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Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

Τι είναι το  Ε.Π. του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου και ποιοι οι στόχοι του; 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής 
και οργανωτικής ανάπτυξης. Δηλαδή  αφορά όχι μόνο έργα και δράσεις στην 
πόλη αλλά και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης  οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δήμου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση 
της ζωής των πολιτών. 
Ουσιαστικά, μέσα από την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
επιδιώκεται η δημιουργία και εγκατάσταση «ενός μηχανισμού 
προγραμματισμού» και παρακολούθησης της εφαρμογής των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων και των λειτουργιών του Δήμου. 

Το Ε.Π του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στα πλαίσια του στρατηγικού 
σχεδιασμού της πόλης έχει τους εξής στόχους: 

• Ο πρώτος στόχος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου αφορά σε μία σειρά 
από ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στις υποδομές της πόλης, οι οποίες είναι 
σημαντικές για τη βελτίωση στο δομημένο οικιστικό και φυσικό 
περιβάλλον , τις συγκοινωνίες, την καθαριότητα, την αποχέτευση, 
ύδρευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
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• Ο δεύτερος στόχος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περιλαμβάνει όλα τα 
επιμέρους μέτρα που αφορούν την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου 
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής της κοινωνικής ενσωμάτωσης του 
αθλητισμού , του πολιτισμού καθώς και στους τομείς της παιδείας και 
νεολαίας. 

 

• Ο τρίτος στόχος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περιλαμβάνει όλα τα 
μέτρα δράσεων  που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης τόσο στον τομέα 
του τουρισμού όσο και στον δευτερογενή τομέα. Επιπλέον περιέχει μέτρα 
για την αύξηση της απασχόλησης. 

 

• Ο τέταρτος στόχος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περιλαμβάνει 
δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Οργανισμού και την 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 

• Τέλος, ο πέμπτος στόχος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περιλαμβάνει 
κρίσιμες παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν τη θέση της πόλης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και  για τις οποίες ο Δήμος Κύμης - 
Αλιβερίου έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίηση τους , αλλά 
η υλοποίηση τους ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς (τοπικούς ή μη). 

 

Ποιο είναι το πλαίσιο σύνταξης του Ε.Π. του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου; 

Το Ε.Π διέπεται από ορισμένα πλαίσια που έχουν ληφθεί υπόψη για την 
κατάρτιση του και ειδικότερα : 

- Αναλύονται πρώτα παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου (σε Εθνικό, Περιφερειακό, Νομαρχιακό 
επίπεδο) που επηρεάζουν το βαθμό επίτευξης της τοπικής 
ανάπτυξης προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα αλλά 
και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

- Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου για να 
εντοπιστούν οι αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα που 
παρουσιάζονται στην οργάνωση και λειτουργία του. 

- Διατυπώνεται το Όραμα, η Στρατηγική και ο Προγραμματισμός  
- Στη συνέχεια εξειδικεύεται το Ε.Π σε άξονες, μέτρα και δράσεις. 

Για την κατάρτισή του θα ακολουθηθούν 9 βήματα : 
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1. Προετοιμασία και οργάνωση 
2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής 

του Δήμου 
3. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των Νομικών 

Πρόσωπων του ως οργανισμών 
4. Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου 
5. Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 
6. Κατάρτιση σχεδίων δράσης 
7. Διετής προγραμματισμός δράσης 
8. Οικονομικός προγραμματισμός 
9. Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες. 
 

Η παρούσα Α΄ φάση διαπραγματεύεται έως και την υλοποίηση του 4ου 
βήματος «Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου».  
 

Ποιο είναι το όραμα και οι αρχές λειτουργίας & διακυβέρνησης της 
δημοτικής αρχής; 

Οι 

Όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου 
σε τουριστικό, επιστημονικό- τεχνολογικό κέντρο και ταυτόχρονα Δήμο 
ανοιχτό, λειτουργικό και ελκυστικό με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για 
τους πολίτες . Ένα Δήμο ο οποίος  θα δημιουργεί ικανοποιητικά εισοδήματα 
και θέσεις εργασίας, θα προσφέρει υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος και 
διαβίωσης στους κατοίκους του και θα διαθέτει ένα πλέγμα κοινωνικής 
προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες. 

κατευθυντήριες αρχές

• Κινητοποίηση τοπικών πόρων και δυνατοτήτων  

 οι οποίες την καθοδηγούν διαρκώς για την 
εκπλήρωση της αποστολής της και την επίτευξη του Οράματος  αναφέρονται 
παρακάτω: 

• Βελτίωση των Υποδομών τουρισμού, πολιτισμού και κυκλοφορίας 

• Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  

• Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών 
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• Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς 

• Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

• Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 

• Πολιτισμική ποικιλομορφία 

• Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 

• Εκμετάλλευση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

• Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  

• Ισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών του Δήμου και των Δημοτικών 
διαμερισμάτων  

• Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις 

 

Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο 
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1.  Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του 
Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής (π.χ. 
χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, 
ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και 
τεχνικά έργα κλπ); 
Στα πλαίσια πολιτικής με κεντρικό σημείο αναφοράς τον πολίτη και με 
την κατά το δυνατόν πλατύτερη, βαθύτερη, μακρόπνοη προοπτική.  
1-Υποδομές και τεχνικά έργα 
2-Διαχείριση απορριμμάτων και γενικότερα του μεγάλου θέματος της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
3-Ύδρευση    
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της 
Κοινωνικής Πολιτικής, της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού και 
του Αθλητισμού (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
έλλειψη σχετικών υποδομών κλπ); 
 
Στα πλαίσια πολιτικής με κεντρικό σημείο αναφοράς τον πολίτη και με 
την κατά το δυνατόν πλατύτερη, βαθύτερη, μακρόπνοη προοπτική.  
1- Υποδομές 
2- Βελτίωση υπηρεσιών  

.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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3. Ποιές ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της 
τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση 
τοπικής επιχειρηματικότητας κλπ); 
 
Στα πλαίσια πολιτικής με κεντρικό σημείο αναφοράς τον πολίτη και με 
την κατά το δυνατόν πλατύτερη, βαθύτερη, μακρόπνοη προοπτική.  

     1-Σχετικές υποδομές 
     2-Ενίσχυση τοπικών προϊόντων 
     3-Ενισχυση τοπικής οικονομίας. 
     4-Βελτίωση υπηρεσιών.  
 
 
4-Ποιες είναι κατά τι γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε; 
 

 
1-Εκτέλεση έργων. 
2-Πρακτικές συνεργασιών. 
3-Ενέργειες ενημερωτικού-συμβουλευτικού χαρακτήρα. 
 
 
 
 
 
 
 
5-Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από 
τα οποία μπορεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη; 
 
1-Τα ετερόκκλητα στοιχεία της δομής του Δήμου.  
2-Λιμάνια με κέντρο αυτό της Κύμης. 
3-Ορεινοί όγκοι και γενικά το φυσικό περιβάλλον. 
4-Ιστορία και πολιτισμός. 
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6-Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κρίσιμα ζητήματα του Δήμου σας και της 
ευρύτερης περιοχής, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
στοχευμένων πολιτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
βραχυπρόθεσμού ή/και μακροπρόθεσμου ορίζοντα; 
 
1- Λιμάνι Κύμης 
2-Οδικός άξονας ως λιμάνι Κύμης 
3-Ήπιας μορφής τουριστικές υποδομές. 
……………………………………………………………………………………
……… 

7- Ποιες ενέργειες θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες για τη βελτίωση 
των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου; 

 
1-Επέκταση οριζόντια και κάθετα ηλεκτρονικών εφαρμογών 
(διαδίκτυο κλπ) 
2-Ουσιατική λειτουργία δημοτικών οργάνων.  
3-Πρακτικές συνεργασιών. 
4-Πρακτικές ενημέρωσης του πολίτη. 

 
……………………………………………………………………………… 
8-Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείτε ότι πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο συνεργασίας του Δήμου με τους όμορους Δήμους (δηλώστε 
με ποιους Δήμους); 
 
1-Περιβάλλον (ορεινοί όγκοι-θάλασσα) 
2-Οδικό δίκτυο. 
3-Ρύπανση, καθαριότητα, απορρίμματα. 
4-Πολιτισμός. 
5-Τοπικά προϊόντα και οικονομία. 

 
……………………………… 
 
9-Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείτε ότι πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς (πλην όμορων 
Δήμων); Δηλώστε με ποιους φορείς. 
 
1- Τα παραπάνω της παραγράφου 8. 

Πολιτιστικοί φορείς. 
Αθλητικοί φορείς. 
Εκπαιδευτικού φορείς. 
Επιστημονικοί φορείς. 
Επαγγελματικοί φορείς 
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.……………………………………………………………………………… 
10-Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 
 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου το χαρακτηρίζει πληρότητα. 
Θα μπορούσαμε να προτείνομε το γεωλογικό ενδιαφέρον του Δήμου 
και την έμφαση που πρέπει να δοθεί στα τοπικά προϊόντα (σύκο, 
κρασί, λάδι, μέλι, θαλάσσια παραγωγή, γλυκά). 
 
 
……………………………… 

11.  Καταγράψτε, κατά σειρά προτεραιότητας, τα 5 σπουδαιότερα έργα / 
παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στην περίοδο 
2012-2014 

1-Λιμάνι Κύμης και νέος οδικός άξονας προς και από αυτό. 
2-Διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος (περιλαμβάνει το έργο του 
φράγματος Σέττας και το έργο μονοπάτια και ποδηλατόδρομος στο ΔΔ 
Κύμης). 

3-Πολιτισμός- Ιστορία. Στοιχεία, εκπρόσωποι κλπ 
4-Τουριστική προβολή με σημείο αναφοράς 
5-Τοπικά προϊόντα και κύρια τα αγροτικά.  

 
……………………………… 

12. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και στις κοινωνικές επιπτώσεις 
που αυτή δημιουργεί, τι μέτρα ή δράσεις απαιτείται, κατά τη γνώμη 
σας, να αναλάβει ο Δήμος για την κοινωνική συνοχή και στήριξη: 
Πολιτικής με κεντρικό σημείο αναφοράς τον πολίτη και με την κατά 
το δυνατόν πλατύτερη, βαθύτερη, μακρόπνοη προοπτική.  
Στην περίπτωση επιλογής μεταξύ της βιούμενης οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής και του πολίτη- δημότη, η θέση της κάθε 
δημοτικής αρχής άρα και της δικής μας δημοτικής αρχής, είναι 
σαφώς με τον πολίτη- δημότη. 

 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
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13. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας πηγές εσόδων για τον Δήμο, που δεν 
έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα: 

Εξάντληση πόρων από Ελληνικό Δημόσιο και κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
…………………………………………………………………… 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Πολύ φιλόδοξο το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας. Δώστε βάση 
στη συμμετοχή των φορέων και των δημοτών σε συνθήκες διαφάνειας, 
υπευθυνότητας ,ισονομίας με θάρρος και κατακτημένη αισιοδοξία. Ο 
καθένας από το πόστο του. 

 

 

…………………………………………………………………………………………  

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας 

 

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μπορείτε: 

• να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: 

• να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή στους Αντιδημάρχους των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου: 

mailto:dimos.kimis-
aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr 

 Δημοτική Ενότητα Ταμυναίων υπόψη κ. Κιούση Νικόλαο τηλ. 22230-29744 
 Δημοτική Ενότητα Κύμης, υπόψη κ Μπάτσα Αρετή τηλ. 22223-50000 
 Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, υπόψη κ Ρήγα Μιχαήλ τηλ. 22230-31088 
 Δημοτική Ενότητα Κονιστρών, υπόψη κ Μάγειρα Δημήτριο τηλ. 22223-50200 
 Δημοτική Ενότητα Δύστου, υπόψη κ Μπότη Νικόλαο τηλ. 22233-50101 
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