία με άλλους 
τοπικούς φορείς για τον 
σχεδιασμό και 
υλοποίηση δράσεων 
στήριξης της 
απασχόλησης. 

 Αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών για την 
ενημέρωση και 
πληροφόρηση των 
επιχειρηματιών. 

 Αξιοποίηση θεσμικού 

 Ύπαρξη ισχυρών 
περιοριστικών 
παραγόντων στην 
ενεργοποίηση των 
υπηρεσιών. (διάκριση 
αρμοδιοτήτων 
συνεργασία με τρίτους 
φορείς) 

 Έλλειψη επαρκούς 
ανθρώπινου 
δυναμικού για την 
ανάληψη 
πρωτοβουλιών πέραν 

 Εστίαση 
προγραμμάτων νέου 
ΕΣΠΑ στην ενίσχυση 
της 
επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης. 

 Υλοποίηση 
περιφερειακού 
Σχεδίου για την 
καινοτομία. 

 Εξειδίκευση δράσεων 
ΕΚΤ σε περιφερειακό 
επίπεδο. Δυνατότητα 

 Η διαχείριση των 
προγραμμάτων με 
τρέχουσα διοικητική 
αντίληψη και η μη 
ανάληψη 
πρωτοβουλιών 
εμψύχωσης και 
συντονισμού. 

 Οι ασάφειες και 
καθυστερήσεις 
θεσμοθέτησης 
ρυθμίσεων σε θέματα 
αξιοποίησης δημόσιας 

 Εκπόνηση σχεδίων και μελετών για 
την αξιοποίηση της περιουσίας του 
Δήμου. 

 Συνεργασία με φορείς του 
Δημοσίου για την αξιοποίηση 
δημόσιων ακινήτων και την 
δημιουργία προϋποθέσεων για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
σε θέματα αξιοποίησης τοπικών 
πόρων   

 Δημιουργία δικτύου μεταξύ των 
φορέων της περιοχής  που θα 
συζητήσει και θα διαπραγματευτεί 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

πλαισίου ενίσχυσης 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

 Διαμόρφωση συνθηκών 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 
ιδίως σε τομείς που 
άπτονται των 
συντρεχουσών 
αρμοδιοτήτων του 
Δήμου. 

 Δυνατότητα στήριξης 
πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 

 Δυνατότητα 
συνεργασιών  
συντονισμένης και 
ενεργούς προώθησης 
των τοπικών προϊόντων 
και του νησιού ως 
προορισμού  
 

των τυπικών 
αρμοδιοτήτων. 

 Ανάγκη αξιοποίησης 
των υποδομών του 
δήμου και του 
φυσικού 
περιβάλλοντος για την 
οικονομική και ιδίως 
την τουριστική 
ανάπτυξη  

 Περιορισμένες 
αρμοδιότητες και 
δυνατότητες 
παρέμβασης σε 
θέματα απασχόλησης 
και αγοράς εργασίας 

 Ελλείψεις σε θέματα 
τεκμηρίωσης και 
ανάλυσης της 
κατάστασης και των 
προοπτικών στους 
τομείς τοπικής 
οικονομικής 
δραστηριότητας, 
απασχόλησης, 
επαγγελματικής 
κατάρτισης, δια βίου 
μάθησης. 

ανάληψης τοπικών 
πρωτοβουλιών  

 Εφαρμογή 
Ολοκληρωμένων 
Πολυταμειακών 
Παρεμβάσεων στον 
Αστικό και Αγροτικό 
χώρο με ενεργό ρόλο 
του Δήμου. 

 Εισαγωγή 
καινοτομιών 
(θεσμικών , 
οργανωτικών και 
τεχνολογικών) για την 
ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας , 
ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας 
των τοπικών 
επιχειρήσεων. 

και δημοτικής 
περιουσίας. 

 Η ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού 
προϋποθέτουν αφενός 
την ύπαρξη ενός 
ισχυρού γραφείου 
δημοσίων σχέσεων 
στον Δήμο με γνώση 
θεμάτων τουρισμού 
και αφετέρου 
απαιτείται 
επαγγελματικός  
προγραμματισμός των 
δράσεων που θα 
αναπτυχθούν ώστε να 
προκαλέσουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον 

ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και 
στήριξης της τοπικής οικονομίας 

 Υλοποίηση δράσεων ψηφιακού 
μάρκετιγκ για την προώθηση της 
ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού 
και των προϊόντων του 

 Δημιουργία φορέα Διαχείρισης 
Προορισμού για τον συντονισμό 
των επιμέρους υπηρεσιών και 
φορέων. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση 
προγράμματος ανάπτυξης 
αγροτικού χώρου. 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

6. 
Διαδικασίες 
διοίκησης 

 Αναμόρφωση / 
επικαιροποίηση / 
προσαρμογή του ΟΕΥ 
στις σημερινές και 
μελλοντικές ανάγκες ενός 
σύγχρονου συστήματος 
διοίκησης. 

 Εφαρμογή μεθόδων 
διοίκησης βάσει στόχων. 

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
δεικτών 
αποτελεσματικότητας Ν 
3230/2004  
 

 Ανάγκη βελτίωσης των 
διαδικασιών 
προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της 
λειτουργίας του Δήμου 

 Έλλειψη συστήματος 
καταγραφής αναγκών, 
ιεράρχησης και 
διαδικασιών 
μεσοπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού   

 Επικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων και 
ρόλων μεταξύ των 
Δημοτικών Υπηρεσιών 
και των Νομικών 
Προσώπων 

 Η θεσμοθέτηση 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων από 
τους Ο.Τ.Α. εντάσσει 
το Δήμο στην λογική 
του ορθού 
προγραμματισμού 
και στην 
εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

 Η εισαγωγή 
συστημάτων και 
διαδικασιών 
παρακολούθησης της 
υλοποίησης 
αποφάσεων της 
διοίκησης και των 
συλλογικών οργάνων 
. 

 

 Οι σημαντικές 
ελλείψεις σε 
προσωπικό, εξοπλισμό 
, εργαλεία, κατάρτιση 
καθιστούν 
προβληματική τη 
λειτουργία του Δήμου 

 Οι ανελαστικές 
οργανωτικές δομές και 
η δυσχέρεια 
αξιοποίησης 
ανθρώπινου 
δυναμικού με 
χαρακτηριστικά 
πολυλειτουργικού 
υπαλλήλου. 

 

 Εισαγωγή συστηματικών 
διαδικασιών προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
της δράσης του Δήμου  

 Εισαγωγή μεθόδων διαβούλευσης 
του προγραμματισμού της δράσης 
σε επίπεδο διοίκησης δήμου 

7. 

Διαδικασίες που 
βελτιώνουν τη 
σχέση του Δήμου 
με την κοινωνία 
και τον πολίτη 
Διαφάνεια - 
Διαβούλευση 

 Δυνατότητες ανάπτυξης 
διαδικασιών διαχείρισης 
αιτημάτων και 
παράπονων πολιτών, 
καθώς επίσης και 
αξιολόγησης υπηρεσιών 
από τους δημότες  

 Ανάγκη συστηματικής 
καταγραφής των 
αιτημάτων και των 
παραπόνων των 
πολιτών 

 Η έλλειψη 
ικανοποιητικής 

 Η θεσμοθέτηση 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων από 
τους Ο.Τ.Α. εντάσσει 
το Δήμο στην λογική 
του ορθού 
προγραμματισμού 

 Το κλίμα απαξίωσης 
του δημοσίου τομέα 
που επιβάλλεται ως 
κυρίαρχη αντίληψη της 
κοινωνίας. 

 

 Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης 
αιτημάτων και παράπονων 
πολιτών – Γραμμή του Δημότη 

 Δημιουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Δημιουργία Χάρτας Δικαιωμάτων 
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Εξεταζόμενη Θεματική 
Ενότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
της νέας τεχνολογίας 

 Η αξιοποίηση των ΚΕΠ 
και των άλλων σημείων 
άμεσης πρόσβασης για 
την λειτουργία σημείων 
άμεσης και 
ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης των 
δημοτών 

 Η άμεση έγκυρη και 
κατανοητή ενημέρωση 
των δημοτών για θέματα 
σχεδιασμού έργων και 
δημοτικών 
δραστηριοτήτων. 

 

πρόσβασης στο 
διαδίκτυο εκτός της 
πόλης της Χίου 
καθιστά δυσχερή την 
εξυπηρέτηση των 
πολιτών από 
απόσταση 

 Σε πολλές περιπτώσεις 
οι δημόσιες υπηρεσίες 
δεν εξυπηρετούν τους 
πολίτες στην 
αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση εγγράφων 

 Περιορισμένη 
δυνατότητα στήριξης 
της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των 
συμμετοχικών 
οργάνων με 
αποτέλεσμα τη 
σταδιακή απαξίωση 
και την αποθάρρυνση 
της συμμετοχής,  

 Δεν έχει διοριστεί 
Συμπαραστάτης του 
Δημότη 

και στην 
εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

 Το Ε.Π. Διοικητική 
Μεταρρύθμιση του 
ΥΠΕΣΔΔΑ προωθεί 
και χρηματοδοτεί 
δράσεις 
εξυπηρέτησης του 
πολίτη 
 

Πολιτών 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
διαδικτύου και των κοινωνικών 
δικτύων για ενημέρωση και ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών  

 Ενίσχυση των διαδικασιών 
διαφάνειας και λογοδοσίας 

 Ενεργά τοπικά Συμβούλια 

 Ενεργός Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Ενεργοποίηση του Θεσμού του 
Συμπαραστάτη του Δημότη 
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Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας: «Οργάνωση και Συνεργασίες» 

Πίνακας 69: Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας «Οργάνωση και Συνεργασίες» 

Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Δομές  

(όργανα και 
υπηρεσίες) 

 Αναμόρφωση του ΟΕΥ για 
την πρόβλεψη όλων των 
απαιτούμενων αλλαγών  

 Δυνατότητα 
μετασχηματισμού των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων  

 Δυνατότητα δημιουργίας 
διεύθυνσης ή τμήματος 
περιβάλλοντος – 
καθαριότητας 

 Δυνατότητα απόσχισης των 
εργασιών συντήρησης έργων 
από το τμήμα έργων – 
κατασκευών 

 Αναβάθμιση των δημοτικών 
οργάνων και επιτροπών 

 

 Ανάγκη 
αναδιοργάνωσης των 
υπηρεσιών δεδομένου 
ότι η λειτουργία του 
δήμου χαρακτηρίζεται 
από πολυδιάσπαση 
αρμοδιοτήτων, από 
έλλειψη ανάθεσης 
ειδικών καθηκόντων 
και ευθυνών, από 
απουσία σχημάτων 
ομαδικής εργασίας 

 Ανάγκη αναθεώρησης 
του υφιστάμενου ΟΕΥ 

 Ανάγκη αναθεώρησης 
του τρόπου λειτουργίας 
των Νομικών 
Προσώπων και της 
κατανομής 
αρμοδιοτήτων 

 Ανάγκη 
ανασυγκρότησης των 
νομικών προσώπων του 
Δήμου και 
αναθεώρησης του 

 Αξιοποίηση 
σύγχρονων 
μεθόδων και 
εργαλείων 
οργάνωσης 
διοίκησης και 
ελέγχου. 

 Εισαγωγή 
συστήματος 
αξιολόγησης  

 Η δυνατότητα 
αποσπάσεων 
προσωπικού 

 Η αξιοποίηση των 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς 
εργασίας 

 Η διατήρηση 
πολύπλοκης  
οργανωτικής δομής 
αναντίστοιχης με τις 
πραγματικές ανάγκες 
βελτίωσης 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών και 
παραγωγής έργου 

 Διατήρηση πολλών 
τμημάτων και 
διευθύνσεων με ελλιπή 
στελέχωση   

 Φαινόμενα αδράνειας 
λόγω νοοτροπίας και 
διαρκούς μείωσης 
αποδοχών του 
προσωπικού. 

 Η απουσία κοινωνικού 
ελέγχου για την 
αποδοτική λειτουργία 
των υπηρεσιών. 
 

 Αναθεώρηση του ΟΕΥ και 
απλούστευση της οργανωτικής 
δομής 

 Μετασχηματισμός και 
αναδιοργάνωση των δημοτικών 
επιχειρήσεων 

 Ανασυγκρότηση όλων των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου και 
διερεύνηση της δυνατότητας 
μεταφοράς των υπηρεσιών εντός 
του Δήμου με τη δημιουργία 
τμημάτων 

 Διαμόρφωση προτύπου 
«πολυλειτουργικού» υπαλλήλου 
ιδίως στις ΔΕ και τις 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 Αναβάθμιση των επιτελικών 
υπηρεσιών. 

 Εσωτερική αναδιάταξη προσωπικού 
για την επίτευξη αποτελεσματικής 
λειτουργίας. 

 Αξιολόγηση αποδοτικότητας 
οργανωτικής διάρθρωσης και 
βελτιωτικές παρεμβάσεις. 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας τους 

 Ανάγκη ενίσχυσης και 
αναδιοργάνωσης  της 
τεχνικής υπηρεσίας 
ειδικά σε θέματα που 
αφορούν την εκτέλεση 
έργων 

 Πολυπλοκότητα και 
δυσλειτουργία 
οργανωτικών δομών 
και υπηρεσιών. 

 Επικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων και 
ελλείψεις συντονισμού 
μεταξύ υπηρεσιών. 
Ανάγκη αναθεώρησης 
του τρόπου 
συντονισμού μεταξύ 
των πολιτικών οργάνων 
και των υπηρεσιών 

 Ενεργοποίηση νέων οριζόντιων και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 
 

2. 

Συστήματα 
διαχείρισης 

και 
λειτουργίας 

 Η ενεργοποίηση του 
Προγράμματος Διοικητικής 
μεταρρύθμισης και 
διαφαινόμενες αλλαγές 
βελτιώσεις του 
«Καλλικράτη». Οι σχετικές 
προβλέψεις της ΚΥΑ του 

 Αποσπασματικότητα 
εφαρμογών και 
έλλειψη 
ολοκληρωμένου 
πληροφορικού 
συστήματος. 

 Συστήματα και 

 Η συνολική 
προσπάθεια  
αναμόρφωση του 
δημόσιου τομέα. 

 Η τεχνολογική 
πρόοδος και η 
φιλικότητα των 

 Η καθυστέρηση 
ενεργοποίησης των 
προγραμμάτων 
αναδιοργάνωσης του 
δημόσιου τομέα. 

 Οι ενδεχόμενη 
αδράνεια των 

 Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης 
εφαρμογών ΤΠΕ και πλήρως 
λειτουργικών πληροφοριακών 
συστημάτων.  

 Η πλήρης αξιοποίησης του 
διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών σχετικά με τον 
καθορισμό κριτηρίων 
διαχειριστικής επάρκειας 
τελικών δικαιούχων του Δ 
ΚΠΣ   

 Έλεγχος της καλής 
λειτουργίας συστημάτων 
λογισμικού και εξοπλισμού 
που εγκαταστάθηκε σε 
προγενέστερο χρόνο με την 
υλοποίηση έργων Ψηφιακής 
Σύγκλισης και Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

εξοπλισμός σε 
αδράνεια η με μερική 
μόνο αξιοποίηση 
δυνατοτήτων. 

 Ανάγκη πλήρους 
αξιοποίησης του 
διπλογραφικού 
λογιστικού συστήματος 
 

νέων εφαρμογών 
στους χρήστες. 

υπαλλήλων σχετικά με 
την εφαρμογή  και 
αξιοποίηση νέων 
συστημάτων και 
διαδικασιών. 

 Η ενεργοποίηση εφαρμογών 
διαχείρισης έργων. 

 Δημιουργία ειδικών σχημάτων 
ομαδικής εργασίας σε θέματα 
πολιτικών στόχων 

 Πιστοποίηση του Δήμου ως τελικού 
δικαιούχου δράσεων της 5ης 
προγραμματικής περιόδου 

 Η αξιοποίηση των δεικτών 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας του (Ν. 3230/04) 

3. 

Συνεργασίες 
και Δικτύωση 
του Δήμου με 
άλλους φορείς 

 

 Ο σημαντικός ρόλος του 
Δήμου σε επίπεδο 
Περιφέρειας και Π.Ε. Χίου 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
τοπικών δικτύων και 
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
και εθνικά δίκτυα  

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
δικτύων με επιχειρήσεις για 
την εφαρμογή 
προγραμμάτων χορηγιών 

 Η αναβαθμισμένη 
συμμετοχή των ΟΤΑ με 

 Ανάγκη ανάπτυξης 
διακρατικών 
συνεργασιών 

 Ανάγκη εξυγίανσης των 
υφιστάμενων 
αναπτυξιακών 
επιχειρήσεων για την 
υλοποίηση 
αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  

 Ανάγκη διεύρυνσης των 
συνεργασιών για την 
υλοποίηση έργων 
υποδομής 

 Το Ε.Π. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης 
ενδεχόμενα να 
χρηματοδοτήσει 
εθελοντικές 
συνεργασίες σε 
θέματα τοπικής 
ανάπτυξης 

 Οι κατευθύνσεις και 
οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης των 
σύνθετων δράσεων 
του νέου ΕΣΠΑ 
καθιστούν 

 

 Συνεργασία με φορείς της Τ.Α. και 
της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και 
τοπικούς φορείς για την εξυγίανση 
υφιστάμενων αναπτυξιακών 
επιχειρήσεων  

 Συνεργασία με όμορους ΟΤΑ για 
θέματα τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης  

 Συνεργασία Π.Ε. Χίου με 
επιχειρηματικούς φορείς για την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων ανάπτυξης 
αγροτικού χώρου 

 Ανάπτυξη διακρατικών 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

θεσμικό τρόπο στον 
σχεδιασμό και υλοποίηση 
του νέου ΕΣΠΑ. 

 Δυνατότητα ανάπτυξης 
τοπικών δικτύων και 
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
και εθνικά δίκτυα  

 

 Ανάγκη συνεργασιών 
και συμπράξεων για 
θέματα τοπικής και 
περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

 Διαμόρφωση 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης για την 
αξιοποίηση πόρων του 
ΕΣΠΑ. 

 

αναγκαίες τις 
συνεργασίες 
τοπικών φορέων. 

 Η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού 
προϋποθέτουν 
συνεργασίες και 
συμπράξεις για την 
αξιοποίηση των 
πόρων. 
 
 

συνεργασιών αξιοποίηση 
προγραμμάτων της ΕΕ. 
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Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή» 
Πίνακας 70: Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας «Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή» 

Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. 
Ανθρώπινο 
δυναμικό 

 Το προσωπικό διαθέτει 
πολυετή εμπειρία και γνώση 
του αντικειμένου  

 Δυνατότητα πρόσληψης ΠΕ 
προσωπικού κατ’ εξαίρεση 
για νησιωτικούς ΟΤΑ 

 Δυνατότητα αξιοποίησης 
εθελοντών και εξωτερικών 
συνεργατών 

 Δυνατότητα βελτίωση του 
εργασιακού κλίματος με την 
πλήρη στελέχωση των 
οργανικών θέσεων που 
προβλέπεται βάσει ΟΕΥ στα 
τμήματα που απαιτείται 

 Ανεπαρκές 
εργατοτεχνικό 
προσωπικό  

 Ορθολογικότερη 
αξιοποίηση του 
στελεχιακού δυναμικού 
του Δήμου ανάλογα με 
την εμπειρία, το 
γνωστικό αντικείμενο,  
τα προσόντα και τις 
δεξιότητές του 

 Έλλειψη 
εξειδικευμένου 
προσωπικού 

 Απουσία ουσιαστικής 
ατομικής αξιολόγησης 
της απόδοσης των 
εργαζομένων με βάση 
το παραγόμενο έργο 
και τις δεξιότητες 

 Ανάγκη κατάρτισης 
αιρετών και  
ανθρώπινου δυναμικού  

 Περιορισμένη 
συμμετοχή του 

 Αξιοποίηση 
προγράμματος 
μερικής 
απασχόλησης  

 Αξιοποίηση 
προγραμμάτων 
ΟΑΕΔ 

 Αξιοποίηση 
εισφοράς 0,45%  
άρθρου 14 Ν 
2224/94 υπέρ 
λογαριασμού ΛΑΕΚ 
για την 
επαγγελματική 
κατάρτιση των 
εργαζομένων ΙΔΑΧ 
και ΙΔΟΧ του Δήμου  

 Το νέο κλαδολόγιο 
παρέχει  την 
δυνατότητα 
κάλυψης αναγκών 
στελέχωσης  του 
Δήμου με 
σύγχρονες 
ειδικότητες 

 Η ουσιαστική 
απαγόρευση 
προσλήψεων 
προσωπικού λόγω της 
δημοσιονομικής 
κρίσης. 

 Η οικονομική 
δυνατότητα του δήμου 
είναι περιορισμένη για 
την πραγματοποίηση 
προσλήψεων 
 

 Η αύξηση του προσωπικού ΠΕ και 
ΤΕ με σύγχρονες ειδικότητες 
λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του 
Δήμου και με βάση μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα στελέχωσης 

 Η συνέχιση της αξιοποίησης  των 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και του 
ΥΠΕΣΔΔΑ για την  χρηματοδότηση 
προσωπικού  

 Η ενημέρωση αιρετών και 
υπαλλήλων και η κατάρτισή τους σε 
θεματικά αντικείμενα που τους 
αφορούν 

 Η ενεργός συμμετοχή του 
στελεχιακού δυναμικού στο  
σχεδιασμό και στο προγραμματισμό 
δράσεων  και γενικά στην 
υλοποίηση των πολιτικών στόχων 
και αρχών 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

 Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις 
στο θεσμικό πλαίσιο. 

 Η υλοποίηση δραστηριοτήτων  για 
θέματα δημόσιας υγείας (ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας, καθαριότητα, 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

στελεχιακού δυναμικού 
στο  σχεδιασμό και στο 
προγραμματισμό 
δράσεων  και γενικά 
στην υλοποίηση των 
πολιτικών στόχων και 
αρχών 

 Ελλείψεις σε 
προσωπικό στη 
Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας 

 Αναθεώρηση του 
ΟΕΥ για πρόβλεψη 
νέων ειδικοτήτων 

ανακύκλωση κ.α.) 
 

2. Εξοπλισμός 

 Απόσυρση εξοπλισμού που 
παρουσιάζει πολλά 
λειτουργικά κόστη και δεν 
κρίνεται πλέον συμφέρουσα 
η λειτουργία του 

 Ανάγκη αναβάθμισης 
του εξοπλισμού 
καθαριότητας και 
πρασίνου 

 Ανάγκη αναβάθμισης 
των μεταφορικών 
μέσων  για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών   

 Το Πρόγραμμα 
Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης 

 Η οικονομική 
δυνατότητα του δήμου 
είναι περιορισμένη 

 Η αγορά νέου εξοπλισμού 
καθαριότητας με βάση ένα 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
προμηθειών 

 Η αγορά μεταφορικών μέσων για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών με βάση 
ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
προμηθειών 

3. 
Μηχανοργάνω

ση /ΤΠΕ 

 Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ 
και αξιοποίηση υποδομών 
και δικτύων. 

 Υπάρχουν σημαντικές 
εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται και 
διευκολύνουν την 
παραγωγικότητα των 

 Ανάγκη 
αντικατάστασης 
εξοπλισμού που έχει 
συμπληρώσει εξαετία  

 Ανάγκη να έχουν όλες 
οι υπηρεσίες ομοειδή 
εξοπλισμό σε Η/Υ  για 
να μπορέσει να 

 Η αξιοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2014-20 για 
την υλοποίηση 
αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων στις 
ΤΠΕ  

 Υποστήριξη με 
ενιαίο τρόπο 

 Ο δήμος δεν έχει 
ωριμάσει μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα 
πληροφορικής 

 Η ενδεχόμενη 
απροθυμία υπαλλήλων 
για τη χρήση νέων 
εφαρμογών 

 Αναβάθμισης προγραμμάτων 
τεχνικής υπηρεσίας και να τεθούν 
σε δικτυακή λειτουργία (GIS – CAD) 

 Δημιουργίας ενιαίου δικτύου 
δεδομένων και φωνής 

 Εισαγωγή συστήματος ERP για 
καλύτερο έλεγχο εσόδων και 
εξόδων μέσα από την προοδευτική 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

τμημάτων  

 Δυνατότητα το σύστημα να 
παρέχει μια  αναφορά για 
όλα τα αντικείμενα του 
δικτύου, όπως χρηστές, 
ομάδες, υπολογιστές, 
εκτυπωτές, πολιτικές και 
δικαιώματα 

 Υπάρχουν εξειδικευμένα 
λογισμικά (ERP) τα οποία 
δίνουν την δυνατότητα για 
καλύτερο έλεγχο εσόδων και 
εξόδων μέσα από την 
προοδευτική βελτίωση της 
κωδικοποίησης 

εφαρμοστεί η 
τεχνολογία Active 
Directory  

 Ανάγκη η Τεχνική 
Υπηρεσία αναβάθμισης 
των προγραμμάτων της 
τεχνικής υπηρεσίας και 
να τεθούν σε δικτυακή 
λειτουργία (GIS – CAD) 

 Ανάγκη δημιουργίας 
ενιαίου δικτύου 
δεδομένων και φωνής 
με σκοπό την ένωση 
των περιφερειακών 
κτιρίων του δήμου στο 
κεντρικό δίκτυο 
τηλεφωνίας και Η/Υ 

 Ανάγκη εισαγωγής 
νέων τεχνολογιών για 
την βέλτιστης 
λειτουργίας του 
γραφείου κίνησης 
οχημάτων 

εναλλακτικών 
καναλιών παροχής 
υπηρεσιών (remote, 
services, digital TV, 
συστήματα 
επαυξημένης και 
εικονικής 
πραγματικότητας 
κλπ.). 

 Παροχή 
προσωποποιημένω
ν ψηφιακών 
υπηρεσιών στον 
πολίτη (π.χ. 
πληροφόρηση 
ανάλογα με την 
επαγγελματική 
δραστηριότητα, την 
οικογενειακή 
κατάσταση, την 
μαθητική ή 
φοιτητική ιδιότητα, 
κ.α.). 

πληροφορικής βελτίωση της κωδικοποίησης 

 Εισαγωγή Πληροφοριακού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και του 
Γεωγραφικού συστήματος 
Πληροφοριών 

 Αξιοποίηση Τηλεματικής και 
Ρύθμιση Κυκλοφοριακών 
Δεδομένων 

 Δημιουργία pοrtal αστικού – 
επιχειρηματικού – πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος με χαρτογραφήσεις 
και συστήματα gis 

 Ανάπτυξη ενιαίων σημείων 
πρόσβασης των ψηφιακών 
υπηρεσιών και του ψηφιακού 
περιεχομένου κάθε είδους, μέσω 
portals, infokiosks 

4. 
Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

 Αξιοποίηση κτηριακής 
υποδομής Δημοτικών 
Ενοτήτων. 

 Δυνατότητα ανακατανομής 
υπηρεσιών σε διαθέσιμους 

 Το κτιριακό και η 
έλλειψη λειτουργικών 
χωρών είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά εμπόδια 
το οποίο περιορίζει την 

 Αξιοποίηση των 
προγραμμάτων 
ενεργειακής 
αναβάθμισης των 
κτηρίων στο 

 Το υψηλό κόστος 
διατήρησης και 
αναβάθμισης 
περιφερειακών και 
αποκεντρωμένων 

 Η δημιουργία αμαξοστασίου 

 Σύνταξη κτιριολογικού 
προγράμματος με βάσει τις ανάγκες 
και τις δυνατότητες. 

 Μείωση κόστους λειτουργίας 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

χώρους με βάση κριτήρια 
ελάχιστων απαιτήσεων 
λειτουργίας. 

παραγωγικότητα των 
υπηρεσιών του δήμου 

 Οι μικροί έως 
ανύπαρκτοι χώροι 
αδυνατούν να 
προσφέρουν ποιοτική 
εξυπηρέτηση στους 
κατοίκους. 

πλαίσιο του ΠΕΠ 

 Η πλήρης εφαρμογή 
του Ν.3389/2005 

υπηρεσιών. δημοτικών κτηρίων μέσω της 
χρηματοδότησης της λειτουργικής 
τους αναβάθμισης στο πλαίσιο των 
ΠΕΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας: «Οικονομικά» 

Πίνακας 71: Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας «Οικονομικά» 

Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. Έσοδα  Δυνατότητα βελτίωσης του  Περιορισμένη  Ένταξη των  ΟΤΑ  Η περαιτέρω  Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας. 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

εισπρακτικού μηχανισμού 
μέσα από προσλήψεις και 
εκπαίδευση 
 

αξιοποίηση δημοτικής 
περιουσίας. 

 Ανάγκη 
επαναδιαπραγμάτευση
ς των συμβολαίων με 
ιδιώτες που 
ενοικιάζουν δημοτικά 
ακίνητα για την 
δημιουργία εσόδων 

 Ανάγκη 
εξορθολογισμού των 
ανταποδοτικών τελών 
σε ειδικές περιπτώσεις 
για την εξισορρόπηση 
των εσόδων – εξόδων 

 Αδυναμία είσπραξης 
βεβαιωμένων οφειλών 
παλαιότερων ετών 

 

στις ρυθμίσεις 
διακανονισμού 
οφειλών. 

 Εντατικοποίηση  
των ελέγχων. 

 
 

συρρίκνωση των 
εσόδων τόσο από τον 
κρατικό 
προϋπολογισμό όσο 
και από τα δημοτικά 
τέλη 

 Η διαρκής μείωση του 
διαθέσιμου 
εισοδήματος των 
δημοτών λόγω της 
οικονομικής κρίσης. 

 Η φοροδοτική 
αδυναμία μεγάλης 
μερίδας του 
πληθυσμού. 

 

 Ενημέρωση των δημοτών για τις 
δυνατότητες και τα κίνητρα 
ρύθμισης οφειλών. 

 Εφαρμογή και έγκαιρη προσαρμογή 
δικαίων και αποτελεσματικών 
εισπρακτικών μέτρων στις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες και τη 
χρήση των κοινόχρηστων χώρων. 

 Βελτίωση του εισπρακτικού 
μηχανισμού με την πρόσληψη 
στελεχών και την εκπαίδευσή τους 

 Εξέταση της εισαγωγής τέλους 
περιβάλλοντος πολιτισμού και 
αθλητισμού 

 Εξορθολογισμός  των 
ανταποδοτικών τελών για την 
εξισορρόπηση εσόδων – εξόδων 
χωρίς να δημιουργούνται 
κοινωνικές ανισότητες 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων και 
κοινοτικών πρωτοβουλιών για την 
χρηματοδότηση μη ανταποδοτικών 
έργων και υπηρεσιών.  

 

2. Δαπάνες 

 Δυνατότητα κοστολόγησης 
των υπηρεσιών μέσα από 
συστήματα προηγμένες 
τεχνολογίας 

 Η καθαριότητα 
παρουσιάζει υψηλό 
κόστος λειτουργίας 

 Ανάγκη 

 Εισαγωγή 
συστημάτων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

 Η πιθανότητα μείωσης 
ή και διακοπής 
χρηματοδότησης 
δομών κοινωνικής 

 Η οριοθέτηση κανόνων στα Νομικά 
Πρόσωπα για την ορθολογικότερη 
χρήση των δαπανών τους 

 Εισαγωγή συστήματος 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 Δυνατότητα οριοθέτησης και 
κανόνων συμπεριφοράς από 
τα Νομικά Πρόσωπα και 
παρακολούθηση της δράσης 
τους μέσα από στοχοθεσία 
και report 

ορθολογικότερης 
παρακολούθησης των 
υποχρεώσεων και 
ειδικά των ΠΟΕ 

 Ανάγκη συστηματικής 
κοστολόγησης όλων 
των υπηρεσιών 

 Ανάγκη διατήρησης του 
κόστους κατασκευής 
και κόστους 
λειτουργίας των έργων 
σε όσο χαμηλότερα 
ποσά είναι δυνατόν 

 Ανάγκη ανακατανομής 
των δαπανών ανά 
τομέα δραστηριότητας 

 Η μη συμμετοχή του 
Υπ. Πολιτισμού – 
Αθλητισμού στις 
δαπάνες υποδομής και 
πολιτιστικών – 
αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 

 

 Συστήματα 
ηλεκτρονικών 
προμηθειών 

πρόνοιας. 

 Η μείωση των έκτακτων 
επιχορηγήσεων για 
επενδυτικές δαπάνες. 
 

κοστολόγησης υπηρεσιών και 
ορθολογικότερης κατανομής των 
δαπανών 

 Η διαρκής βελτίωση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού 

 Η ενοποίηση των προμηθειών. 

 Η οργάνωση λειτουργίας αποθήκης. 
 

3. 
Δημοτική 
περιουσία 

 Δυνατότητα εκπόνησης 
επιχειρησιακού σχεδίου 
αξιοποίησης ακίνητης 
περιουσίας  

 Ανάγκη 
ορθολογικότερης 
αξιοποίησης της 
Δημοτικής περιουσίας 

 Αξιοποίηση 
Κτηματολογίου 

 Ενδεχόμενη απώλεια 
τμημάτων ακινήτων 
λόγω καταπατήσεων 

 Απώλεια Εσόδων 

 Καταγραφή και κατοχύρωση 
ακίνητης περιουσίας  

 Υλοποίηση αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την δημιουργία 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



360 
 

Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

  Ανάγκη 
επανασχεδιασμού των 
μορφών αξιοποίησης 
της ακίνητης 
περιουσίας 

 Ανάγκη ολοκλήρωσης 
των μεγάλων 
αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  

εσόδων  

 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 

4. 
Οικονομική 

Βιωσιμότητα 

 Δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
δραστηριοτήτων που θα 
είναι κερδοφόρες και θα της 
αποφέρουν μηνιαία έσοδα  
αξιοποίηση δημοτικής 
περιουσίας, ενημέρωση για 
προγράμματα 
χρηματοδότησης και 
συντάξεις φακέλων, έκδοση 
ενημερωτικού εντύπου για 
της ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, κλπ) 
 

 Ανάγκη άμεσης 
εξυγίανσης των 
νομικών προσώπων 

 Ανάγκη σύναψης 
προγραμματικής 
σύμβασης των νομικών 
προσώπων με τον Δήμο 
για την κάλυψη των 
χρεών 

 Ανάγκη αυστηρής 
οριοθέτηση της 
χρονικής διάρκειας 
υλοποίησης των 
προγραμμάτων, και οι 
άνεργοι που 
δουλεύουν σε αυτά θα 
σταματούν όταν 
διακόπτεται η 
επιχορήγηση χωρίς 

 Ο νέος κώδικας 
προβλέπει μέτρα 
εξυγίανσης της 
επιχείρησης 

 Η μη ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης των 
Νομικών Προσώπων 
εξακολουθεί να 
επιβαρύνει το δημοτικό 
προϋπολογισμό 

 Εξυγίανση όλων των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου 

 Εφαρμογής του κανόνα «με την 
λήξη της χρηματοδότησης των 
έργων το προσωπικό απολύεται 
εκτός και εάν κριθεί αναγκαία η 
διατήρησή του όποτε και 
προκρίνεται η δημιουργία ΜΚΟ» 

 Συσχέτιση των εξόδων και των 
εσόδων ανά υπηρεσία ώστε να 
υπάρχει πλήρη παρακολούθηση 
των οικονομικών καταστάσεων σε 
επίπεδο υπηρεσίας 
(παρακολούθηση των υπηρεσιών σε 
επίπεδο κέντρων κόστους – 
οφέλους) 
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Εξεταζόμενη 
Θεματική Ενότητα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
(Ισχυρά σημεία) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
(προβλήματα / ανάγκες) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

άλλες διαδικασίες και 
χωρίς να 
εφευρίσκονται θέσεις 
απασχόλησης με 
κόστος για τον Δήμο 
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Καθορισμός των Γενικών Στόχων Εσωτερικής Ανάπτυξης 
Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου  Χίου θα εξασφαλιστεί μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών 
του στις ακόλουθες ενότητες:  

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας 

 Οργάνωση & Συνεργασίες 

 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Οικονομικά 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης ανά θεματική 
ενότητα, τους γενικούς στόχους του Δήμου  Χίου για τη περίοδο 2015 - 2018. 

Πίνακας 72: Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου  

Θεματική 
ενότητα 

εσωτερικού 
περιβάλλοντος 

Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 
Αρμόδιες 
υπηρεσίες 

Εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες και φορείς 

 

 

Δραστηριότητες 
& Διαδικασίες 

Συστηματική διαχείριση των παραπόνων 
των πολιτών και παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών σε όλες τις ΠΕ 

ΚΕΠ  

Βελτίωση των διαδικασιών 
προγραμματισμού 

Δ/νση 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

Αντιδήμαρχοι 

Γενικός Γραμματέας 

Ανάπτυξη εσωτερικού κανονισμού 
διαδικασιών και λειτουργιών σε όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά 
πρόσωπα 

Διεύθυνση 
Διοικητικού 

Όλες οι αρμόδιες 
διευθύνσεις 

Βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου της 
εφαρμογής των κανονιστικών αποφάσεων 

 

 

Διεύθυνση 
Διοικητικού 

 

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

Αναμόρφωση του ΟΕΥ έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στα σύγχρονα 
δεδομένα και προκειμένου να ενταχθούν 
και νέες ειδικότητες προσωπικού 

Διεύθυνση 
Διοικητικού 

Τμήμα Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Συνεργασίες με Δήμους και φορείς σε 
θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης κοινών 
προβλημάτων 

Δ/νση 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

ΚΕΔΕ 

Υπουργείο Εσωτερικών 
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Θεματική 
ενότητα 

εσωτερικού 
περιβάλλοντος 

Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 
Αρμόδιες 
υπηρεσίες 

Εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες και φορείς 

Συνεργασία με τοπικούς φορείς και 
επιχειρήσεις για ανάπτυξη δράσεων που 
προάγουν την επιχειρηματικότητα και 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ειδικών 
κοινωνικών ομάδων 

 

Γραφείο 
Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης Υλοποίησης 
Κοινοτικών 

Προγραμμάτων και 
Πληροφορικής 

Ανθρώπινο 
Δυναμικό 

Βελτίωση της παραγωγικότητας των 
υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ 

Δ/νση 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

Γραφείο 
Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης Υλοποίησης 
Κοινοτικών 

Προγραμμάτων και 
Πληροφορικής 

Αύξηση του μόνιμου προσωπικού του 
Δήμου με διαδικασία ΑΣΕΠ και σταδιακή 
απεξάρτηση του Δήμου από εποχικό 
προσωπικό 

Δ/νση 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

Τμήμα Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Υλικοτεχνική 
Υποδομή 

Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής και 
μηχανολογικής υποδομής του Δήμου έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες των τμημάτων καθαριότητας, 
πρασίνου, έργων - κατασκευών και να 
επιτρέπει την αυτενέργεια της τεχνικής 
υπηρεσία σε μικρής κλίμακας έργα ή σε 
έργα που χρήζουν άμεσης επέμβασης 

Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Δ/νση 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

Εισαγωγή ΤΠΕ στον δήμο, εκσυγχρονισμός 
εξοπλισμού γραφείου και εφαρμογών 
υπηρεσιών και εφαρμογή του e – 
government 

Δ/νση 
Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

 

Οικονομικά 

Αντιστοίχιση των κόστους – εσόδων των 
ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας, 
φωτισμού) 

Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 

Δημιουργία δυνητικών τελών πολιτισμού, 
αθλητισμού και περιβάλλοντος 

Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού 
του δήμου 

Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Βελτίωση του επιπέδου επεξεργασίας των 
εξόδων ΠΟΕ για την οικονομική εξυγίανση 
του δήμου 

Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
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Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, στοχεύουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Στους δυο πίνακες που ακολουθούν 
εξειδικεύονται και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Χίου  

Οι ειδικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Χίου είναι:  

Πίνακας 73: Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου 

Θεματική Ενότητα 

Εσωτερικού 
Περιβάλλοντος 

Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 

Δραστηριότητες & 
Διαδικασίες λειτουργίας 

 Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου 

 Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και 
συμμετοχής των πολιτών με αξιοποίηση του διαδικτύου  

 Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και 
συγκρότηση των αναγκαίων μονάδων 

 Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες 
προγραμματισμού, προσλήψεων, προμηθειών, 
δημοπρασιών και οικονομικής διαχείρισης 

 Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών 

 Ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από 
φυσικά αίτια  

Οργάνωση & 
Συνεργασίες 

 Αναδιοργάνωση των Νομικών προσώπων 

 Επικαιροποίηση του ΟΕΥ του Δήμου 

 Πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου για 
κάθε έργο σύμφωνα με όσα απαιτούνται για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014-20   

 Ανάπτυξη συνεργασιών για την δημιουργία έργων και την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών με έμφαση στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

 Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών – 
δικτυώσεων με στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων τοπικής ανάπτυξης 

 Ανακατανομή ανθρώπινου δυναμικού και βέλτιστη 
αξιοποίησή του 
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Θεματική Ενότητα 

Εσωτερικού 
Περιβάλλοντος 

Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινο Δυναμικό & 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Αναβάθμιση της ενημέρωσης και των γνώσεων αιρετών και 
προσωπικού 

 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και εγκατάσταση 
πληροφοριακού συστήματος 

 Αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εφαρμογών των 
γραφείων 

 Προώθηση εφαρμογών e - government 

 Εγκατάσταση εφαρμογών και συστημάτων βελτίωσης του 
επίπεδου διοίκησης του δήμου και της εξυπηρέτησης των 
πολιτών 

 Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των συνθηκών 
εργασίας του προσωπικού 

Οικονομικά 

 Αύξηση των ανταποδοτικών τελών και εφαρμογή 
δυνητικών τελών με άξονα την ανταπόδοση και την 
οικονομική ισορροπία 

 Βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού και του 
μηχανισμού παρακολούθησης των εξόδων (εισαγωγή 
συστημάτων κοστολόγησης υπηρεσιών, κλπ.) 

 Προώθηση της οικονομικής ισορροπίας των Νομικών 
Προσώπων και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών 
χρηματοδότησης 

 Βελτιστοποίηση του τρόπου αξιοποίησης της δημοτικής 
περιουσίας 
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Καθορισμός Προτεραιοτήτων 
Ομαδοποίηση των Γενικών Στόχων σε Μέτρα και Άξονες και Όραμα 

Αποστολή του Δήμου Χίου και Διατύπωση των Αρχών Λειτουργίας και Διακυβέρνησης.  
Η αποστολή του Δήμου, ως σύγχρονου φορέα έκφρασης της τοπικής κοινωνίας, περιγράφεται 
στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  όπως αυτός συμπληρώθηκε με τους Νόμους 3852/2010 
(άρθρο 94) και 3979/2011 (άρθρο 44 παρ. 10) και είναι: 
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για 
την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη 
βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 1) οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των 
τοπικών υποθέσεων, μάλιστα σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Ο.Τ.Α. και 
κεντρικής διοίκησης, συντρέχει υπέρ των πρώτων τεκμήριο αρμοδιότητας.  
Η Tοπική Αυτοδιοίκηση στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αλλά 
και των μεγάλων αλλαγών στη ζωή των πολιτών διαδραματίζει κομβικό ρόλο τόσο στην 
αντιμετώπιση των συνεπειών και των επιπτώσεων που επιφέρουν στην καθημερινότητα και 
στην ποιότητα της ζωής τους όσο και στη δημιουργία προϋποθέσεων και συνθηκών ανάσχεσης 
της ύφεσης και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στο τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 
Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με τη  διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και του πεδίου δράσης 
των ΟΤΑ, οι αναγκαστικές προσαρμογές στην νέα δημοσιονομική πραγματικότητα, αλλά 
κυρίως η αναγκαιότητα  κάλυψης των κενών σε κρίσιμους τομείς που αφήνει ο περιορισμός της 
άμεσης κρατικής παρέμβασης στη βασική παραγωγική και κοινωνική υποδομή παράλληλα με 
τη γενικότερη υποχώρηση του κράτους πρόνοιας επιφορτίζουν αναγκαστικά την τοπική  
αυτοδιοίκηση με νέες μεγαλύτερες ευθύνες καθώς οι πολίτες εναποθέτουν ελπίδες και απαιτούν 
την άμεση και ενεργό παρέμβασή της στα καθημερινά τους προβλήματα. 
Η αυτοδιοίκηση παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να στερείται, πόρων, μέσων και ανθρώπινου 
δυναμικού προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες απαιτήσεις, να οργανωθεί  και να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της. Η δομή και η διάρθρωση της 
Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεχή 
ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία. Οι ΟΤΑ επιχειρούν να παρέμβουν 
δυναμικά στις σχέσεις πολιτικής, οικονομίας κοινωνίας πολιτών, επικοινωνίας, πληροφόρησης 
και γνώσης, δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν συνεχή και δυναμική εξέλιξη. 
Η αναζήτηση του «καινούργιου», της «καινοτομίας», της «νέας πολιτικής» και γενικότερα της 
«ουσίας» και της «ρεαλιστικής προσέγγισης της νέας πραγματικότητας», συνοψίζουν την 
ταυτότητα και το πολιτικό ζητούμενο, τόσο για την Αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες. 
Προκειμένου να πετύχει, όμως, στην αποστολή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση και να είναι σε 
θέση να προωθεί την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, θα πρέπει κατά την άσκηση της 
διαχειριστικής και αυτοδιοικητικής δραστηριότητάς της να στηρίζεται σε ορισμένες αρχές όπως 
είναι η συλλογικότητα, ο διαρκής διάλογος και ενημέρωση με φορείς και πολίτες, η 
τεχνοκρατική προπαρασκευή των προτάσεων, η διεκδίκηση πόρων και θεσμικών ρυθμίσεων, η 
οικονομικότητα στη διαχείριση των πόρων, η διαφάνεια και αξιοκρατία. Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι επίσης η αποτελεσματική οργανωτική υποδομή του Δήμου, οι παραγωγικές υποδομές του 
καθώς και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. 
 
 
Το όραμα του Δήμου Χίου 
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Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου θεμελιώνεται σε βασικές αξίες οι οποίες διατρέχουν τόσο το 
προγραμματικό πεδίο, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της Χίου σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όσο και το επίπεδο της 
διακυβέρνησης με στόχο την εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας και την ενεργό  συμμετοχή 
των πολιτών. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ. 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,  ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, 
ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
Η προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου Χίου γίνεται με επί μέρους στρατηγικές 
επιλογές που βασίζονται στις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες αποτελούν τη φιλοσοφία, 
τις αξίες και τις γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον 
τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου.  

 Ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 

 Διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

 Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς και του αρχιτεκτονικού πλούτου του 
νησιού. 

 Εστίαση στην παιδεία και στον πολιτισμό.   

 Κινητοποίηση και αξιοποίηση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων. 

 Έμφαση στην καινοτομία για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. 

 Ολοκληρωμένος χαρακτήρας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των Δημοτικών Ενοτήτων και των πόλων ανάπτυξης.. 

 Αποτελεσματικότητα στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.  

 Διαφάνεια, χρηστή διαχείριση και ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών. 

 Διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών και των συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς.  

 Διεκδίκηση ενεργοποίησης των συνταγματικών προβλέψεων για την νησιωτικότητα και τα 
ειδικά μέτρα που μπορεί να απορρέουν από την εφαρμογή της. 

Με βάση τις ανωτέρω γενικές αρχές διαμορφώνεται η στρατηγική  του Δήμου Χίου ώστε να αποτελεί 
συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και 
στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.  

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, Άξονες και Μέτρα.  
Στην παρούσα μελέτη και με βάση τον Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τον προσδιορισμό της στρατηγικής γίνεται ομαδοποίηση σε 
προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε Άξονες. Όπως φαίνεται στο 
επόμενο σχήμα, οι γενικοί στόχοι (αποτελεσμάτων), οι  Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό 
διάγραμμα, στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου 
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Χίου. Στην κορυφή  του βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του Δήμου Χίου που αναλύεται σε Άξονες, 
σε αναπτυξιακές προτεραιότητες (Μέτρα) και γενικούς στόχους (αποτελεσμάτων) των Μέτρων). 

Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί άξονες προτεραιότητας του Δήμου Χίου είναι: 

1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 

2. Η αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και 
αθλητισμού 

3. Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και αύξηση απασχόλησης 

4. Βελτίωση της διοικητικής / παραγωγικής ικανότητας του Δήμου 
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Διάρθρωση Αξόνων - Μέτρων - Γενικών Στόχων και Καθορισμός Αρμόδιων Υπηρεσιών  

Πίνακας 74: Διάρθρωση Αξόνων – Μέτρων – Γενικών Στόχων  και Καθορισμός Αρμόδιων Υπηρεσιών  

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1ος ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» 

1.1. Προστασία και 
Ανάδειξη 
Φυσικού 
Περιβάλλοντος 

1.1.1. Ανάδειξη του αγροτικού - πολιτιστικού τοπίου 
με τα ξεχωριστά προϊόντα της Χίου (μαστίχα, 
εσπεριδοειδή) που την θέτουν σε ιδιαίτερη 
θέση πανελλαδικά αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

 Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ομάδα Τοπικής 
Δράσης) 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία  

1.1.2. Ανάδειξη και διαχείριση προστατευόμενων 
περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους  

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Δ/νση Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

 Τοπικοί φορείς – Εθελοντικές 
ομάδες 

 Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

1.1.3 Θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για προστασία και την 
αναβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος 

 Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος 

1.1.4. Εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών 
σχεδίων δασών συμπεριλαμβανομένου 
πολυετούς προγράμματος αναδάσωσης 
καμένων εκτάσεων με παράλληλη Ενίσχυση 
μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης 
δασικών πυρκαγιών. Μελέτες και υλοποίηση 
έργων πυροπροστασίας. 

 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας 

 Διεύθυνση Δασών Χίου 

 Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 Τοπικοί φορείς – εθελοντικές 
ομάδες 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1.1.5 Αντιπλημμυρική Προστασία, μελέτες και 
υλοποίηση έργων 

 ΔΕΥΑΝΧ 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας 

 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

 Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου 

1.1.6. Προστασία των ακτών από τη διάβρωση, 
μελέτες και υλοποίηση έργων  

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος 

 ΚΕΔ 

1.1.7  Ενεργοποίηση του Πολίτη με Έμφαση στο 
Περιβάλλον και προώθηση του εθελοντισμού 

 Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

 Δ/νση Περιβάλλοντος 

 ΦΟΣΔΑ Π.Ε. Χίου 

 Εθελοντές 

 Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων 

 Σχολικές Επιτροπές 

1.1.8 Ενθάρρυνση και υποστήριξη έρευνας για το 
Περιβάλλον και τον πολιτισμό και γενικότερα 
θεμάτων Χιακού ενδιαφέροντος 

 Δ/νση Προγραμματισμού  

 ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής  

 Πανεπιστήμια  

1.2. Καθαριότητα  

1.2.1. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της 
πόλης και των οικισμών  και μείωση της 
αυξανόμενης ρύπανσης από τα στερεά 
απόβλητα 

 Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

 Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

 ΦΟΣΔΑ Π.Ε. Χίου 

 Δήμος Οινουσσών 

 Δήμος Ψαρών 

1.2.2. Εκπόνηση και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου 
ΤΟΠΙΚΟΥ Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ανεξάρτητου από το ΠΕΣΔΑ και 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Δ/νση Καθαριότητας και 

 Δήμος Οινουσσών 

 Δήμος Ψαρών 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

συμβατού με τις οδηγίες της Ε.Ε.) Ανακύκλωσης 

1.2.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος 
διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και 
αδρανών 

 Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

 ΦΟΣΔΑ Π.Ε. Χίου 

 Επιχειρήσεις Διαχείρισης  

 Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

1.2.4. Προώθηση της ανακύκλωσης, δημιουργία 
πράσινων σημείων. Δημιουργία εγκαταστάσεων 
για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων 

 Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

 ΦΟΣΔΑ Π.Ε. Χίου 

 Εθελοντές 

 Επιχειρήσεις Διαχείρισης 

 ΕΕΛ 

1.2.5. Μείωση του κόστους των λειτουργιών 
καθαριότητας και αποκομιδής, 
συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης του 
εξοπλισμού 

 Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

1.3. Χωροταξία και 
αναβάθμιση 
αστικού 
περιβάλλοντος 

 

1.3.1. Προώθηση  και εφαρμογή του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ) 

 Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 
 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος 

1.3.2 Εκπόνηση υποκείμενων πολεοδομικών μελετών   Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 
 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος 

1.3.3. Βελτίωση της λειτουργίας της πόλης με 
αναδιοργάνωση της δημόσιας συγκοινωνίας 
των  διαδρομών πεζών και ΑΜΕΑ, χώρων 
στάθμευσης, συστήματος αποκομιδής 
απορριμμάτων 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας 
Δόμησης 

1.3.4. Αντιμετώπιση εγκατάλειψης οικημάτων μέσα 
στον αστικό χώρο των οικισμών  

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος 
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 ΓΓ Αιγαίου 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας 
Δόμησης 

1.3.5. Αναβάθμιση και ανάπλαση δημόσιων - 
κοινόχρηστων χώρων στο κέντρο του αστικού 
ιστού και στις συνοικίες, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο παραλιακό μέτωπο. Βελτίωση της 
ασφάλειας των κοινόχρηστων χώρων  των 
παιδικών χαρών βάσει ισχύουσας νομοθεσίας 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Περιβάλλοντος και 
πρασίνου  

 Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

 Λ.Τ. Χίου 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας 
Δόμησης 

1.3.6. Η αναβάθμιση της λειτουργίας του κεντρικού 
λιμανιού και η λειτουργική διασύνδεση του με 
τον αστικό χώρο βάσει master plan  

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Χίου 

 

1.4. Τεχνικές 
Υποδομές - 
Δίκτυα 

1.4.1. Βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης - 
αποχέτευσης – όμβριων υδάτων  

 ΔΕΥΑΝΧ 
 Τεχνική Υπηρεσία 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

1.4.2. Ολοκλήρωση και αξιοποίηση υπαρχόντων 
φραγμάτων 

 ΔΕΥΑΝΧ 

 Τεχνική Υπηρεσία 

 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

1.4.3. Κατασκευή συμπληρωματικών έργων για 
εξασφάλιση πόσιμου νερού  

 ΔΕΥΑΝΧ  Τεχνική Υπηρεσία 

1.4.4. Μελέτες και υλοποίηση έργων επεξεργασίας 
λυμάτων σε οικισμούς της Χίου και σε 
τουριστικούς προορισμούς 

 ΔΕΥΑΝΧ  Τεχνική Υπηρεσία 

1.4.5. Οργάνωση και πιστοποίηση εργαστηρίου 
ελέγχου νερών και πληροφόρησης  

 ΔΕΥΑΝΧ  ΠΕΔ Β. Αιγαίου 
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1.4.6. Τοπικό σχέδιο διαχείρισης ενέργειας. 
Αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, υποδομών 
και δικτύων με βιοκλιματικές παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Περιβάλλοντος 
 ΔΕΥΑΝΧ 

1.4.7. Βελτίωση υποδομής με παράλληλη μείωση 
κόστους του Δημοτικού φωτισμού  

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 

1.5. Οδοποιία – 
Κυκλοφοριακό 
- Συγκοινωνία 

1.5.1. Έργα διανοίξεων και βελτίωσης του Επαρχιακού 
και Εθνικού Δικτύου (Διευρωπαϊκά δίκτυα)  

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

1.5.2. Έργα διανοίξεων και κατασκευών μικρού 
μεγέθους έργων οδοποιίας που συμβάλλουν 
στην επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων 
των οικισμών 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης 

1.5.3 Προώθηση λιμενικών έργων και παρεμβάσεων 
σε δευτερεύοντες λιμένες της Χίου 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Λιμενικό Ταμείο 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

1.5.4. Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου με 
μελέτες και έργα που αφορούν τον 
ηλεκτροφωτισμό, τις διαβάσεις κ.λ.π. 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
1.5.5. Προώθηση μέτρων & πολιτικών για την 

υλοποίηση του έργου της επέκτασης του 
κεντρικού Αερολιμένα Χίου 

 Δ/νση Προγρ/σμού 
Οργανωσης 
&Πληροφορικής 

 Υ.Π.Α. 

 ΥΠΟΜΕΔΙ 

  

2ος ΆΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

«ΠΑΙΔΕΙΑ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

2.1. Παιδεία 

2.1.1 Η επέκταση (όπου απαιτείται βάσει απόφασης 
της ΔΕΠ) και βελτίωση της λειτουργικότητας 
των υπαρχόντων μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 ΔΕΠ 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Κοινωνικής 

 ΟΣΚ 

 Σχολικές Επιτροπές 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – 
ΥΓΕΙΑ/ΠΡΟΝΟΙΑ – 

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 

Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού 

2.1.2. Η δημιουργική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και διασύνδεση με τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας  για την αξιοποίηση 
υποδομών, αναβάθμιση και διεύρυνση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών  για διασύνδεση με 
τις ανάγκες της κοινωνίας  

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

 Υπουργείο Παιδείας 

 

2.1.3 Η στήριξη εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και 
πολιτιστικού έργου των σχολικών κοινοτήτων 

 Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 Σχολικές Επιτροπές 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 

2.1.4 Ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης δια βίου 
μάθησης 

 Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 Σχολικές Επιτροπές 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

2.1.5.Ενθάρρυνση και υποστήριξη λειτουργίας  
θερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
(summer schools)   

 Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 Σχολικές Επιτροπές 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

2.1.6 Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 
ναυτικής εκπαίδευσης και διασύνδεση των 

 Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 

 Σχολικές Επιτροπές 
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εκπαιδευτικών βαθμίδων και δομών  Πολιτισμού  ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

2.2. Πολιτισμός 

2.2.1 Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών υποδομών – 
δομών – φορέων πολιτισμού 

 Υπηρεσίες Πολιτισμού 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 

 ΔΗΠΕΘΕ 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

2.2.2. Διατήρηση, ενίσχυση και προώθηση των 
τοπικών εθίμων, εορτών και εκδηλώσεων  

 Υπηρεσίες Πολιτισμού 

 Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
Τοπικών Κοινοτήτων 

2.2.3. Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων 
- μνημείων - μουσείων και ένταξής τους στο 
συνολικού πολιτιστικό - τουριστικό αντικείμενο 
της περιοχής 

 Υπηρεσίες Πολιτισμού 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Υπουργείο Πολιτισμού 

 Αρχαιολογική Υπηρεσία και 
εφορείες βυζαντινών και 
νεοτέρων μνημείων 

2.2.4. Ανάδειξη και επανάχρηση κτιρίων και συνόλων 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, για την ενίσχυση 
του πολιτιστικού προϊόντος και την 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες Πολιτισμού 

 Υπουργείο Πολιτισμού 

 Γ.Γ. Ναυτιλίας και Αιγαίου 

 Ιδιώτες – Κάτοικοι του δήμου 
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ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

2.2.5. Υποστήριξη του έργου των τοπικών 
Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής 
ενίσχυσης τους, σε συσχέτιση με το 
παραγόμενο πολιτιστικό έργο 

 Υπηρεσίες Πολιτισμού 

 Υπουργείο Πολιτισμού 

 Γ.Γ. Ναυτιλίας και Αιγαίου 

 Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

2.3. Αθλητισμός 

2.3.1. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Αθλητισμού με τον εκσυγχρονισμό των δομών, 
την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

 Υπηρεσίες Πολιτισμού 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 Αθλητικοί Σύλλογοι 

2.3.2. Κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την 
αδειοδότηση και εκσυγχρονισμό υπαρχουσών 
υποδομών του Αθλητισμού 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Αθλητικοί Σύλλογοι 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

2.3.3. Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων 
Μαζικού Αθλητισμού. Ενίσχυση αθλητικών 
δραστηριοτήτων που προβάλουν την τοπική 
ταυτότητα και βοηθούν στην κοινωνική και 
συνοχή και διάχυση του αθλητικού ιδεώδους 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου 

 Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού 

2.4. Υγεία - 
Πρόνοια 

2.4.1. Αναβάθμιση λειτουργίας Αγροτικών και 
Περιφερειακών Ιατρείων  

 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 
 ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων 

Αιγαίου 
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2.4.2. Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης 
υποστήριξης κατοίκων σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Χίου 

 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου 

 Άλλες εθελοντικές οργανώσεις 

2.4.3. Δημιουργία νέων και βελτίωση της 
λειτουργικότητας των υφιστάμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής και 
δημιουργικής απασχόλησης 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 ΔΗΚΕΧ 

2.4.4. Στήριξη και λειτουργία νέων δομών φύλαξης 
παιδιών-βρεφών-νηπίων και δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών για την ικανοποίηση των 
αναγκών της εργαζόμενης μητέρας 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Χίου 

 ΔΗΚΕΧ 

 ΝΠΔΔ 

 ΚΔΑΠ 

2.5. Τρίτη Ηλικία 
2.5.1. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στήριξης της Τρίτης Ηλικίας  
 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 ΚΑΠΗ  

 Βοήθεια στο Σπίτι 

 ΚΗΦΗ  

 Ιερά Μητρόπολις Χίου 
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2.6 Κοινωνική 
Ενσωμάτωση  

2.6.1.Υποστήριξη αρμόδιων φορέων για αναβάθμιση 
και δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών 
αντιμετώπισης της υποδοχής 
προσφύγων/αιτούντων άσυλο 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 ΑΜΚΕ στον Τομέα της 
Κοινωνικής Προστασίας 

 ΚΟΙΝΣΕΠ 

 Ιερά Μητρόπολις Χίου 

 Υπουργείο Μετανάστευσης 

 Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη 

 ΥΕΝ 

 
2.6.2. Συντονισμός και λειτουργία προγράμματος  

αντιμετώπισης της Φτώχειας και της Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 ΑΜΚΕ στον Τομέα της 
Κοινωνικής Προστασίας 

 ΚΟΙΝΣΕΠ 

 Ιερά Μητρόπολις Χίου 

 Υπουργείο Μετανάστευσης 

 Συμμετέχοντες 

 Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη 

 Εθελοντικές Οργανώσεις  
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

2.6.3. Εκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση και 
δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών 
κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων. 
Ενθάρρυνση τοπικών φορέων  

 ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Παιδείας 
Δήμου Χίου  

 Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

 Εθελοντικές οργανώσεις 

 Ιερά Μητρόπολη 

3ος ΆΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

3.1. Στήριξη της 
επιχειρηματικ
ότητας και της 
Καινοτομίας 

3.1.1. Ίδρυση δομής στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της 
καινοτομίας 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 ΓΓΕΤ 

 Υπουργείο Ανάπτυξης  

 Επιμελητήριο 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 Αναπτυξιακή Εταιρεία  

 ΕΜΧ 

 Ιδιώτες Επενδυτές 

3.1.2 Ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου      

3.1.3 Προσέλκυση επενδύσεων μέσω της αξιοποίησης 
περιουσίας ή εργαλείων του Δήμου  

    

3.2. Στήριξη του 
Αγροτικού 
Τομέα και της 
μεταποίησης 

3.2.1. Υλοποίηση δράσεων στήριξης του αγροτικού 
τομέα με την ίδρυση δομής συμβουλευτικής και 
τεχνικής υποστήριξης των απασχολούμενων 
στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση  

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 ΓΓΕΚ 

 Υπουργείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης  

 Επιμελητήριο 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 Αναπτυξιακή Εταιρεία  
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΕΜΧ 

 Ιδιώτες Επενδυτές 

3.2.2  Προώθηση πολιτικών συνεργατικής δράσης και 
διαχείρισης της γης και στην παραγωγή  

    

3.2.3 Επαναπροσδιορισμός της κτηνοτροφικής 
ποιμενικής δραστηριότητας  

    

3.4. Στήριξη του 
Τουρισμού και 
Ενίσχυση του 
Τουριστικού 
Προϊόντος 

3.4.1. Ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας της Χίου 
και εμπλουτισμός / εξειδίκευση του 
τουριστικού προϊόντος  

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 ΓΓΕΚ 

 Υπουργείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης  

 Επιμελητήριο 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 Αναπτυξιακή Εταιρεία  

 ΕΜΧ 

 Ιδιώτες Επενδυτές 

3.4.2. Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και 
ναυταθλητισμού 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Τμήμα Τουρισμού 

3.4.3. Ανάπτυξη φυσιολατρικού τουρισμού  

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Δ/νση Περιβάλλοντος 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 Τμήμα Τουρισμού 

3.4.4. Οργάνωση δικτύου τουριστικών λιμένων σε 
ολόκληρο το νησί  

 Λιμενικό Ταμείο 
 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
3.4.5. Αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων για την 

δημιουργία υποδομών εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

  

3.5. Διευκόλυνση 
της 
Πρόσβασης 
στην 
Απασχόληση 
και Μείωση 
της Ανεργίας 

3.5.1. Ανάπτυξη συνεργασιών για τη μείωση της 
ανεργίας στη περιοχή 

 Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 Δημοτική Επιχείρηση   

 ΟΑΕΔ 

 ΚΕΚ 

 Επιμελητήριο 

 ΚοινΣΕπ 

 Λοιποί κοινωνικοί εταίροι 

  
3.5.2 Ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση 

ναυτικών επαγγελμάτων 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

4Ος Άξονας 4.1: Αποτελεσματικότητα της 4.1.1.Εισαγωγή δοκιμασμένων μεθόδων και   Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

Προτεραιότητας: 
Βελτίωση Διοικητικής 

Ικανότητας Δήμου 

Διοίκησης διαδικασιών προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
δράσης του Δήμου 

Πληροφορικής 

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

4.1.2. Συγκρότηση διαδικασιών εσωτερικής και 
εξωτερικής επικοινωνίας με στόχο την 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

4.2: Βελτίωση της σχέσης 
του Δήμου με τους πολίτες 

4.2.2.Δημιουργία γραμμής για το δημότη και 
εγκατάσταση εφαρμογής λογισμικού για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
απόκρισης των Υπηρεσιών  

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Τμήμα Πληροφορικής 

4.3: Οργάνωση και 
Συνεργασίες 

4.3.1.Αξιολόγηση και επανακαθορισμός του 
ρόλου των Νομικών προσώπων  

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

4.3.2. Ριζική αναδιάρθρωση του ΟΕΥ του 
Δήμου με στόχο την αντιμετώπιση 
αλληλοκαλύψεων, δυσλειτουργιών και 
άνισης κατανομής του έργου των 
υπηρεσιών  

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

4.3.3.Πιστοποίηση της διαχειριστικής 
επάρκειας του Δήμου και Νομικών 
Προσώπων 

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

4.4:Ανθρώπινον Δυναμικό 
και Υλικοτεχνική Υποδομή 

4.4.1.Εκπαίδευση και διαρκής ενημέρωση 
προσωπικού και αιρετών με διοργάνωση 
σεμιναρίων και επιμορφωτικών – 
ενημερωτικών εκδηλώσεων στη Χίο κατά 
προτεραιότητα 

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

4.4.2.Βελτίωση των χώρων, των 
εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Διοικητικού 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



383 
 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

υποδομής και των συνθηκών εργασίας 
του προσωπικού βάσει ολοκληρωμένου 
σχεδίου στέγασης των Υπηρεσιών του 
Δήμου 

4.4.3. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και 
εγκατάσταση ολοκληρωμένου και 
λειτουργικού  πληροφοριακού 
συστήματος 

 Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

4.4.4.Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου 
σχεδίου μηχανοργάνωσης και 
ενσωμάτωσης ΤΠΕ στις λειτουργίες του 
Δήμου 

 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Τμήμα Πληροφορικής 

4.5: Οικονομικά 

4.5.1.Εξορθολογισμός των δαπανών του 
Δήμου βάσει αυστηρών κριτηρίων 
κόστους – οφέλους, διασφάλιση 
δυνατότητας στήριξης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4.5.2.Βελτίωση της δομής και της 
εισπραξιμότητας των εσόδων καθώς   
παρακολούθησης των εξόδων 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4.5.3. Ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας 
των Νομικών προσώπων και 
επιχειρήσεων, μέσω της αναζήτησης 
εναλλακτικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

4.5.4.Βελτιστοποίηση του τρόπου αξιοποίησης 
της δημοτικής περιουσίας 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

4.6: Προστασία και 
ασφάλεια της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών 

4.6.1. Ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης 
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και 
αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας 

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
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Παράρτημα Α 

Α.1 Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Δήμου Χίου 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο εξοπλισμός πληροφορικής του Δήμου Χίου και τα 
λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των καθημερινών διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων του Δήμου. 
Πίνακας 75: Εξοπλισμός πληροφορικής 

Διεύθυνση / 
Τμήμα 

Υλικό (αριθμός) Λογισμικό που χρησιμοποιείται  (Ν/Ο) 

FA
X 

H
/Y

  

Εκ
τυ

π
ω

τέ
ς 

La
se

r/I
nk

je
t 

Pl
ot

te
rs

 

Επ
εξ

ερ
γ.

 
κε

ιμ
έν

ου
 

Δ
ημ

οτ
ολ

όγ
ιο

 

Δ
ια

χε
ίρ

. Τ
ελ

ώ
ν 

Μ
ισ

θο
δο

σί
α 

G
IS

 

Ά
λλ

ο 

Διοικητική-
Οικονομική 
Υπηρεσία/ 
ΝΠΔΔ/ΚΕΠ 

           

Τεχνική 
Υπηρεσία/ 

Πολεοδομία 
           

Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου, 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Όπως προκύπτει, οι υπηρεσίες του Δήμου κάνει 
πλήρη χρήση όλου του τεχνικού εξοπλισμού και των οχημάτων που διαθέτει. 
Πίνακας 76: Διαθέσιμος Τεχνικός Εξοπλισμός και Οχήματα 

Α/Α 

 

Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού Εξοπλισμού & 
Οχημάτων 

Συνολ. 
Αριθμός 

Σημερινή 
Αξία (€) 

Αριθμός 
Χρησ/μενων 

1 
Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου μύλου μικρά 
(<=10m3) 

   

2 
Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου μύλου μεγάλα 
(>10m3) 

   

3 Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας    

4 Πλυντήρια κάδων    

5 Σάρωθρα    

6 
Φορτηγά αυτοκίνητα μικρά (Ωφέλιμο Φορτίο <= 10 
tn) 

   

7 
Φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλα (Ωφέλιμο Φορτίο > 
10 tn) 
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Α/Α 

 

Είδος Διαθέσιμου Τεχνικού Εξοπλισμού & 
Οχημάτων 

Συνολ. 
Αριθμός 

Σημερινή 
Αξία (€) 

Αριθμός 
Χρησ/μενων 

8 Ημιφορτηγά (αγροτικά, κλειστά ή ανοικτά)    

9 Βυτιοφόρα οχήματα (γενικά)    

10 Υδροφόρα Οχήματα    

11 Λεωφορεία μικρά (<=30 θέσεων)    

12 Λεωφορεία μεγάλα (>30 θέσεων)    

13 Επιβατικά αυτοκίνητα (5 θέσεων)    

14 Ελκυστήρες (αγροτικού τύπου)    

15 Ρυμουλκά (επικαθήμενου τύπου)    

16 Συρόμενα (καρότσες, κομπρεσέρ, βυτία, κλπ.)    

17 Φορτωτές    

18 Εκσκαφείς    

19 Φορτωτές - Εκσκαφείς (ενδ. Τύπου JCB)    

20 Μπουλντόζες    

21 Γκρέϊντερ    

22 Οδοστρωτήρες    

23 Συμπιεστές απορριμμάτων (χωματερής)    

24 Γερανοί καλαθοφόροι    

25 Γερανοί (γενικά)    

26 Μηχανήματα καθαρισμού ακτών (Αυτοκινούμενα)    

27 Πυροσβεστικά οχήματα    

28 Νεκροφόρα οχήματα    

29 Αποφρακτικό όχημα    

30 Απορριμματοφόρο για σταθμούς μεταφόρτωσης    
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Α.2 Τεκμαρτό Εισόδημα από Γεωργικές Δραστηριότητες 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 - - - - - - 
2 Βρώμη-Σίκαλη 13,78 15,62 - - - - - - 
3 Κριθάρι 15,54 12,57 18,14 - 14,51 - 10,88 - 
4 Ρύζι - 46,19 - - - - - - 
5 Σιτάρι μαλακό 15,21 14,22 - - - - - - 
6 Σιτάρι σκληρό 25,32 37,25 - - - - - - 

11 Αραβόσιτος 
χλωρός - 73,68 - - - - - - 

12 Βίκος 19,14 20,76 24,18  19,35  14,51  
13 Κοφτολίβαδα 6,05 7,66 - - - - - - 
14 Μηδική (Σανός) 24,89 60,19 - - - - - - 
15 Μηδική σπόρος 48,36 66,86 - - - - - - 

16 
Λοιπά 

κτηνοτροφικά 
φυτά για χόρτο 

13,22 22,14 18,14 - 14,51 - 10,88 - 

21 Κουκιά 38,39 24,18 18,14 - 14,51 - 10,88 - 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

22 Ρεβύθια-Φακή 33,25 30,23 10,58 - 8,46 - 6,35 - 
23 Φασόλια ξερά 83,61 148,85 13,20 - 10,56 - 7,92 - 

24 Λοιπά όσπρια 
βρώσιμα 37,28 42,02 - - - - - - 

31 Αραχίδα 57,43 60,83 - - - - - - 
32 Αρωματικά φυτά 60,45 125,95 - - - - - - 
33 Βαμβάκι 20,68 51,86 - - - - - - 
34 Γλυκάνισο 52,90 83,43 45,34  36,27  27,20  
35 Ζαχαρότευτλα  53,11 - - - - - - 
36 Ηλίανθος 19,25 30,23 - - - - - - 

37 
Καπνά Μπασμά 164,73 209,22 - - - - - - 

Καπνά ανατολικού 
τύπου 184,46 222,06 - - - - - - 

38 Καπνά Καμπά-
Κουλάκ 117,00 177,32 - - - - - - 

39 Καπνά Μαύρα, 
Τσεμπέλια 53,01 53,01 - - - - - - 

40 Καπνά 
ΜΠΕΡΛΕΥ 218,74 205,65 - - - - - - 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

41 Καπνός 
VIRGINIA - 230,45 - - - - - - 

42 Κολοκυθόσπορος 
πασατέμπος - 69,83 - - - - - - 

43 Κρόκος 143,58 - - - - - - - 
44 Μαστίχα 59,40 43,97 59,40 43,97 47,52 35,18 35,64 26,38 
45 Σόγια - 51,39 - - - - - - 
46 Σόργο (σκούπα) 31,74 22,67 - - - - - - 
47 Σουσάμι 24,18 31,74 - - - - - - 
61 Αγγινάρες 154,16 210,08 120,91 181,36 96,73 145,09 72,55 108,82 

62 Αγγούρι 
θερμοκηπίου - 1077,66 - 795,27 - 636,22 - 477,16 

63 Αγγούρια 
υπαίθρου - 283,08 - 126,96 - 101,56 - 76,17 

64 

Βιομηχανικά 
κηπευτικά 

(φασολάκια, 
μπάμιες, αρακάς 

κλπ) 

36,58 91,29 - - - - - - 

65 Καρπούζι 28,02 198,13 28,02  22,42  16,81  

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

66 Κολοκυθάκια 
θερμοκηπίου - 620,42 - - - - - - 

67 Κουνουπίδι - 291,52 - - - - - - 

68 Κρεμμυδάκια 
Σκορδάκια νωπά 113,35 333,99 75,57 - 60,45 - 45,34 - 

69 Κρεμμύδια ξερά 96,73 198,88 60,45 105,80 48,36 84,64 36,27 63,48 
70 Λάχανο 87,18 260,23 87,18 - 69,74 - 52,31 - 
71 Μαρούλι 99,63 306,28 99,63 - 79,70 - 59,78 - 
72 Μπάμια 151,14 347,37 90,68 - 72,55 54,41 - - 
73 Πατάτα 75,81 149,46 78,83 112,61 63,06 90,09 47,30 67,57 

74 Πεπόνι 
θερμοκηπίου - 485,18 - - - - - - 

75 Πεπόνι υπαίθρου - 200,10 - 112,08 - 89,67 - 67,25 

76 Πιπεριές 
θερμοκηπίου - 630,11 - - - - - - 

77 Πιπεριές υπαίθρου  291,02  93,40  74,72  56,04 
78 Σκόρδα ξερά 106,80 259,26 81,61  65,29  48,97  
79 Σπαράγγια - 229,69 - - - - - - 

80 Τομάτα 
βιομηχανική 130,67 141,65 - - - - - - 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

81 
Τομάτα 

επιτραπέζια 
υπαίθρου 

- 402,40 - 298,44 - 238,75 - 179,06 

82 Τομάτα 
θερμοκηπίου - 1192,60 - 1.133,08 - 906,46 - 679,85 

83 Τοματοπιπεριά - 239,95 - - - - - - 

84 Φασολάκια 
θερμοκηπίου - 598,55 - - - - - - 

85 Φασολάκια 
υπαίθρου 84,06 268,74 84,06 133,88 67,25 107,10 50,44 80,33 

86 Φράουλες - 325,32 - - - - - - 

87 Φράουλες 
χαμηλής κάλυψης - 362,73 - - - - - - 

88 Λοιπά κηπευτικά 
θερμοκηπίου - 621,05 - - - - - - 

89 Λοιπά κηπευτικά 
υπαίθρου 71,92 282,89 77,06 154,11 61,65 123,29 46,24 92,47 

90 
Σποροπαραγωγή 

(μπάμιας, πιπεριάς 
κλπ) 

- 187,41 - - - - - - 

101 Αβοκάντο - 120,91 - - - - - - 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

102 Ακτινίδια - 129,45 - - - - - - 
103 Αμπέλι VQPRD 112,47 138,12 - - - - - - 

104 Αμπέλι Οινοποιίας 
κοινό 64,30 94,35 66,26 - 53,01 - 39,76 - 

105 Αμπέλια 
επιτραπέζια 94,10 161,22 111,77 141,00 89,42 112,80 67,06 84,60 

106 Αμύγδαλα 48,31 86,45 25,69  20,55  15,42  
107 Αχλάδια 136,02 200,78 - - - - - - 

108 Αχλάδια 
κοντούλες - 362,73 - - - - - - 

109 Βατόμουρα - 207,56 - - - - - - 
110 Βερύκοκα - 203,82 - - - - - - 
111 Βύσσινα 59,45 137,96 - - - - - - 
112 Δαμάσκηνα νωπά - 206,88 - - - - - - 

113 Δαμάσκηνα 
ξηραμένα 168,37 136,03 - - - - - - 

114 Ελιά 
ελαιοποιήσιμη 19,75 29,38 15,85 - 12,68 - 9,51 - 

115 Ελιές  βρώσιμες 37,58 53,74 - - - - - - 
116 Καρύδια 110,33 146,77 - - - - - - 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

117 Κάστανα 97,06 149,63 - - - - - - 
118 Κεράσια 111,34 209,77 - - - - - - 

119 Κορόμηλα-
τζάνερα  144,49 - - - - - - 

120 Κυδώνια 90,68 174,51 - - - - - - 

121 

Λεμόνια, 
μανταρίνια, 

γκρέιπ-φρούτ, 
κίτρα, κούμ-κουάτ 

κλπ 

63,07 86,82 - 46,94 - 37,55 - 28,16 

122 Λωτοί - 332,50 - - - - - - 

123 Μέσπιλα 
(Μούσμουλα) - 256,93 - - - - - - 

124 Μήλα 98,12 200,98 - - - - - - 
125 Μπανάνες - 856,95 - - - - - - 

126 Μπανάνες 
θερμοκηπίου - 1.057,96 - - - - - - 

127 Νεκταρίνια - 197,39 - - - - - - 

128 Πορτοκάλια 
Βαλέντσια - 88,64 - 62,61 - 50,09 - 37,57 

129 Πορτοκάλια κοινά 46,33 67,56 - 50,21 - 40,17 - 30,13 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

130 Πορτοκάλια 
ομφαλοφόρα 40,56 78,71 - 56,93 - 45,54 - 34,16 

131 Ροδάκινα 56,87 141,07 - 188,19 - 150,55 - 112,91 

132 Ροδάκινα 
βιομηχανικά - 102,51 - - - - - - 

133 Σταφίδα 
Κορινθιακή (ξερή 104,36 167,82 - - - - - - 

134 Σταφίδα 
Σουλτανίνα (ξερή) 83,06 89,78 - - - - - - 

135 Σύκα νωπά  204,18 110,00 - 88,00 - 66,00 - 
136 Σύκα ξερά 30,72 38 20,13 - 16,10 - 12,08 - 
137 Φουντούκια 42,32 81,14 - - - - - - 

138 Φυστίκι κελυφωτό - 141,92 - - - - - - 

139 Φυστίκι Αιγίνης - 269,93 - - - - - - 

140 Μανιτάρια-
Pleurotus - 5.440,94 - - - - - - 

141 Ρόδια - 211,59 - - - - - - 

151 
Γλαστρικά 

θερμοκηπίου 
εσωτερικού χώρου 

- 3.006,70 - - - - - - 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

152 Δρεπτά (κομμένα) 
άνθη θερμοκηπίου - 1.385,39 - 1.626,77 - 1.301,42 - 976,06 

153 Δρεπτά (κομμένα) 
άνθη υπαίθρου - 766,67 - - - - - - 

154 

Φυτά κηποτεχνίας 
και άλλα 

ανθοκομικά φυτά 
εξωτερικού χώρου 

- 1662,41 - - - - - - 

161 Φυτώρια 
ανθοκομικών - 2.365,42 - - - - - - 

162 
Φυτώρια Ελάτης 

και λοιπών 
δασικών δέντρρων 

- 223,13 - - - - - - 

163 Φυτώρια Ελιάς - 2.641,66 - - - - - - 

164 

Φυτώρια 
καρποφόρων 
δέντρων και 

θάμνων 

- 1.668,80 - - - - - - 

165 Φυτώρια 
λαχανικών - 1.664,98 - - - - - - 

171 Ρητίνη ανά 
στρέμμα 14,01 - - - - - - - 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

172 
Υλοτομία 

καυσόξυλων ανά 
χλμ βάρους 

- 0,03 - - - - - - 

173 
Υλοτομία 

τεχνητής ξυλείας 
ανά m3 

- 34,25 - - - - - - 

ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

181 

Αγελάδες 
ελεύθερης 
βοσκής-

κρεατοπαραγωγής 

166,94 220,91 176,73 132,55 

182 
Αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγή
ς 

184,21 152,74 122,19 91,64 

183 Αγελάδες μικτής 
κατεύθυνσης 149,56 24,80 19,84 14,88 

184 Αίγες 24,76 24,80 19,84 14,88 

185 Αμνοερίφια 
πάχυνσης 13,71 - - - 

186 Ινδιάνοι 
(γαλοπούλες) 2,07 - - - 
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397 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

187 Ιπποειδή εκτροφής 
ανά ίππο 1360,23 - - - 

188 Κότες 
αυγοπαραγωγής 1,07 - - - 

189 Κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής 0,16 - - - 

190 
Κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής 
φασόν 

0,09 - - - 

191 Κουνέλια 1,73 - - - 

192 Κύνες εκτροφής 
ανά κεφαλή 25,39 - - - 

193 Μελισσοσμήνη, 
κυψέλες 14,40 - - - 

194 Μόσχοι πάχυνσης 117,81 - - - 
195 Ορτύκια εκτροφής 0,16 - - - 

196 Πέρδικες 
εκτροφής 0,30 - - - 

197 Πρόβατα 27,00 25,88 20,70 15,53 
198 Χοίροι 23,06 28,03 22,42 16,82 
199 Χοιρομητέρες 155,77 111,84 89,47 67,10 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Π.Ε. ΧΙΟΥ 

Α/
Α Είδος 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ 
ΖΩΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

Μη 
Αρδευόμεν

α 

Αρδευόμεν
α 

200 Στρουθοκάμηλοι 
(μητέρες) 820,00 - - - 

 

ΑΔΑ: 7ΙΡ2ΩΗΝ-ΜΩ8



Σελίδα 399 από 400 
 

Α.3 Ενοίκια Γεωργικής Γης 

Οικονομι
κό Έτος 

2014 

Πεδινή Ζώνη Ημιορεινή Ζώνη Ορεινή Ζώνη 
Θερμοκή

πια 
Μη 

Αρδευόμε
νη 

Αρδευόμε
νη 

Μη 
Αρδευόμε

νη 

Αρδευόμε
νη 

Μη 
Αρδευόμε

νη 

Αρδευόμε
νη 

Π.Ε. Χίου 13,60 27,47 10,88 21,98 8,16 16,48 225,05 

Βοσκότοποι: 3,50 ευρώ ανά στρέμμα 

Α.4 Τεκμαρτό Εισόδημα από Αλιευτικές Δραστηριότητες 
Α/Α Αλιεύματα Μέση Τιμή (€) 

211 Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής 
χωρητικότητας (τιμή ανά κόρο) 1.185,74 

212 Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας 
(τιμή ανά κόρο) 1.488,67 

213 Βάτραχοι (παραγωγή εκτροφή) ανά στρέμμα 1.499,89 
214 Κέφαλοι ανά βάρκα 192,85 
215 Κυπρίνοι ανά βάρκα 515,43 
216 Μυδοκαλλιέργεια ανά στρέμμα 469,56 
217 Οστρακοκαλλιέργεια ανά στρέμμα 941,21 
218 Πέστροφες ανά στρέμμα 2.999,26 
219 Σαλλιγκάρια εκτροφής ανά στρέμμα 1.154,54 
220 Τούρνες ανά βάρκα 333,41 
221 Τσιπούρες - Λαυράκια ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5=180 κβ.μ*) 1.565,10 
222 Χέλια εκτροφής ανά στρέμμα 1.166,48 

* το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά κβ.μ. ευρίσκεται από το κατά περίπτωση οριζόμενο στους 
πίνακες εισόδημα ανά ιχθυοκλωβό (6Χ6Χ5) διαιρούμενο δια του αριθμού 180 

Α.5 Οικονομικά Μεγέθη των Βιομηχανιών της Χίου  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ,  2013 

* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 15.12.2014. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) 
ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 665 3 92 54 4 

ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΠΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΗΣ 1.526 -32 1.024 -519 -643 
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ 1.028 -11 128 9 -43 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.381 -1 2.240 268 122 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46 -4 8 -2 -2 

ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.398 -13 1.078 21 -34 
ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 955 11 1.506 36 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.257 35 3.811 368 195 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 41.357 -15 19.620 562 -2.094 
ΚΑΡΒΕΛΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 710 7 814 -43 -106 

ΛΑΤΩ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΥ 2.334 -9 1.061 180 -310 
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ - ΠΕΡΡΗ Α.Ε. 981 -5 169 -4 -75 

ΜΑΡΜΑΡΟΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΚΛΩΤΣΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. 972 3 174 12 1 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 319 -12 127 -2 -16 

ΠΙΤΣΑ ΠΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 51 50 81 -5 -5 
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3.436 -13 3.285 519 362 
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Σελίδα 400 από 400 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ,  2013 
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 15.12.2014. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) 
ΠΥΞΙΔΑ GRAPHICS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ 116 -40 26 17 62 

ΣΠΕΣΙΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 393 -15 171 -65 -88 
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. 2.439 -6 508 -32 -225 

ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ MR MON A.E. 2.725 -20 1.672 170 9 
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 836 12 223 107 97 

ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε. 13.754 -4 2.898 -1.419 -2.484 
CITRUS PRODUCTION Α.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΧΙΟΥ 646 -6 440 -180 -220 

www.inr.gr,  15 Δεκεμβρίου 2014       

Α.6 Βιομηχανίες Δήμου Χίου 
Δημοτική Ενότητα Περιοχή Δραστηριότητα Διάθεση 

Ομηρούπολης Μύτη Βουνού Εργοστάσιο Παραγωγής 
σκυροδέματος - 

Ομηρούπολης Θολούς 
Εργοστάσιο Παραγωγής 

Σκυροδέματος Και 
Ασφαλτοσκυροδέματος 

- 

Καρδαμύλων Κουλολάς 
Εργοστάσιο Πλαστικών 

(Φελιζόλ), Παραγωγή Εμπορία 
Προϊόντων Πολυστερίνης 

- 

Καμποχώρων Άγιοι Απόστολοι Μικροεγκατάσταση 
Παρασκευής Χλωρικών - 

Καμποχώρων Αγίου Γεωργίου 
Συκούση Ελαιουργείο - 

Καρδαμύλων Καρδαμύλων Ελαιουργείο 
Επιφανειακή Διάθεση 

– Ποταμός 
Αμυθούντας  

Μαστιχοχωρίων Πατρικά Ελαιουργείο - 

Μαστιχοχωρίων Αρμολίων Ελαιουργείο - 

Αμανής Βολισσού Ελαιουργείο - 

Ιωνίας Θολοποταμίου Ελαιουργείο Βόθρος 

Ιωνίας Νενήτων Ελαιουργείο - 

Χίου Θυμιανά Ελαιουργείο - 

Χίου Χίου Ελαιουργείο - 

Χίου Θυμιανά Τυροκομείο - 

Καμποχώρων Βαβίλοι Τυροκομείο - 

Πηγή: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νήσων Αιγαίου (GR14) 2015 

 

Α.7 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου 
 
http://www.nomotelia.gr/pdfs/42b-14.pdf 

http://www.nomotelia.gr/pdfs/42b-14.pdf
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