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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θ παροφςα εργαςία αφορά ςτθν υποβολι του Φακζλου Α του Σχεδίου Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ ΤΑΡΤοΚ 2014-2020 και εκπονικθκε τον Ιοφλιο του 2016 από το ςτελεχιακό
δυναμικό τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ΟΤΑ με τθν επωνυμία Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ Χίου,
ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ, επιχειρθματικό ςφμβουλο τθσ τοπικισ αγοράσ.
Θ εκπόνθςθ του παρόντοσ ζγινε ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν
επιλογι «Στρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων» του
μζτρου 19 ΡΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων τον Ιοφνιο
του 2016.
Για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ΤΑΡΤοΚ 2014-2020 ελιφκθςαν
υπόψθ τα ακόλουκα ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
και του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων:
 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου περί κακοριςμοφ
κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ
 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για τθ ςτιριξθ τθσ
αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
(ΕΓΤΑΑ)
 Το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2014-2020.
 Το Ρρόγραμμα Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020 τθσ Ελλάδασ.
 Τθν «πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι ςτρατθγικϊν τοπικισ
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων ςτο πλαίςιο του μζτρου 19 του
ΡΑΑ 2014-2020. και τθσ προτεραιότθτασ 4 ΕΡΑλΘ 2014-2020
Βαςικζσ ζννοιεσ
Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν οι παρακάτω κεντρικζσ ζννοιεσ και όροι:
1. Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο τοπικισ ανάπτυξθσ: Αφορά ςτθν αξιοποίθςθ όλων των
τοπικϊν παραγωγικϊν δυνατοτιτων και προτείνει ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ για
τθν ενδυνάμωςι τουσ. Ρεριλαμβάνει τθν ανάδειξθ και των τοπικϊν αγροτικϊν
προϊόντων μεγάλθσ αξίασ και μοναδικότθτασ που διακζτει θ περιοχι, ςτθν
τυποποίθςθ τουσ και ςτθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ μζςω
παρεμβάςεων ςτον δευτερογενι τομζα και τζλοσ, ςτθν προϊκθςι τουσ και
αντίςτροφα, ςτα οφζλθ που μποροφν να επιφζρουν ςτθν ενίςχυςθ του τουριςτικοφ
προοριςμοφ και του διατικζμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ
δραςτθριότθτεσ οικοτουριςμοφ και αγροτουριςμοφ. Σθμαντικό ρόλο ςε όλο αυτό
τον ςχεδιαςμό ζχουν οι κοινωνικζσ υποδομζσ (εκπαίδευςθ, ακλθτιςμόσ, υγεία,
πρόνοια) και οι υποδομζσ ςυγκοινωνιϊν και μεταφορϊν, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ
ενίςχυςθσ των ανκρϊπινων πόρων τθσ περιοχισ.
2. Νθςιωτικότθτα: Ραραπζμπει γενικότερα ςτθν απομόνωςθ και τθν απομάκρυνςθ
από το κζντρο, αλλά ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αναφζρεται ςτα μειονεκτιματα
που εμφανίηουν τα νθςιά ζναντι τθσ θπειρωτικισ χϊρασ, κακϊσ τα νθςιωτικά
ςυμπλζγματα και ιδίωσ τα μικρά νθςιά που τα απαρτίηουν, παρουςιάηουν
ιδιόμορφα πολιτιςμικά και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά, τρόπουσ ηωισ,
ιδιαίτερθ βιωματικι ταυτότθτα και κοινωνικζσ και οικονομικζσ δομζσ που πρζπει να
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

προςτατευκοφν αλλά και να λθφκοφν υπόψθ ςε κάκε αναπτυξιακι παρζμβαςθ.
Επιπλζον πολλά νθςιά τθσ ΕΕ είναι κοντά ςε ηϊνεσ ςυγκροφςεων και είναι
εκτεκειμζνα ςε παράνομθ μετανάςτευςθ.
Από τα κάτω προσ τα πάνω ςχεδιαςμόσ: Σε αυτόν ςυμμετζχουν τοπικζσ αρχζσ, μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, τοπικοί ςφλλογοι, φορείσ και επιμελθτιρια, κακϊσ ο
τοπικόσ πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ, αποφαςίηοντασ από κοινοφ για τισ
προτεραιότθτεσ, τθν ςτρατθγικι και τουσ άξονεσ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ.
Αειφορία: Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του ςιμερα δεν κα καταναλϊςει, αλλά κα αφιςει
ςτισ επόμενεσ γενιζσ τθν ίδια πλθκϊρα (τουλάχιςτον) των τοπικϊν παραγωγικϊν
πόρων.
Καινοτομία: Χρθςιμοποιείται για να αναδείξει ότι θ καινοτομία δεν ςυνδζεται
άρρθκτα με τθν τεχνολογία. Καινοτόμεσ δράςεισ ςτθν περιοχι μποροφν να
αναπτυχκοφν προσ τισ κατευκφνςεισ τθσ τυποποίθςθσ και ανάδειξθσ τθσ ποιότθτασ
των παραδοςιακϊν τοπικϊν προϊόντων του αγροτικοφ και αγροδιατροφικοφ τομζα,
του εμπλουτιςμοφ του τοπικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ με κεματικζσ
δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν το ανζπαφο (ςυνικωσ) φυςικό και το ξεχωριςτό
ανκρωπογενζσ (πολιτιςτικό) περιβάλλον τθσ περιοχισ και τθν ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν και ςυνεργειϊν μεταξφ των τριϊν τομζων τθσ τοπικισ οικονομίασ,
όροσ απαράβατοσ για τθν βιϊςιμθ και αειφόρο ανάπτυξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Ρροβλθματικότθτα: Ανάδειξθ με τεκμθριωμζνο και αντικειμενικό τρόπο, των
μειονεκτθμάτων και των προβλθμάτων του ςυγκεκριμζνου αγροτικοφ χϊρου, ϊςτε
τα αποτελζςματα του τοπικοφ ςχεδίου να χρθςιμοποιοφνται αξιόπιςτα από
κεςμικοφσ φορείσ (τοπικζσ και περιφερειακζσ υπθρεςίεσ).
Οικονομικι αποτελεςματικότθτα: Ρροβλζπεται ο διακριτόσ ςχεδιαςμόσ
παρεμβάςεων μζςω του ολοκλθρωμζνου προςδιοριςμοφ αλλθλεπιδρϊντων
ερμθνευτικϊν "μεταβλθτϊν", όπωσ για παράδειγμα οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ,
ειςροϊν διαφοροποίθςθσ κατά χωρικι ενότθτα, κ.ά. προκειμζνου να κεςπίηονται
ανάλογεσ ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ.
Ρολυταμειακι προςζγγιςθ: Εννοείται θ ςυμμετοχι και θ χρθματοδότθςθ του
τοπικοφ προγράμματοσ ςτθ Χίο από επιπλζον Διακρωτικά Ταμεία, πζραν του
ΕΓΤΑΑ, όπωσ του ΕΤΡΑ, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ με ςτόχο να υπάρξει ςυμπλθρωματικότθτα,
ςυνζργεια και ςυνδυαςμόσ πόρων με πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ για τθν περιοχι
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ.

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ
Για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ διενεργικθκε πλθκϊρα ενεργειϊν διαβοφλευςθσ με τουσ
φορείσ και τον τοπικό πλθκυςμό, χρθςιμοποιικθκαν όλεσ οι (γνωςτζσ) αναπτυξιακζσ και
διακλαδικζσ μελζτεσ τοπικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και ςτοιχεία που υπιρχαν διακζςιμα ςτθν
βιβλιοκικθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χίου και τθσ περιφζρειασ
Βορείου Αιγαίου. Για τα δθμογραφικά και άλλα αναπτυξιακά μεγζκθ τθσ περιοχισ,
χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία επιτόπιασ ζρευνασ τθσ ομάδασ ζργου και πλθροφορίεσ από τθν
απογραφι τθσ ΕΣΥΕ 2001 και 2011, όπωσ παραςχζκθκαν κατόπιν ςχετικϊν αιτθμάτων τθσ
ομάδασ μελζτθσ, από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΕΑ
1.1. Η ΕΤΑΙΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
1.1.1. Γενικά Στοιχεία
Ρλιρθσ Επωνυμία Υποψθφίου Φορζα:
Διακριτικόσ τίτλοσ:
Νομικι μορφι:
Ζτοσ ςφςταςθσ:
Τόποσ εγκατάςταςθσ/γενικά ςτοιχεία:

ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ
1997
Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
ΡεριφερειακιΕνότθτα Χίου
Διμοσ Χίου
Οδόσ Λάδθσ 1
Τ.Κ. 82100
Τθλ. 22710 43510
Fax. 22710 43511
e- mail: etaxsa@gmail.com
Α.Φ.Μ. 094302444
Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ
11856359000

Γενικό Εμπορικό ΜΗτρϊο:
Οργανόγραμμα φορζα
Ραρατίκεται ςτθν επόμενθ ςελίδα το οργανόγραμμα του φορζα, όπωσ περιλαμβάνεται ςτο εγχειρίδιο
ποιότθτασ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 που τθρεί θ ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, το οποίο επιςυνάπτεται
ςτα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ.
Στο οργανόγραμμα ζχουν προςτεκεί τα φυςικά πρόςωπα που ςιμερα ςτελεχϊνουν τισ κζςεισ που
περιγράφονται ςτο οργανόγραμμα.
Τθν τρζχουςα περίοδο ο φορζασ δεν διακζτει απαςχολοφμενο ειδικότθτασ γεωπόνου για το Τμιμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. Θ εταιρεία προτίκεται να προςλάβει άτομο με αντίςτοιχα προςόντα το
ςυντομότερο δυνατόν, και πάντωσ πριν από τθν ςυμβαςιοποίθςθ του προτεινόμενου ςχεδίου ςτα πλαίςια
τθσ επιλογισ ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ) του μζτρου
19 του ΡΑΑ 2014-2020.
Αναλυτικά, τα κακικοντα του Γενικοφ Διευκυντι τθσ εταιρείασ και των προϊςταμζνων των τμθμάτων,
ζχουν ωσ εξισ:
Γενικόσ Διευκυντισ
1. Είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και
διαςφαλίηει τθν καλι εικόνα τθσ εταιρείασ.
2. Κατευκφνει και ελζγχει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ για τισ οποίεσ φζρει και τθν πλιρθ
ευκφνθ απζναντι ςτθ διοίκθςθ για τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων αυτϊν.
3. Αναςκοπεί και εγκρίνει τθν Ρολιτικι Ροιότθτασ και τουσ Στόχουσ Ροιότθτασ.
4. Συμμετζχει ςτθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ-επενδυτζσ και τον ζλεγχο τθσ ικανοποίθςθσ τουσ
από τισ υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ.
5. Αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ, το οποίο ενθμερϊνει για κζματα παραγωγισ
και ποιότθτασ, κακϊσ και οικονομικά αποτελζςματα.
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Διοικθτικό Συμβοφλιο
ΡΟΕΔΟΣ: Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ

Νομικι Υποςτιριξθ

Διευκυντισ
Καρράσ Ιωάννθσ

Τμιμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ

Τεχνικό Τμιμα

Γεωπόνοσ

Οικονομικό Τμιμα

Ρολίτθσ Μιχάλθσ

Διαχείριςθ
Ρρογραμμάτων
Κράκαρθσ Μανϊλθσ

Χαβιάρασ Γιϊργοσ

Στρουμπάκθ Άννα

Σχεδιαςμόσ &
Μελζτεσ
Τουλαμπισ Αντϊνθσ

Εικόνα 1: Οργανόγραμμα ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Υπεφκυνοσ Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
1. Είναι υπεφκυνοσ για τον ςχεδιαςμό παρεμβάςεων ςτον αγροτικό χϊρο
2. Είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ ςτοιχείων και ςτατιςτικϊν για τον αγροτικό χϊρο του νθςιοφ
3. Συμμετζχει ςε ομάδεσ διαχείριςθσ ζργων και προγραμμάτων
4. Αναφζρεται ςτο Γενικό Διευκυντι τθσ εταιρείασ, το οποίο ενθμερϊνει για ςχετικά κζματα
5. Επικουρείται από δυο μθχανικοφσ για τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου των προγραμμάτων
αγροτικισ ανάπτυξθσ
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Υπεφκυνθ Οικονομικοφ Τμιματοσ
1. Είναι υπεφκυνθ για τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ εταιρείασ
2. Είναι υπεφκυνθ για τθσ πλθρωμζσ τθσ εταιρείασ προσ το προςωπικό και προσ τρίτουσ
3. Είναι υπεφκυνθ για τθν ταμειακι και λογιςτικι διαχείριςθ των επενδυτικϊν προγραμμάτων
4. Συμμετζχει ςε ομάδεσ οικονομικισ διαχείριςθσ ζργων
5. Αναφζρεται ςτο Γενικό Διευκυντι τθσ εταιρείασ, το οποίο ενθμερϊνει για οικονομικά κζματα.
Υπεφκυνοσ ΤεχνικοφΤμιματοσ
1. Είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο του φυςικοφ αντικειμζνου των επενδυτικϊν προγραμμάτων
2. Συμμετζχει ςε ομάδεσ διαχείριςθσ ζργων
3. Είναι υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ
4. Είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ τθσ εταιρείασ
5. Αναφζρεται ςτο Γενικό Διευκυντι τθσ εταιρείασ, το οποίο ενθμερϊνει για τεχνικά κζματα.
Διοικθτικό Συμβοφλιο
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) τθσ ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. αποτελείται από ζντεκα (11) μζλθ. Από αυτά, τρία (3)
ορίηονται από τθν Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Βορείου Αιγαίου, τρία (3) από τουσ ςυνεταιριςμοφσ, ζνα
(1) από τθν Εταιρεία Αξιοποίθςθσ & Διαχείριςθσ τθσ Ρεριουςίασ του Ραν/μίου Αιγαίου και τα υπόλοιπα
τζςςερα (4) εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ όλων των μετόχων.
Τα τρία (3) μζλθ του Δ.Σ., που ορίηονται από τθν Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Βορείου Αιγαίου, ορίηονται
από τθ Διοικοφςα Επιτροπι τθσ Ρεριφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Βορείου Αιγαίου με απόφαςι τθσ. Τα τρία
(3) μζλθ του Δ.Σ. που ορίηονται από τουσ ςυνεταιριςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν εταιρεία, ορίηονται από
ζνα από το Δ.Σ. του κάκε Συνεταιριςμοφ και το μζλοσ που ορίηεται από τθ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και
Διαχείριςθσ τθσ Ρεριοφςιασ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Α.Ε. ορίηεται από το Δ.Σ. τοφτου.
Θ κθτεία του Δ.Σ. είναι τετραετισ (4ετισ) και ακολουκεί τθ κθτεία τθσ διοικοφςασ επιτροπισ τθσ
Ρεριφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Βορείου Αιγαίου. Τα μζλθ του Δ.Σ. μποροφν να επανεκλζγονται.Θ εταιρεία
εκπροςωπείται ςε κάκε δθμόςια, δικαςτικι θ άλλθ αρχι και προσ τρίτουσ από το Δ.Σ., το οποίο δικαιοφται
με ειδικι απόφαςθ του, να ανακζτει τθν ενάςκθςθ των δικαιωμάτων του ςε ςχζςθ με τθν εκπροςϊπθςθ
και διαχείριςθ τθσ εταιρείασ, ςε ζνα θ περιςςότερα μζλθ του θ ςε υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ.
Το Δ.Σ. μετά τθν εκλογι του ςυγκροτείται ςε ςϊμα και εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον Ρρόεδρο, τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματζα.
Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. παρίςταται και διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ, ενεργεί κάκε πράξθ αρμοδιότθτασ του
που προβλζπεται από τον νόμο ι το καταςτατικό αυτό. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ τον
αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ ι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ι ζνασ ςφμβουλοσ που ορίηεται με απόφαςθ του
Δ.Σ..
Το Δ.Σ. εκπροςωπεί τθν εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφαςίηει για κάκε πράξθ που αφορά τθ διοίκθςθ
τθσ εταιρείασ, τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ και τθν επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ και γενικά να αποφαςίηει
για κάκε ηιτθμα που αφορά τθν εταιρεία, με εξαίρεςθ τα ηθτιματα τα οποία κατά το νόμο ι το
καταςτατικό αυτό υπάγονται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Το Δ.Σ. μπορεί να ανακζτει το ςφνολο ι οριςμζνεσ από τισ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ του (εκτόσ από
αυτζσ που απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια), κακϊσ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ και τθν δζςμευςθ
τθσ με υπογραφι υπό τθν εταιρικι επωνυμία, ςε ζνα θ περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου θ μθ, κακορίηοντασ και τθν ζκταςθ αυτισ τθσ ανάκεςθσ κακϊσ και τον τίτλο, τθν
αρμοδιότθτα και εξουςία αυτϊν των προςϊπων.
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1.1.2 Εταιρικό Σχιμα
Σφμφωνα με το No 6 /29-05-2013 απόςπαςμα πρακτικοφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των
Μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ», όπου πιςτοποιικθκε θ
τελευταία αλλαγι (αφξθςθ) του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ, θ μετοχικι ςφνκεςθ του
φορζα παρουςιάηεται ωσ εξισ:
Ρίνακασ 1:Μετοχικι Σφνκεςθ Φορζα

Ροςοςτό
ςυμμετοχισ

Κατθγορία βάςει των ςυμφερόντων
που αντιπροςωπεφουν (Δθμόςιοσ/
Ιδιωτικόσ)

Α/Α

Φορζασ

Αρικμόσ
μετοχϊν

1.

Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων
Βορείου Αιγαίου

37.092

72,60%

Δθμόςιοσ

2.

Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν
Χίου Συν. Ρ.Ε.

6.000

11,75%

Ιδιωτικόσ (ςυνεταιριςμόσ)

4.000

7,83%

Ιδιωτικόσ (Ν.Ρ.Ι.Δ.)

2.000

3,91%

Ιδιωτικόσ

2.000

3,91%

Ιδιωτικόσ (Ρρωτοβάκμια
Συνεταιριςτικι Οργάνωςθ)

4.

Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και
Διαχείριςθσ Ρεριουςίασ
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Α.Ε.
Ζνωςθ Αγροτικϊν
Συνεταιριςμϊν Χίου

5.

Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ
Εςπεριδοκαλλιεργθτϊν Χίου

3.

Ενωςθ
Μαςτιχοπαραγωγϊ
ν Χίου Συν. Ρ. Ε.
12%

Μετοχικι ςφνκεςθ

Ενωςθ Αγροτικϊν
Συνεταιριςμϊν Χίου
8%

Ρεριφερειακι
Ενωςθ Διμων
Βορείου Αιγαίου
72%

Αγροτικόσ
Συνεταιριςμόσ
Εςπεριδοκαλλιεργθ
τϊν Χίου
4%
Εταιρεία
Αξιοποίθςθσ
Ρανεπιςτθμίου
Αιγαίου
4%

Εικόνα 2: Μετοχικι ςφνκεςθ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Από τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ το 72,60%
κατζχουν φορείσ δθμοςίων ςυμφερόντων και 27,40% φορείσ ιδιωτικϊν ςυμφερόντων.
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1.1.3 Τεκμθρίωςθ τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ των φορζων που ςυμμετζχουν ςτο εταιρικό
ςχιμα
Ραρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια, οι εταίροι του φορζα. Ππωσ κα φανεί, πρόκειται για ςχιμα
που εξαςφαλίηει τθν αντιπροςωπευτικότθτα των φορζων ςε ςχζςθ με τθν προτεινόμενθ
περιοχι εφαρμογισ.

1. Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Βορείου Αιγαίου
Θ Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων Βορείου Αιγαίου (ΡΕΔ Β. Αιγαίου) είναι το κεςμικό όργανο
ςυλλογικισ ζκφραςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
και ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν εκπροςϊπθςθ και οργανωμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των
Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Συςτάκθκε με το Ρ.Δ. 75/2011 και είναι προφανζσ ότι ο ρόλοσ τθσ κεωρείται κρίςιμθσ
ςθμαςίασ για τθν ςχεδιαηόμενθ παρζμβαςθ, θ οποία περιλαμβάνει περιςςότερεσ τθσ μιασ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ (Χίου, Ψαρϊν και Οινουςςϊν).
Εξάλλου, ςτουσ καταςτατικοφσ τθσ ςκοποφσ περιλαμβάνονται (πζραν όλων των άλλων)
κζματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του ςχεδιαηόμενου προγράμματοσ, όπωσ θ
ςυνεργαςία των Διμων μελϊν τουσ, θ ζρευνα και μελζτθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με τθν
τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τθν τοπικι ανάπτυξθ, θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων
και πλθροφοριϊν επί γενικϊν και ειδικϊν ηθτθμάτων, ςχετικϊν με τθν αποςτολι και το
ζργο των διμων, θ ςυνεργαςία με φορείσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα οι οποίοι
δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, αποκζντρωςθσ και ανάπτυξθσ, θ
ενίςχυςθ και υποςτιριξθ των πρωτοβουλιϊν που ενδυναμϊνουν τθν αποκζντρωςθ και τθν
τοπικι ανάπτυξθ και οικονομία, θ ανάλθψθ δράςεων και ενεργειϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
ηωισ, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ κοινωνικι ςυνοχι.
Τζλοσ, λόγω του περιφερειακοφ χαρακτιρα τθσ, θ ΡΕΔ Β. Αιγαίου ωσ εταίροσ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ
ΟΤΑ, μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επικοινωνία και τον ςυντονιςμό του τοπικοφ
προγράμματοσ, με τα τοπικά ςχζδια Διμων από άλλεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ του Βορείου
Αιγαίου, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ο ςυντονιςμόσ των φορζων μεταξφ τουσ και θ μεγζκυνςθ
των αποτελεςμάτων των παρεμβάςεων.

2. Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου Συν. Ρ.Ε.
Θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου (ΕΜΧ) είναι αναγκαςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που ιδρφκθκε
το 1938 με τον ιδρυτικό νόμο 1390 και είναι φορζασ αποκλειςτικισ διαχείριςθσ τθσ φυςικισ
μαςτίχασ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελεί τθν ςυλλογικι ζκφραςθ 20
πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν των 24 Μαςτιχοχωρίων που ευρίςκονται ςτθν νότια Χίο.
Σιμερα θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν αρικμεί 5.000 περίπου μζλθ και είναι ζνασ από τουσ
μεγαλφτερουσ ςε μζγεκοσ οργανιςμοφσ τθσ περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Αν ο αρικμόσ των μελϊν μεταφραςτεί ςε αρικμό ανκρϊπων που το οικογενειακό ειςόδθμά
τουσ εξαρτάται από τθν παραγωγι τθσ μαςτίχασ, κα διαπιςτωκεί θ ςυμβολι του εταίρου
ςτθν αντιπροςωπευτικότθτα του φορζα για τθν προτεινόμενθ περιοχι παρζμβαςθσ, αφοφ
δεν κα ιταν υπερβολι να κεωριςουμε ότι θ ΕΜΧ ςυνδζεται με τον μιςό τουλάχιςτον
πλθκυςμό τθσ περιοχισ.
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Οι κφριεσ επιχειρθματικζσ και ςυνεταιριςτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Ε.Μ.Χ αφοροφν :
 ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ
 ςτθν υποςτιριξθ των παραγωγϊν-ςυνεταιριςτϊν μαςτίχασ
 ςτθν διαχείριςθ ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν νομικι προςταςία τθσ μαςτίχασ και
των ςχετικϊν εμπορικϊν ςθμάτων
 ςτον ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ που αφορά ςτο
μαςτιχόδενδρο, ςτισ ιδιότθτεσ, ςτισ δράςεισ και τισ χριςεισ τθσ μαςτίχασ
 ςτον κακαριςμό, ςυςκευαςία & εμπορία τθσ φυςικισ μαςτίχασ
 ςτον ςχεδιαςμό, παραςκευι & εμπορία των τςικλϊν & mints ΕΛMA.
 ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ νζων προϊόντων
Θ εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα είναι κυρίωσ εξαγωγικι αφοφ το 60% τθσ ετιςιασ
παραγωγισ τθσ μαςτίχασ Χίου προωκείται ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Είναι αξιοςθμείωτο
ότι τα ςθμαντικότερα προϊόντα (μαςτίχα, μαςτιχζλαιο, τςίκλα ELMA) τθσ Ε.Μ.Χ είναι
προϊόντα Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ), ενϊ από το 2001
πιςτοποιικθκε κατά ISO 9001:2000 και HACCP. Θ Ε.Μ.Χ. διατθρεί ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ
ςυνολικισ ςτεγαςμζνθσ επιφάνειασ 10,000 τμ, περίπου, όπου και φιλοξενείται το ςφνολο
των δραςτθριοτιτων τθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο παραγωγικϊν μονάδων:
 κακαριςμοφ & ςυςκευαςίασ μαςτίχασ
 παραςκευισ των προϊόντων EΛMA & απόςταξθσ μαςτιχελαίου
Θ υποδομι τθσ Ε.Μ.Χ (ακίνθτα, μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ) τθν κακιςτοφν τον
ςθμαντικότερο οικονομικό οργανιςμό ςτο νθςί.
Τα προϊόντα τθσ ΕΜΧ που παράγονται ςιμερα ςτθ Χίο είναι θ μαςτίχα Χίου, θ μαςτίχα
ςκόνθ, το μαςτιχζλαιο, το μαςτιχόνερο, θ τςίχλα ΕΛΜΑ και θ καραμζλα ΕΛΜΑ mint.
Ενϊ ςε ςυνεργαςία, και με όρουσ αποκλειςτικότθτασ, με καταξιωμζνεσ Ελλθνικζσ
επιχειριςεισ του κλάδου τροφίμων και ποτϊν αλλά και τθσ βιομθχανίασ φαρμακευτικϊνκαλλυντικϊν, παράγονται προϊόντα μαςτίχασ, όπωσ φαρμακευτικά ςκευάςματα,
καλλυντικά, ηαχαρϊδθ, γλυκά και τρόφιμα που φζρουν τα ςιματα τθσ Ε.Μ.Χ. ι τθσ
κυγατρικισ τθσ.

3. Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Ρεριουςίασ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Α.Ε.
Θ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Ρεριουςίασ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Α.Ε. ιδρφκθκε
με το ΡΔ166/22.04.1988 (ΦΕΚ 76 Α: Κδρυςθ Ειδικοφ Ν.Ρ.Ι.Δ. για τθν αξιοποίθςθ και
διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου και ζγκριςθ του Καταςτατικοφ) με
κεφάλαια και υπό τθν ευκφνθ και τον ζλεγχο του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Αναμζνεται να είναι ο φορζασ αντιπροςϊπευςθσ του επιςτθμονικοφ κόςμου τθσ περιοχισ
εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ που ςχεδιάηεται, και να ςυνειςφζρει με τθν
τεχνογνωςία και τθν αξιοπιςτία του ακαδθμαϊκοφ φορζα ςτθν ανάδειξθ λφςεων ςτα
προβλιματα του τοπικοφ (επιχειρθματικοφ κυρίωσ) πλθκυςμοφ και ςτθν αξιοποίθςθ των
νζων τεχνολογιϊν για τθν επίλυςι τουσ.
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4. Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Χίου
Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Χίου αφορά ςτον φορζα που παλαιότερα ιταν γνωςτόσ ωσ
Ζνωςθ Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν (ΕΑΣ) Χίου θ οποία ιδρφκθκε το 1939 και το καταςτατικό
τθσ ιταν προςαρμοςμζνο ςφμφωνα με το νόμο 1541/85.
Αποτελείται από 22 μζλθ τα οποία είναι πρωτοβάκμιοι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί .
Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Χίου ζχει πενταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο και τριμελζσ
εποπτικό που εκλζγονται κάκε τρία χρόνια.
Σκοπόσ του ςυνεταριςμοφ είναι ο ςυντονιςμόσ και θ ενίςχυςθ του ζργου των αγροτικϊν
ςυν/ςμϊν που είναι μζλθ του, παρζχοντασ τουσ υλικοτεχνικι υποδομι, ςυνεχι
επιμόρφωςθ των μελϊν τουσ και φροντίδα για τθν διακίνθςθ, διαφιμιςθ και εμπορία των
προϊόντων τουσ.
Είναι μζλοσ τθσ Ρανελλινιασ Συνομοςπονδίασ Ενϊςεων Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν
(ΡΑΣΕΓΕΣ) και δεν δραςτθριοποιείται ςτον πρωτογενι τομζα. Αντίκετα, οι εμπορικζσ του
δραςτθριότθτεσ βαςίηονται ςτθ διακίνθςθ αγακϊν που χρθςιμοποιοφνται από τουσ
πελάτεσ του που ςυνικωσ αφοροφν ςτον τοπικό αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ(αγρότεσ. κτθνοτρόφοι, αλιείσ και λοιποί ιδιϊτεσ).
Με αυτι τθν ιδιότθτά ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Χίου αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθν
επικοινωνία των κεμάτων ου φορζα και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων ςτθν ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ και ενζργειεσ του
τοπικοφ προγράμματοσ.

5. Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Εςπεριδοκαλλιεργθτϊν Χίου
Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Εςπεριδοκαλλιεργθτϊν Χίου (ΑΣΕΧ)ιδρφκθκε το 1985,
προερχόμενοσ από τθν ςυγχϊνευςθ
τεςςάρων τοπικϊν ςυνεταιριςμϊν
εςπεριδοκαλλιεργθτϊν τθσ Χίου.
Ζχει 530 μζλθ και διοικείται από εφταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο και πενταμελζσ
Εποπτικό. Από τισ πρϊτεσ δραςτθριότθτεσ του ΑΣΕΧ ιταν θ μεταποίθςθ των εςπεριδοειδϊν
του Κάμπου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ που μζχρι τότε εμπορεφονταν ωσ νωπά, για τθν
παραγωγι χυμϊν που κα διατεκοφν ςτθν αγορά τθσ Χίου, τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ.
Ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ του ςυνεταιριςμοφ είναι θ παροχι τεχνικισ βοικειασ ςτα μζλθ
του, θ εκτζλεςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων και αγροτικισ οδοποιίασ, θ δθμιουργία
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων, θ λιψθ μζτρων προςταςίασ των αγροτικϊν προϊόντων , θ
παροχι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτουσ ςυνεταιριςτζσ, θ ίδρυςθ αγροτουριςτικϊν
μονάδων και καταλυμάτων, θ ανάπτυξθ του οικοτουριςμοφ,του κοινωνικοφ και αγροτικοφ
τουριςμοφ, κ.α.
Πλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεταιριςμοφ ςυνάδουν με τισ δραςτθριότθτεσ του
ςχεδιαηόμενου προγράμματοσ και θ ςυμμετοχι ςε αυτόν ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ (περιοχϊν που εξαρτϊνται από τθν καλλιζργεια των εςπεριδοειδϊν),
ολοκλθρϊνουν τθν αντιπροςωπευτικότθτα του φορζα, όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ
πρόςβαςθσ και κάλυψθσ όλων των πικανϊν ωφελουμζνων του προτεινόμενου ςχεδίου.
Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται θ γεωγραφικι και κεματικι αντιπροςϊπευςθ του
εταιρικοφ ςχιματοσ ωσ προσ τθν περιοχι παρζμβαςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα:
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 Θ γεωγραφικι εμβζλεια δράςθσ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλφπτει πλιρωσ τθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου ωσ περιοχι εφαρμογισ, κακϊσ ο βαςικόσ τθσ μζτοχοσ
είναι θ ΡΕΔ Βορείου Αιγαίου, θ οποία υπερκαλφπτει γεωγραφικά όλθ τθν περιοχι
εφαρμογισ και επιπλζον εξαςφαλίηει ςυνεργαςίεσ με τουσ υπόλοιπουσ Διμουσ τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
 Πςον αφορά ςτθν κάλυψθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ , θ
αντιπροςϊπευςθ του φορζα τον καλφπτει πλιρωσ αφοφ, ο φορζασ ζχει ωσ
εταίρουσ τουσ τρεισ (3) μεγαλφτερουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ τθσ Ρεριφερικισ
Ενότθτασ Χίου, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν το ςφνολο των αγροτϊν τθσ περιοχισ
εφαρμογισ.
Ο πζμπτοσ (5οσ) εταίροσ, δθλαδι θ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Ρεριουςίασ
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Α.Ε. εξαςφαλίηει τθ διαςφνδεςθ μεταξφ Ρανεπιςτθμίου και τοπικισ
κοινωνίασ, διαχζοντασ τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, Ρανεπιςτθμιακοφ επιπζδου που διακζτει,
ςτον πλθκυςμό τθσ περιοχισ εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.

1.1.4 Χρθματοοικονομικι επάρκεια του φορζα
Με βάςθ τα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ 2013-2015, τθσ Εταιρείασ
Τοπικισ Ανάπτυξθσ Χίου Α.Ε., προκφπτει ο ακόλουκοσ πίνακασ αναφορικά με τα βαςικά
οικονομικά τθσ μεγζκθ.Για τον υπολογιςμό τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ εταιρείασ
χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ:
Κακαρι κζςθ = Σφνολο ενεργθτικοφ – Σφνολο υποχρεϊςεων

Ρίνακασ 2: Κακαρι Θζςθ ΕΤΑΧ ΑΕ 2013-2015

Κακαρι Θζςθ ΕΤΑΧ ΑΕ 2013-2015

2013

2014

2015

Σφνολο Ενεργθτικοφ

170.477,03

203.189,25

206.074,33

Σφνολο Υποχρεϊςεων

178.931,23

180.723,13

146.101,74

-8.454,20

22.466,12

59.972,59

Κακαρι Θζςθ

Ππωσ φαίνεται,κατά τθ χριςθ 2013 θ εταιρεία είχε αρνθτικι κακαρι κζςθ, δθλαδι το
ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ υπερζβαινε το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ
(αρνθτικόσ ιςολογιςμόσ), γεγονόσ που μαρτυροφςε πρόβλθμα ςτθν χρθματοοικονομικι
επάρκεια του φορζα, αλλά και κίνδυνο βιωςιμότθτασ. Πμωσ, τα επόμενα δφο (2) ζτθ θ
εταιρεία, με κατάλλθλεσ ενζργειεσ από τθ διοίκθςθ και τα ςτελζχθ τθσ, κατόρκωςε να
αναςτρζψει τθν αρνθτικι εικόνα και να «γυρίςει» ςε κετικό ιςολογιςμό (κετικι κακαρι
κζςθ) και μάλιςτα το 2015 θ κακαρι κζςθ τθσ εταιρείασ ζφταςε ςχεδόν τα 60.000 €.
Στο παρακάτω γράφθμα αποτυπϊνεται πιο παραςτατικά, θ βελτίωςθ τθσ κακαρισ κζςθσ
τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία:
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Κακαρι Θζςθ ΕΤΑΧ ΑΕ 2013-2015
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000

2013

2014

2015

-20000
Εικόνα 3: Κακαρι κζςθ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 2013-2015

Μάλιςτα θ πραγματικι εικόνα τθσ εταιρείασ είναι ςαφϊσ καλφτερθ από ότι εμφανίηει θ
κακαρι τθσ κζςθ, κακϊσ το ςφνολο του ενεργθτικοφ περιλαμβάνει πλιρωσ αποςβεςμζνα
λογιςτικά πάγια (δθλαδι ςε αναπόςβεςτθ αξία 0,01), ενϊ θ πραγματικι τουσ αξία είναι
ςαφϊσ μεγαλφτερθ.
Αναφορικά με τθν κατάςταςθ ρευςτότθτασ τθσ εταιρείασ χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ τθσ
γενικισ ρευςτότθτασ (όπωσ ορίηεται και από τον οδθγό τθσ προκιρυξθσ) και
χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ:
Δείκτησ Γενικήσ ρευςτότητασ =

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογ/μοί Ενεργητικού
Βραχυπρόθεςμεσ Υποχρεώςεισ + Μεταβατικοί Λογ/ςμοί παθητικού

Ραρακάτω παρατίκενται τα ςτοιχεία των ςχετικϊν υπολογιςμϊν και δίνεται γραφικά θ
εξζλιξθ του εξεταηόμενου δείκτθ:
Ρίνακασ 3:Αρκμοδείκτθσ Γενικισ ευςτότθτασ ΕΤΑΧ ΑΕ 2013-2015

Αρικμοδείκτθσ Γενικισ ευςτότθτασ

2013

2014

2015

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό

48.133,26

46.640,47

41.061,08

Μεταβατικοί Λογαριαςμοί Ενεργθτικοφ

121.529,37

155.734,38

159.730,76

Αρικμθτισ (άκροιςμα)

169.662,63

202.374,85

200791,84

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεων

159.120,07

176.423,13

146.101,74

9.200,00

4.300,00

0,00

168.320,07

180.723,13

146.101,74

Μεταβατικοί Λογαριαςμοί Ρακθτικοφ
Ραρονομαςτισ (άκροιςμα)
Δείκτθσ Γενικισ ευςτότθτασ
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Γενικι ευςτότθτα ΕΤΑΧ ΑΕ 2013-2015
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Εικόνα 4: Αρικμοδείκτθσ ρευςτότθτασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 2013-2015

Ο αρικμοδείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ παρζχει ζνα μζτρο τθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ,
αλλά και καταδεικνφει το περικϊριο αςφαλείασ που διατθρεί θ διοίκθςι τθσ, προκριμζνου
να αντιμετωπίηει τισ ανεπικφμθτεσ εξελίξεισ ςτθ ροι των κεφαλαίων κινιςεωσ.
Ο εν λόγω δείκτθσ για τθν εταιρεία είναι ςε ικανοποιθτικά επίπεδα κακ’ όλθ τθν
εξεταηόμενθ τριετία (ςτακερά μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ) και το κετικό ςτοιχείο είναι θ
ςυνεχισ ανοδικι του πορεία, γεγονόσ που μαρτυρεί τθν ενδυνάμωςθ τθσ εταιρείασ και τθν
ςαφι βελτίωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ τθσ κζςθσ.
Συμπεραςματικά, θ χρθματοοικονομικι επάρκεια του φορζα είναι ςε ικανοποιθτικά
επίπεδα και διακζτει τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ προκειμζνου να διαχειριςτεί και να
υλοποιιςει αποτελεςματικά το Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/Leader του ΡΑΑ και του ΕΡΑΛΘ
για τθν περιοχι παρζμβαςθσ για τθν οποία και υποβάλλει τθν ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ.
Είναι δε ιδιαίτερα κετικό ςτοιχείο για τον φορζα, το γεγονόσ τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των
χρθματοοικονομικϊν μεγεκϊν του τθν τελευταία τριετία, παρότι δραςτθριοποιείται ςε ζνα
περιβάλλον γενικευμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ.
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1.2 ΕΡΙΡΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ
1.2.1. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ)
Σφμφωνα με το τεφχοσ προκιρυξθσ για τθν υποβολι προτάςεων επιλογισ ςτρατθγικϊν
τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ) του μζτρου 19 του ΡΑΑ
2014-2020 κα πρζπει οι ΟΤΔ να ορίςουν επίπεδο λιψθσ αποφάςεων, ςτο οποίο
α) οφτε ο δθμόςιοσ τομζασ, οφτε καμία ενιαία ομάδα ςυμφερόντων να μθν
αντιπροςωπεφει ποςοςτό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψιφου,
β) φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του δθμόςιου τομζα τθσ περιοχισ,
ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, πρζπει να αποτελοφν τουλάχιςτον το 30%
και
γ) ςτισ περιπτϊςεισ που αιτείται χρθματοδότθςθ και από το ΕΤΘΑ θ εκπροςϊπθςθ
πρζπει να ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 10%
Σφμφωνα με τα ανωτζρω το Δ.Σ. τθσ ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, παρά τθν αντιπροςωπευτικότθτα που
παρουςιάηει ωσ προσ τθν περιοχι παρζμβαςθσ δεν κα μποροφςε να αποτελεί το επίπεδο
λιψθσ αποφάςεων (ΕΔΡ). Εξάλλου, πρόκεςθ του οργάνου διοίκθςθσ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ
είναι θ όςο το δυνατόν πιο εμπλουτιςμζνθ και πιο αντιπροςωπευτικι ςυμμετοχι τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν, του επιχειρθματικοφ κόςμου και γενικά του τοπικοφ πλθκυςμοφ
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτο επίπεδο λιψθσ αποφάςεων τθσ ςχεδιαηόμενου
προγράμματοσ. Για το ςκοπό αυτό ςυςτάκθκε «Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ»,
ςφμφωνα μετο Ρρακτικό Νο 7 τθσ 11-07-2016 (κζμα 1ο)του Δ.Σ. του φορζα (ΟΤΔ).
Ραράλλθλα, με τθν απόφαςθ αυτι, μεταβιβάηονται ςτθν ΕΔΡ οι αρμοδιότθτεσ για τθν
αποτελεςματικι, αυτόνομθ και πολυςυμμετοχικι υλοποίθςθ του προγράμματοσ.
Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) ΤΑΡΤοΚ θ οποία κα είναι επιφορτιςμζνθ με
τθν λιψθ αποφάςεων, διαχείριςθσ και εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ και θ οποία
κα είναι κοινι για όλα τα ταμεία (πολυταμειακι προςζγγιςθ), κα αποτελείται από τουσ
εκπροςϊπουσ επτά (7) φορζων. Κάκε φορζασ που ςυμμετζχει ςτθν ΕΔΡ εκπροςωπείται
μόνο από ζνα άτομο (ζνα τακτικό μζλοσ ι το αναπλθρωματικό μζλοσ) το οποίο ςυμμετζχει
ιςότιμα και ζχει το δικαίωμα μιασ ψιφου. Στθν επιτροπι κα ςυμμετζχουν φορείσ δθμόςιοι
και ιδιωτικοί διαφόρων τοπικϊν κοινωνικοοικονομικϊν ςυμφερόντων.
Οι φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο επίπεδο λιψθσ αποφάςεων εξαςφαλίηουν τθν προςζγγιςθ
«εκ των κάτω προσ τα άνω» τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ όςο και ςε επίπεδο εφαρμογισ.
Ειδικότερα με τθν ςφνκεςθ του εν λόγου οργάνου εκπροςωποφνται:
 τόςο εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν τθσ περιοχισ, όςο και
 φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του δθμόςιου τομζα τθσ περιοχισ
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι φορείσ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ
Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ). Φαίνονται επίςθσ
 οι επωνυμίεσ των μελϊν (τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν) που ζχουν οριςτεί με
αποφάςεισ των διοικθτικϊν οργάνων των φορζων, να τουσ εκπροςωποφν ςτθν ΕΔΡ,
 θ κατθγοριοποίθςθ των φορζων ςε δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ, και
 το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ΕΔΡ.
Αναλυτικά, ςτθν επόμενθ ςελίδα:
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Ρίνακασ 4: Φορείσ που απαρτίηουν τθν ΕΔΡ

Α/Α

Πνομα

Φορζασ που
εκπροςωπείται

Κατθγορία Φορζα βάςει
των ςυμφερόντων που
αντιπροςωπεφουν
(Δθμόςιοσ/ Ιδιωτικόσ)

Ροςοςτό
ςυμμετοχισ

Διμοσ Χίου

Δθμόςιοσ

14,285%

Ρεριφζρεια Βορείου
Αιγαίου

Δθμόςιοσ

14,285%

Επιμελθτιριο Χίου

Δθμόςιοσ

14,285%

Ζνωςθ
Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου
(Ε.Μ.Χ.) Συν. Ρ. Ε.

Ιδιωτικόσ

14,285%

Ενιαίοσ Αλιευτικόσ
Σφλλογοσ Νομοφ Χίου

Ιδιωτικόσ
(Αλιευτικόσ Σφλλογοσ)

14,285%

Σφλλογοσ Φίλων
Ρροςταςίασ
Ρεριβάλλοντοσ «ΕΛΙΞ»

Ιδιωτικόσ
(Ρεριβαλλοντικόσ
Σφλλογοσ)

14,285%

Λαογραφικόσ πολιτιςτικόσ
όμιλοσ Χίου
«Λζων Αλλάτιοσ»

Ιδιωτικόσ
(Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ)

14,285%

Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
(τακτικό μζλοσ)

1.

Γδφςθσ Ευςτράτιοσ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Βεργίνασ Κωνςταντίνοσ
(τακτικό μζλοσ)

2.

Μανάρασ Ιωάννθσ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Φφκαρθσ Νικόλαοσ
(τακτικό μζλοσ)

3.

Μαϊςτράλθσ Ηαχαρίασ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Σμυρνιοφδθσ Θλίασ
(τακτικό μζλοσ)

4.

Κουντουριάδθσ
Δθμιτρθσ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Σταμάτθσ Ηαννίκοσ
(τακτικό μζλοσ)

5.

Ρειραντάκου Κλειϊ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Αργυροφδθ Αγλαΐα
(τακτικό μζλοσ)

6.

Μπάλλασ Βαςίλειοσ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Δαφνισ Στζφανοσ
(τακτικό μζλοσ)

7.

Ανδρειϊτθσ Κωνςταντίνοσ
(αναπλθρωματικό μζλοσ)

Σφνολο
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1.2.2. Τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ των φορζων που ςυμμετζχουν ςτο επίπεδο λιψθσ
αποφάςεων
Συνοψίηοντασ
από
τθν
προθγοφμενθ παράγραφο,
Δθμόςιο
κα πρζπει να αναφερκοφμε
42,86%
ςτθν
ικανοποίθςθ
των
ςυνκθκϊν που τζκθκαν ςτθν
αρχι τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου τθσ παροφςασ,
ςχετικά με τθ ςφνκεςθ τθσ
Επιτροπισ
Διαχείριςθσ
Άλλοι
φορείσ
Ρρογράμματοσ
(ΕΔΡ).
Αλιευτικόσ
42,85%
Σφλλογοσ
Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθν
14,29%
επιλογι των ςυγκεκριμζνων
φορζων που αποφαςίςτθκε
να απαρτίηουν τθν Επιτροπι
Εικόνα 5: Ροςοςτό (%) ςυμμετοχισ φορζων ςτθν ΕΔΡ, ανάλογα
Διαχείριςθσ του Τοπικοφ
με τα ςυμφζροντα που εκπροςωποφν
Ρρογράμματοσ :
 Το ποςοςτό του δθμόςιου τομζα που ςυμμετζχει ςτθν ΕΔΡ είναι 42,86% (30% <
42,86% < 49%).
 Στθν ΕΔΡ ςυμμετζχει και φορζασ Αλιείασ με ποςοςτό 14,285% (14,285% > 10%).
Θ ΕΔΡ κα είναι υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ ΤΑΡΤοΚ 2014 –
2020 ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου. Ραράλλθλα, κα αποτελεί τμιμα τθσ ΕΤΑΧ Α.Α.Ε.
ΟΤΑ που ωσ φορζασ ανάπτυξθσ ςτον νομό Χίου, υποςτθρίηει τον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων, αναπτυξιακισ πολιτικισ και ςτρατθγικισ.
Κατά ςυνζπεια, θ ΕΔΡ πρζπει να αποτελεί ζνα ιςορροπθμζνο και αντιπροςωπευτικό
ςφνολο εταίρων των κοινωνικϊν και οικονομικϊν κφκλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Χίου. Ρρόκειται για φορείσ που για να ςυμμετζχουν ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ Χίου, κα πρζπει κεςμικά:
 να ζχουν ςαν ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν υλοποίθςθ των
αναγκαίων ζργων υποδομισ, και
 να αποτελοφν τουσ κυριότερουσ ςυλλογικοφσ φορείσ ςτθν περιοχι.
Άλλοι παράμετροι που λιφκθκαν υπόψθ για τθν επιλογι των φορζων είναι θ επιτυχθμζνθ
ςυνεργαςία με κάποιουσ από αυτοφσ κατά το παρελκόν, ςε αντίςτοιχα πλαίςια
πρωτοβουλιϊν για τθν υλοποίθςθ ςυναφϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων όπωσ το Leader
και το Leader Αλιείασ.
Ζτςι οι λόγοι που οδιγθςαν το Δ.Σ. τθσ ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ςτθν επιλογι των παραπάνω
φορζων ιταν τόςο ποςοτικοί, όςο και ποιοτικοί.
Από πλευράσ μεγζκουσ τθσ ΕΔΡ, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί ευελιξία και
αποτελεςματικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων, προκρίκθκε να παραμείνει ςε μικρό αρικμό
μελϊν (7), ςε αντίκεςθ με ζνα μεγαλφτερο ςχιμα που κα προςζδιδε μεν ακόμα μεγαλφτερθ
αντιπροςωπευτικότθτα, αλλά κα δθμιουργοφςε και μεγαλφτερθ πολυπλοκότθτα ςτθν
εφαρμογι.
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Στθν ςφνκεςθ τθσ θ ΕΔΡ ςυμπεριλαμβάνει όλουσ εκείνουσ τουσ φορείσ που
αντιπροςωπεφουν τθν οικονομικι και κοινωνικι διάρκρωςθ τθσ περιοχισ και
ςυγκεκριμζνα:
 ΟΤΑ Βϋ βακμοφ (Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου). Ολόκλθρθ θ περιοχι
παρζμβαςθσ βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ ΡΒΑ. Θ ςυμμετοχι τθσ
ςτθν ΕΔΡ εξαςφαλίηει τθν ολιςτικι κεϊρθςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και τθσ
εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
 ΟΤΑ Αϋ βακμοφ (Διμοσ Χίου). Ρροκρίκθκε θ επιλογι του Διμου Χίου, ζναντι
των υπολοίπων δφο Διμων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ωσ ο μεγαλφτεροσ Διμοσ
τθσ περιοχισ, τόςο ςε γεωγραφικι κάλυψθ, όςο και ςε πλθκυςμιακι.
 Φορείσ που εκπροςωποφν ςυμφζροντα αγροτϊν, όπωσ θ Ζνωςθ
Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου. Ππωσ εξθγικθκε και ςε άλλο ςθμείο τθσ παροφςασ,
θ ΕΜΧ αντιπροςωπεφει το μεγαλφτερο κομμάτι του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ, μζςω τθσ ςχζςθσ τθσ με τουσ κατοίκουσ των
Μαςτιχοχωρίων τθσ νότιασ και κεντρικισ Χίου.
 Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα πολιτιςμοφ, όπωσ ο Λαογραφικόσ
πολιτιςτικόσ όμιλοσ Χίου «Λζων Αλλάτιοσ». Από τθν πλθκϊρα των πολιτιςτικϊν
ςυλλόγων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κεωρείται ο μεγαλφτεροσ ςε επίπεδο
γεωγραφικισ κάλυψθσ και άςκθςθσ των δραςτθριοτιτων του.
 Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ., με
χαρακτθριςτικό παράδειγμα το Επιμελθτιριο Χίου. Αποτελεί τον κατεξοχιν
φορζασ εκπροςϊπθςθσ του επιχειρθματικοφ κόςμου ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι
παρζμβαςθσ, ανεξαρτιτου αςκοφμενθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
 Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα αλιείασ, όπωσ ο μοναδικόσ ςτον
Διμο Χίου Ενιαίοσ Αλιευτικόσ Σφλλογοσ Διμου Χίου. Διακζτει τθν μεγαλφτερθ
αντιπροςωπευτικότθτα, αφοφ αρικμεί τον μεγαλφτερο μελϊν. Επιπλζον, ο
ςφλλογοσ διακζτει εμπειρία από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο,
αφοφ ςυμμετείχε ςτθν αντίςτοιχθ Επιτροπι Λιψθσ Αποφάςεων του
LEADERΑλιείασ.
 Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
όπωσ ο Σφλλογοσ Φίλοι Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ «ΕΛΙΞ». Αποτελεί τον πλζον
δραςτιριο περιβαλλοντικό ςφλλογο ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με επιτυχθμζνθ
ςυνεργαςία και ςυμμετοχι ςτο αντίςτοιχο πρόγραμμα τθσ προθγοφμενθσ
περιόδου (LeaderΑλιείασ).
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται λίγα λόγιαγια τον κάκε φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ΕΔΡ,
προκειμζνου να αναδειχκοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κάκε φορζα, βάςθ των
οποίων αναμζνεται θ ςυμβολι του ςτο Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/Leaderτθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Χίου.
Αναλυτικά:
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1. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ο Διμοσ Χίου είναι Διμοσ τθσ περιφζρειασ Βορείου
Αιγαίου που περιλαμβάνει το νθςί τθσ Χίου.
Δθμιουργικθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ από
τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων του
νθςιοφ, των Διμων Μαςτιχοχωρίων, Χίου, Ιωνίασ,
Αμανισ, Καμποχϊρων, Καρδαμφλων, Ομθροφπολθσ
και Αγίου Μθνά.
Σιμερα, οι περιοχζσ αυτζσ αποτελοφν τισ Δθμοτικζσ
Ενότθτεσ.
Θ ζκταςθ του Διμου είναι 842,54 τετραγωνικά .χλμ
και ο πλθκυςμόσ του 51.390 κάτοικοι ςφμφωνα με
τθν απογραφι του 2011.
Ζδρα του διμου ορίςτθκε θ Χίοσ.
Ο φορζασ διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό,
τθν
υλοποίθςθ
και
τθ
διαχείριςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, ενϊ το ςτελεχιακό
του δυναμικό εξαςφαλίηει τθν διαχειριςτικι του επάρκεια.

2. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θ Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου (ΡΒΑ) διαιρείται διοικθτικά ςε πζντε περιφερειακζσ
ενότθτεσ, (Ρ.Ε.) ςτουσ οποίουσ υπάγονται οι εννζα διμοι που τθν ςυνιςτοφν. Οι Ρ.Ε.
ςυμπίπτουν με τουσ αντίςτοιχουσ νομοφσ με τθν εξαίρεςθ του νομοφ Λζςβου που
διαιρζκθκε διοικθτικά ςτισ Ρ.Ε. Λιμνου και Λζςβου. Αναλυτικά ςτοιχεία για τθν ΡΒΑ
δίνονται παρακάτω:
Ρεριφερειακι
ενότθτα
Ικαρίασ

Διμοσ

Ζκταςθ
(χλμ²)

Ρλθκυςμόσ

Ικαρίασ

254,41

8.423

Άγιοσ Κιρυκοσ

Φοφρνων Κορςεϊν

45,20

1.459

Φοφρνοι

1633,83

86.436

Μυτιλινθ

Αγίου Ευςτρατίου

43,30

270

Λιμνου

476,00

16.992

Μφρινα

Σάμου

477,62

32.977

Σάμοσ

Οινουςςϊν

14,38

820

Χίου

842,54

51.320

Ψαρϊν

44,50

450

3.836

199.231

Λζςβου
Λιμνου

Λζςβου

Σάμου

Χίου

Σφνολο

Ζδρα

Άγιοσ Ευςτράτιοσ

Αιγνοφςα
Χίοσ
Ψαρά

Πργανα τθσ περιφζρειασ είναι ο περιφερειάρχθσ, οιαντιπεριφερειάρχεσ, το περιφερειακό
ςυμβοφλιο, θοικονομικι επιτροπι και θ εκτελεςτικι επιτροπι.
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Σε κάκε περιφζρεια τον περιφερειάρχθ
επικουροφν αντιπεριφερειάρχεσ που
εκλζγονται άμεςα κατ’ αντιςτοιχία
προσ τον αρικμό των περιφερειακϊν
ενοτιτων
και
οι
οποίοι
δεν
καταλαμβάνουν κζςθ περιφερειακοφ
ςυμβοφλου και τρεισ (3) ζωσ και ζξι (6)
επιπλζον αντιπεριφερειάρχεσ, οι οποίοι
ορίηονται
με
απόφαςθ
του
περιφερειάρχθ που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ειδικά
ςτθν περιφζρεια Βορείου Αιγαίου, οι
εκλεγμζνοι αντιπεριφερειάρχεσ είναι
τρεισ (3), ζνασ ςε κάκε νομό.Το περιφερειακό ςυμβοφλιο τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου
αποτελείται από ςαράντα ζνα (41) μζλθ.
Ο φορζασ διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ διαχείριςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, ενϊ το ςτελεχιακό του δυναμικό εξαςφαλίηει τθν
διαχειριςτικι του επάρκεια. Ειδικά για τθν εκπροςϊπθςθ του φορζα ςτθν Επιτροπι
Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ που αφορά ςτα νθςιά τθσ ΡΕ Χίου, και προκειμζνου να
διευκολφνονται οι εργαςίεσ τθσ, Επιτροπισ, λιφκθκε μζριμνα για τον οριςμό εκπροςϊπων
τθσ ΡΒΑ από περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ τθσ τοπικισ ενότθτασ (ΡΕ Χίου).

3. ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΧΙΟΥ
Tο Eπιμελθτιριο Xίου (Ν.Ρ.Δ.Δ) προιλκε από τθ ςυγχϊνευςθ του Εμπορικοφ και
Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Χίου, που ιδρφκθκε το
1918 και του Επαγγελματικοφ και Βιοτεχνικοφ
Επιμελθτθρίου Χίου, που ιδρφκθκε το 1947.Αποτελεί
υποχρεωτικι ζνωςθ των φυςικϊν και νομικϊν
προςϊπων
που
αςκοφν
επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι του. Λειτουργεί αφενόσ
ωσ δζκτθσ των μθνυμάτων του τοπικοφ
επιχειρθματικοφ ιςτοφ και αφετζρου ωσ πομπόσ
αυτϊν των μθνυμάτων ςτθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ.
Το Επιμελθτιριο Χίου :
 Ραρζχει ςυμβουλευτικι ςτιριξθ ςτα μζλθ του
για μία ευρεία γκάμα κεμάτων που αφοροφν το επιχειρείν (χρθματοδοτικά κίνθτρα,
εξαγωγζσ κ.α.).
 Αςκεί γνωμοδοτικό ζργο δια τθσ ςυμμετοχισ εκπροςϊπων του ςε διάφορεσ
επιτροπζσ και ςυμβοφλια. Αναλφει τα προβλιματα που απαςχολοφν τθν οικονομία
του νθςιοφ, ενεργϊντασ πάντα ςτα πλαίςια των γενικϊν ςυμφερόντων του κράτουσ
με απϊτερο ςκοπό τθν ανάπτυξθ και υποβοικθςθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ.
 Τθρεί το ΓΕΜΘ και τθν Υπθρεςία Μιασ Στάςθσ.
 Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Ζργα (Projects) ςε κζματα που αφοροφν κατάρτιςθ
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επιχειρθματιϊν (Leonardo, Erasmus κ.α.).
 Υλοποιεί Ενθμερωτικζσ Θμερίδεσ αναφορικά με ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων που
άπτονται του επιχειρείν.
 Σε ςυνεργαςία με πιςτοποιθμζνουσ φορείσ υλοποιεί προγράμματα κατάρτιςθσ.
Σιμερα, το Επιμελθτιριο Χίου αρικμεί 3.520 εγγεγραμμζνα μζλθ.
Ο φορζασ διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ και διαχείριςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, ενϊ κα μποροφςε να χαρακτθρίηεται διαχειριςτικά
επαρκισ.

4.

ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΡΑΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝ. Ρ.Ε.
Θ ιςτορία τθσ Χίου ζχει ςυνδεκεί άρρθκτα με τθ
μαςτίχα κακϊσ το νθςί κατζχει το αποκλειςτικό
προνόμιο τθσ παραγωγισ τθσ. Ρρόκειται για μια
φυςικι ρθτίνθ με χρϊμα υπόλευκο-υποκίτρινο και
διαφανι ζωσ θμιδιαφανι όψθ που παράγεται από
τον κορμό των μαςτιχόδεντρων (ςχίνων) τα οποία
φφονται μόνο ςτο νότιο τμιμα του νθςιοφ τθσ Χίου.
Θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου (ΕΜΧ) ιδρφκθκε
το 1938 βάςει του Νόμου 1390, είναι Αναγκαςτικόσ
Συνεταιριςμόσ και αποτελεί το φορζα αποκλειςτικισ διαχείριςθσ τθσ φυςικισ μαςτίχασ
Χίου τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Αποτελεί τθν ςυλλογικι ζκφραςθ 20
πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν των 24 Μαςτιχοχωρίων που βρίςκονται ςτθν νότια Χίο.
Σιμερα, θ ΕΜΧ αρικμεί περί τα 5.000 φυςικά μζλθ και είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ
ςε μζγεκοσ οργανιςμοφσ τθσ περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου ενϊ παράλλθλα κεωρείται
ςυνεταιριςμόσ – πρότυπο για τα ελλθνικά δεδομζνα.
Θ ΕΜΧ ζχει ωσ κφρια δραςτθριότθτα τθσ τθν ςυλλογι, επεξεργαςία και εμπορία φυςικισ
μαςτίχασ και τθν παραγωγι και εμπορία προϊόντων μαςτίχασ. Θ εμπορικι τθσ
δραςτθριότθτα είναι κυρίωσ εξαγωγικι αφοφ περίπου το 70% τθσ ετιςιασ παραγωγισ τθσ
μαςτίχασ Χίου προωκείται ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Είναι αξιοςθμείωτο δε ότι τα
ςθμαντικότερα προϊόντα τθσ ΕΜΧ είναι προϊόντα Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ
Ρροζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ).
Θ ΕΜΧ ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ:
1. Ραρζχει ςτα μζλθ τθσ κάκε ςυνδρομι και φροντίηει για τον εφοδιαςμό τουσ με τα
εργαλεία και υλικά που είναι απαραίτθτα για τθν πρωτογενι και δευτερογενι
παραγωγι τουσ.
2. Φροντίηει για τθ διακίνθςθ, διαφιμιςθ και εμπορία των προϊόντων των μελϊν τθσ.
3. Φροντίηει για τθν επιμόρφωςθ των μελϊν και των ςτελεχϊν τθσ και παρζχει ςτα μζλθ
τθσ κάκε είδουσ τεχνικι βοικεια.
4. Αςχολείται με τθν επεξεργαςία, τθν τυποποίθςθ και ςυςκευαςία τθσ φυςικισ μαςτίχασ
και τθν παραγωγι προϊόντων με βάςθ αυτι.
5. Ρροςτατεφει τθ μαςτίχα Χίου με κάκε τρόπο.
6. Ραρζχει υπθρεςίεσ ςτα μζλθ, υποςτθρίηοντασ το κφκλωμα παραγωγισ τθσ μαςτίχασ.
Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ, ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 90%, προζρχεται από τθ μαςτίχα, τθν
τςίχλα και το μαςτιχζλαιο. Θ εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα είναι κυρίωσ εξαγωγικι αφοφ το
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60% τθσ ετιςιασ παραγωγισ τθσ μαςτίχασ Χίου προωκείται ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ.
Είναι αξιοςθμείωτο ότι τα ςθμαντικότερα προϊόντα (μαςτίχα, μαςτιχζλαιο, τςίκλα ELMA)
τθσ Ε.Μ.Χ είναι προϊόντα Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ) με
πιςτοποίθςθ από τον AGROCERT και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ραράλλθλα, ακολουκϊντασ τισ
επιταγζσ του ςφγχρονου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, θ εμπορικι δραςτθριότθτα τθσ
Ζνωςθσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 του 2008 και ISO 22000 του 2005.
Θ ΕΜΧ, ςε όλα τα χρόνια λειτουργίασ τθσ, απετζλεςε ζνα ςοβαρό παράγοντα ςτιριξθσ του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ, όχι μόνο των Μαςτιχοχωρίων, αλλά ολόκλθρθσ τθσ Χίου, διζδωςε το
πνεφμα του ςυνεταιρίηεςκαι ςτθ Χίο και αναδείχκθκε ςε ςοβαρό μοχλό ανάπτυξθσ του
Νομοφ. Ιδιαίτερα, λόγω του εξαγωγικοφ χαρακτιρα των προϊόντων που διαχειρίηεται,
δθλαδι τθσ μαςτίχασ και των παραγϊγων τθσ, θ ΕΜΧ από τισ πρϊτεσ φάςεισ τθσ
λειτουργίασ τθσ ςτράφθκε προσ τισ αγορζσ του εξωτερικοφ, με αποτζλεςμα ςιμερα να είναι
ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ εξαγωγικοφσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Τα τελευταία δεκαπζντε (15) χρόνια Θ ίδρυςθ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ΜEDITERRA A.E και
θ παράλλθλθ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων mastihashop ζδωςαν μια νζα
ϊκθςθ ςτο προϊόν μαςτίχα που ςταδιακά ζγινε μια φρζςκια, διαφορετικι πρόταςθ
ευθμερίασ που κυκλοφόρθςε ευρζωσ ςτθν Ελλθνικι αγορά και μφθςε το ελλθνικό
καταναλωτικό κοινό ςτισ ποικίλεσ χριςεισ του, παρζχοντάσ του προςτικζμενθ αξία.
Αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ το γεγονόσ τθσ υπογραφισ Μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ
Ε.Μ.Χ. και του πολιτιςτικοφ ιδρφματοσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ για τθν ίδρυςθ «Μουςείου
Μαςτίχασ» ςτθ Χίο ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα» του ΕΣΡΑ 2007-2013. Το Μουςείο Μαςτίχασ Χίου χωροκετικθκε ςτθ
Νότια Χίο, ςτθν περιοχι των Μαςτιχοχωρίων και άνοιξε τισ πόρτεσ του ςτο κοινό ςτα μζςα
Ιουνίου 2016 λειτουργϊντασ ωσ μόνιμθ ζκκεςθ που πραγματεφεται τθ Μαςτίχα Χίου ωσ
μοναδικό προϊόν.
Θ δθμιουργία και θ λειτουργία του Μουςείου Μαςτίχασ ςτθ Χίο αποςκοπεί ςτθ διάςωςθ
τθσ τεχνικισ τθσ παραδοςιακισ καλλιζργειασ, ςτθν προβολι του προϊόντοσ και τθσ
μοναδικότθτασ του, ςτθν ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ και του αγροτουριςμοφ ςτο
νθςί τθσ Χίου, ςυνδζοντασ τα ςθμεία του τοπίου και τα μνθμεία του με τον πολιτιςμό τθσ
μαςτίχασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ μζςω τθσ
ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ.
Θ εταιρεία ζχει υλοποιιςει πλθκϊρα Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κι ζχει αποςπάςει
πλθκϊρα βραβεφςεων και ςθμαντικϊν διακρίςεων.
Ο φορζασ διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ και διαχείριςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.

5. ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Ο Αγροτικόσ Σφλλογοσ με τθν επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΘΜΟΥ ΧΙΟΥ»,
με ζδρα τθν πόλθ τθσ Χίου, ζχει ςαν περιφζρεια του τθν γεωγραφικι περιοχι που
κακορίηεται από τα όρια του Νομοφ Χίου και εναρμονίηεται πλιρωσ νε τισ διατάξεισ του
Νόμου 4015/21-09-2011 αφοφ αποτελεί τον μοναδικό και ενιαίο ςφλλογο Διμου Χίου, που
προιλκε από μετατροπι τθσ Ρρωτοβάκμιασ αγροτικισ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ «Άγιοσ
Νικόλαοσ» και τθν εγγραφι ςε αυτόν των μελϊν των τζωσ Αλιευτικϊν Συλλόγων «Άγιοσ
Νικόλαοσ», «Ροςειδϊν» και «Αλιευτικοφ Συλλόγου Λικίου».
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Σκοπόσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, είναι θ
διεκδίκθςθ, προαγωγι και διαςφάλιςθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν
ςυμφερόντων των μελϊν τθσ ςτον τομζα τθσ αλιείασ και των αγροτϊν γενικότερα. Άλλοι
καταςτατικοί ςκοποί είναι να εκπροςωπεί επαγγελματικά τουσ αγρότεσ τθσ χωρικισ του
επικράτειασ, θ ανάπτυξθ του μορφωτικοφ τουσ επιπζδου, θ ςυνζνωςθ τουσ με δεςμοφσ
αλλθλεγγφθσ και ςυναδελφικότθτασ, θ ςυμβολι ςτθν πνευματικι, πολιτιςτικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ των μελϊν, θ μετεξζλιξθ των μελϊν ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ κι ζξω από
αυτιν, θ διατιρθςθ εντευκτθρίων και βιβλιοκθκϊν, κ.ά.
Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του, αναλαμβάνονται κάκε είδουσ μορφωτικζσ, πολιτιςτικζσ
και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, διαλζξεισ, ςεμινάρια, ςυγκεντρϊςεισ, εκδόςεισ εντφπων και
άλλεσ εκδθλϊςεισ.
Διοικείται από επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο, ενϊ θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν είναι
το κυρίαρχο όργανο.
Ο φορζασ ςυμμετείχε με τθν προθγοφμενθ του μορφι, αυτισ τθσ Ρρωτοβάκμιασ αγροτικισ
ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ «Άγιοσ Νικόλαοσ», ςτο Επίπεδο Λιψθσ Αποφάςεων του
αντίςτοιχου προγράμματοσ (Leader Αλιείασ) τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΕΛΙΞ»
Θ εκελοντικι δράςθ του ΕΛΙΚΑ, ξεκίνθςε το 2009 και ορίηεται με τθν υιοκζτθςθ και
προϊκθςθ καινοτόμων δράςεων που αφοροφν ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ του τόπου ςε
ςυνδυαςμό πάντα με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν προϊκθςθ του πνεφματοσ
εκελοντιςμοφ, τθν προβολι του ρόλου του ενεργοφ πολίτθ.
Θ δράςθ του ΕΛΙΚΑ, φζρνει ςτο επίκεντρο τουσ ενδιαφζροντοσ τον άνκρωπο μζςα ςτο
περιβάλλον, προτάςςει τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ του και εγκαλεί ςε προβολι και ανάδειξθ
των δυνατοτιτων και των προοπτικϊν που παρζχει ο φυςικόσ χϊροσ του νθςιοφ τθσ Χίου,
ο πρωτογενισ τομζασ, θ εκτεταμζνθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ο εναλλακτικόσ
τουριςμόσ, θ αξιοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ προςφοράσ των ςχολϊν του
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, θ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ. Το κάλεςμα
του φορζα ςτθν κοινωνία, προκειμζνου να αλλάξει θ ςτόχευςθ όλων και να επικρατιςουν
νζεσ αξίεσ και, περιςςότερο από ποτζ, θ περιβαλλοντικι θκικι περιλαμβάνει πλικοσ
δραςτθριοτιτων. Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Αναδαςϊςεισ –Ρυροπροςταςία
 Ανακφκλωςθ
 Κακαριςμοί ακτϊν
 Κοινωνικζσ δράςεισ
Ο φορζασ ςυμμετείχε ςτο Επίπεδο Λιψθσ Αποφάςεων του αντίςτοιχου προγράμματοσ
(Leader Αλιείασ) τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο 2007-2013.

7.

ΛΑΟΓΑΦΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ «Λζων Αλλάτιοσ»

Ο «Λζων Αλλάτιοσ» ιδρφκθκε το Μάρτιο του 1987. Σκοπόσ του ςωματείου είναι θ ενίςχυςθ
τθσ πνευματικισ ηωισ τθσ Χίου και ειδικά θ αξιολόγθςθ, ςυνζχιςθ και αξιοποίθςθ τθσ
Εκνικισ μασ παράδοςθσ, θ διάδοςθ των Εκνικϊν μασ χορϊν, τθσ Μουςικισ (Δθμοτικισ,
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κ.ά.). Στουσ ςκοποφσ του επίςθσ είναι να βοθκιςει ςτθ
δθμιουργία ςυλλογικισ και υπεφκυνθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν
ςτθ διαφφλαξθ τθσ Εκνικισ μασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με
απϊτερο ςτόχο τθν πνευματικι τουσ εξζλιξθ.
Οι άνκρωποι που ξεκίνθςαν αυτι τθν προςπάκεια, πίςτευαν ότι
οι κθςαυροί και οι εξακριβωμζνεσ αλικειεσ τθσ Εκνικισ
Ρολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, είναι ςε κζςθ να παίξουν
αποφαςιςτικό ρόλο, ςτθν κρίςιμθ καμπι που διζρχεται το Ζκνοσ.
Φζρει το όνομα του Χιϊτθ φιλόςοφου και κεολόγου Λζοντα Αλλάτιου (1586- 1668), ο
οποίοσ ιταν ζνασ από τουσ ςοφότερουσ άντρεσ του 17ου αιϊνα. Ζγραψε πλικοσ μελετϊν
που αναφζρονται ςτθ φιλολογία, ιςτορία, αρχαιολογία, φιλοςοφία και κεολογία.
Ο Πμιλοσ, επικζντρωςε το ενδιαφζρον του ςτουσ παραδοςιακοφσ μασ χοροφσ και τα
τραγοφδια. Κι αυτό, γιατί όπωσ επιβεβαιϊνεται από τθν κακθμερινι πρακτικι εμπειρία, οι
Ελλθνικοί χοροί και τα τραγοφδια εξαςφαλίηουν, ςωματικι και πνευματικι αρμονία, εκνικι
ενότθτα και ομοψυχία και γενικότερα, βοθκοφν αποτελεςματικά ςτθν πνευματικι εξζλιξθ
και αναγζννθςθ του ανκρϊπου.
Σιμερα ζχει 150 τακτικά μζλθ και γφρω ςτα 400 επιμορφοφμενα. Λειτουργοφν ςϋ αυτόν, 27
Τμιματα χοροφ (16 Ενθλίκων, 9 Ραιδικά και 2 Εφθβικά), Μουςικι κομπανία και Χορωδία
παραδοςιακϊν ζντεχνων και λαϊκϊν τραγουδιϊν.
Χορευτικά του τμιματα με τθν μουςικι παρζα, ζχουν εκπροςωπιςει το νθςί ςε ςυλλογικζσ
διοργανϊςεισ ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, ςε εκπομπζσ τθσ ΕΤ2 και ΕΑ 4 και ςε
διεκνείσ διοργανϊςεισ.
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1.3. ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
1.3.1. Το προςωπικό που ιδθ απαςχολεί ι προτίκεται να απαςχολιςει ο υποψιφιοσ
Φορζασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ:
Στθν ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ απαςχολοφνται ζξι (6) ςτελζχθ,ζνα με ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ απαςχόλθςθσ και πζντε (5) με ςφμβαςθ ζργου. Πλα τα ςτελζχθ
βρίςκονται ςε κακθμερινι επαφι με τθν ζδρα τθσ εταιρείασ, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Χίου,
απ’ όπου αςκοφν τα κακικοντά τουσ.
Επιπλζον θ εταιρεία διακζτει δίκτυο εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ςε τοπικό, περιφερειακό και
εκνικό επίπεδο, οι οποίοι αξιοποιοφνται – ενεργοποιοφνται όταν αυτό απαιτείται από τον
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν προγραμμάτων.
Στον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι ειδικότθτεσ των ςτελεχϊν που
απαςχολοφνται ςιμερα ςτθν εταιρεία:

Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

Καρράσ Ιωάννθσ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΤΟΣ

ΕΜΡΕΙΙΑ

ΟΜΑΔΑ

ΡΟΣΛΗΨΗΣ

Συντονιςτισ

2004

 Γεωτεχνικόσ, Αριςτοτζλειο
Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ

14

10

ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ

(ζτθ)

2

Ρολίτθσ Μιχάλθσ

Επιςτθμονικό
προςωπικό

2008

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ (ΕΜΡ)
 Επιςτιμθ & Τεχνολογία υδατικϊν
πόρων (μεταπτυχιακό δίπλωμα,
ΕΜΡ)

3

Στρουμπάκθ Άννα

Επιςτθμονικό
προςωπικό

2013

 Οικονομολόγοσ, Οικονομικό
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

15

4

Κράκαρθσ Μανϊλθσ

Επιςτθμονικό
προςωπικό

2016

 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (ΕΜΡ)

23

Χαβιάρασ Γιϊργοσ

Επιςτθμονικό
προςωπικό

2016

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ (ΕΜΡ)
 Δομοςτατικόσ Σχεδιαςμόσ και
Ανάλυςθ των Καταςκευϊν
(μεταπτυχιακό δίπλωμα, ΕΜΡ)

5

2016

 Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
(Ρολυτεχνικι ςχολι
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ)
 BA HONOURS DEGREE in
ARCHITECTURE (University of De
Montfort, Λζςτερ, Αγγλία)

17

5

6.

Τουλαμπισ Αντϊνθσ
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Για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου ςτα πλαίςια τθσ του τοπικοφ προγράμματοσ
TAΡToK 2014-2020 , Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ Χίου Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ
ΟΤΑ (ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ) ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν διαδικαςία εφρεςθσ (και πρόςλθψθσ) ενόσ νζου
ςυνεργάτθ, ειδικότθτασ γεωπόνου.
Ο νζοσ ςυνεργάτθσ κα ςτελεχϊςει το Τμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο
αναμζνεται να ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του εν λόγω ζργου.
Σίγουρα δεν ιταν ευτυχισ ςυγκυρία ο ςχεδιαςμόσ του ζργου εν τθ απουςία τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ από τθν ομάδα μελζτθσ. Πμωσ θ φπαρξθ του ςτελζχουσ που
αςχολείται με τθν διαχείριςθ ζργων που προςανατολίηονται ςε ζργα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ,
κακϊσ και θ εμπειρία και γενικότερθ «χθμεία» των υπολοίπων ςτελεχϊν τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ,
αναμζνεται να υπερκαλφψουν το προςωρινό «κενό».

1.3.2. Τεκμθρίωςθ τθσ επάρκειασ τθσ ςτελεχιακισ δομισ.
Ο βαςικόσ άξονασ γφρω από τον οποίο αρκρϊνεται το οργανωτικό πλαίςιο ςυντονιςμοφ και
διαχείριςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ TAΡToK 2014-2020 τθσ Εταιρείασ Τοπικισ
Ανάπτυξθσ Χίου Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ΟΤΑ (ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ), είναι θ
αποτελεςματικι οργάνωςθ και διοίκθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ,
διαχείριςθσ και ςυντονιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ για τθν νζα
προγραμματικι περίοδο.
Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ωσ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ), αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία και τθν
πολυπλοκότθτα του ΤΑΡΤοΚ 2014-2020, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ του αποτελζςματόσ του
για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ πρωτίςτωσ του νομοφ Χίου και κατ επζκταςθ
τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, προςεγγίηει τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ
με τεκμθριωμζνο τεχνικοοικονομικά τρόπο.Θ προςζγγιςθ αυτι αποκτικθκε ςτθ βάςθ τθσ
πολυετοφσ εμπειρία του φορζα χάρθ ςτθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων δράςεων και ζργων, και
είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τθσ ΤΑΡΤοΚ 2014-2020.Μζςω τθσ οργάνωςθσ και τθσ
ςτελζχωςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου ΤΑΡΤοΚ 2014-2020, διαςφαλίηεται θ κάλυψθ με το βζλτιςτο
δυνατό τρόπο των ακόλουκων κριτθρίων :
 Τεχνογνωςία - Ροιότθτα - Εμπειρία. Θ ςτελζχωςθ τθσ ΟΤΔ απαρτίηεται από
μθχανικοφσ και οικονομολόγουσ που, ςε ςυνδυαςμό με τον νζο ςυνεργάτθ
ειδικότθτασ Γεωπόνου, κεωρείται ότι καλφπτουν πλιρωσ (από διεπιςτθμονικισ
άποψθσ) τισ ανάγκεσ του ςχεδιαηόμενου ζργου. Αρκετά δε από τα ςθμερινά
ςτελζχθ διακζτουν διπλϊματα εξειδίκευςθσ ςτο αντικείμενο τουσ, που μαηί με τθν
πολφχρονθ εμπειρία τουσ, προςδίδουν ιδιαίτερθ ποιότθτα ςτο τελικό αποτζλεςμα.
Είναι γεγονόσ ότι τα βαςικά ςτελζχθ τθσ εταιρείασ (Διευκυντισ και Ρροϊςτάμενοι
Τμθμάτων) ανδρϊκθκαν ςτα πλαίςια πρωτοβουλιϊν Leader και προγράμματα
ανάπτυξθσ του Αγροτικοφ χϊρου (ΟΡΑΑΧ, κ.ά.) του παρελκόντοσ.
 Γνϊςθ τθσ τοπικισ αγοράσ. Θ προτεινόμενθ Ομάδα Ζργου αποτελείται από
ςτελζχθ που μετά από τισ υψθλοφ επιπζδου ςπουδζσ τουσ, επζςτρεψαν και
ανδρϊκθκαν επαγγελματικά ςτον τόπο τουσ με αποτζλεςμα, μετά τθν πολφχρονθ
εναςχόλθςι τουσ, να ζχουν ςιμερα βακιά και λεπτομερι γνϊςθ τθσ τοπικισ
αγοράσ. Θ γνϊςθ αυτι που αποκτικθκε από τθν εφαρμογι αντίςτοιχων
πρωτοβουλιϊν ςτο πρόςφατο παρελκόν αναμζνεται να εξαργυρωκεί ςτθν
εφαρμογι τθσ νζασ πρωτοβουλίασ που ςχεδιάηεται.
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Στακερότθτα τθσ ςτελεχιακισ δομισ. Θ ςτακερότθτα τθσ ςτελεχιακισ δομισ είναι
απαραίτθτθ για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ του τοπικοφ προγράμματοσ ΤΑΡΤοΚ
2014-2020. Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία είκοςι (20)
περίπου ζτθ και βρίςκεται ςυνεχϊσ ςτο «πλευρό» του κατοίκου τθσ νθςιωτικισ
υπαίκρου. Ο πυρινασ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ, αν κεωριςουμε ςε αυτόν
τον Διευκυντι και τουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων που φαίνονται ςτο
οργανόγραμμα τθσ εταιρείασ, παραμζνει ο ίδιοσ τα τελευταία χρόνια (πάνω από
δζκα ζτθ ο Διευκυντισ μαηί με τον Ρροϊςτάμενο του Τεχνικοφ τμιματοσ και πζραν
των τριϊν ετϊν θ ςυνεργαςία με τθν Οικονομολόγο).
 Άμεςθ προςαρμογι ςτισ απαιτοφμενεσ μεταβολζσ. Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ που υποβάλλει
τθν παροφςα πρόταςθ ωσ ΟΤΔ, διακζτει επαρκείσ πόρουσ, (υλικοφσ και
ανκρϊπινουσ) και αποτελεςματικι οργάνωςθ, ϊςτε να ανταποκρικεί κατά το
δυνατό πιο αποτελεςματικά ςτισ όποιεσ προςαρμογζσ προκφψουν από τθν
δυναμικι που κα αναπτυχκεί κατά τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ
ΤΑΡΤοΚ 2014-2020. Το ευζλικτο και ταυτόχρονα επαρκζσ μζγεκόσ τθσ,εξαςφαλίηει
τθ δυνατότθτα άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςτισ όποιεσ νζεσ ςυνκικεσ δθμιουργοφνται
δυναμικά, με τθν παροχι τθσ κατάλλθλθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και τεχνογνωςίασ.
 Αποτελεςματικι και ταυτόχρονα ευζλικτθ οργανωτικι δομι. Θ προτεινόμενθ δομι
τθσ Ομάδασ Ζργου διαςφαλίηει αποτελεςματικότθτα ςτθν υλοποίθςθ και το
ςυντονιςμό του ζργου, ευελιξία ςτθ λειτουργία τθσ, διαφάνεια, επιςτθμονικι
τεκμθρίωςθ και δυναμικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων. Για το ςκοπό αυτό ζχει
ςχεδιαςτεί Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ, ο οποίοσ μζνει να ενεργοποιθκεί
μετά τθν ζγκριςθ τουσ ςτισ πρϊτεσ ςυνελεφςεισ τθσ ΕΔΡ. Ο Κανονιςμόσ (ωσ
ςχζδιο) επιςυνάπτεται ςτον φάκελο τθσ παροφςασ.
Θ παροφςα πρόταςθ για τθ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου καλφπτει με τον καλφτερο δυνατό
τρόπο τισ ωσ άνω απαιτιςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ ΤΑΡΤοΚ 2014-2020. Ραράλλθλα,
όπωσ διαπιςτϊνεται από τθν εμπειρία εκτζλεςθσ αντίςτοιχων ζργων, κατά τθν περίοδο τθσ
εφαρμογισ τουσ αναπτφςςονται δυναμικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ τροποποιοφν και (πολλζσ
φορζσ) ανατρζπουν ςε κάποιο βακμό, τόςο τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του ζργου, όςο
και τον αρχικό προγραμματιςμό.
Ρολφ δε περιςςότερο ςε ζνα τοπικό πρόγραμμα ΤΑΡΤοΚ 2014-2020, το οποίο από τθ φφςθ
του, ειδικά ςε αυτι τθ φάςθ, δεν μπορεί να είναι οριοκετθμζνο ςτθ λεπτομζρειά του. Κατά
ςυνζπεια επιβάλλεται για τον Ανάδοχο, όχι μόνο να καλφψει με τον καλφτερο δυνατό
τρόπο τισ προδιαγραφζσ όπωσ ζχουν τεκεί ςτθν Ρροκιρυξθ, αλλά να διακζτει επιπλζον τθ
δυνατότθτα να προβλζπει και να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ για ςυμπλθρωματικζσ
υπθρεςίεσ ι/και κεματικά γνωςτικά αντικείμενα που είναι δυνατόν να ανακφψουν κατά τθν
υλοποίθςθ του Ζργου.
Μια τζτοια ικανότθτα μπορεί να διαςφαλιςτεί από ζνα φορζα ο οποίοσ διακζτει :
 τθν απαραίτθτθαπό πλευράσ επάρκειασ, αλλά και ευζλικτθ από πλευράσ μεγζκουσ
ςτελεχιακισ δομισ,
 μεγάλο εφροσ κεματικϊν δραςτθριοτιτων ϊςτε να μπορεί να καλφψει
οποιαδιποτε εξειδικευμζνθ ανάγκθ παρουςιαςτεί και
 εμπειρία ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τον τοπικό
πλθκυςμό και τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων,
ϊςτε να μπορεί να αντιλαμβάνεται ζγκαιρα τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ςε ζνα ςφνκετο
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επιχειρθςιακό περιβάλλον όπωσ αυτό τθσ υπαίκρου.
Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ λοιπόν πλθροί με το βζλτιςτο δυνατό τρόπο τισ απαιτιςεισ αυτζσ,
αναλαμβάνει δε να ικανοποιιςει άμεςα οποιαδιποτε μεταβολι, τροποποίθςθ,
ςυμπλιρωςθ εφόςον κρικεί αναγκαίο από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, πριν τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν ζναρξθτθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ 2014-2020).

1.3.3. Ραρουςίαςθ κτιριακϊν υποδομϊν και εξοπλιςμοφ.
(απαιτείται θ ςφντομθ παρουςίαςθ ςε πίνακα των υφιςτάμενων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων,
κακϊσ και του εξοπλιςμοφ, βάςει και του οργανογράμματοσ).
Κτιριακζσ υποδομζσ
Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ εδράηεται ςτον δεφτερο όροφο μιςκωμζνου κτιρίου, ςε κεντρικό ςθμείο
τθσ πόλθσ τθσ Χίου.
Ο χϊροσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 50τμ περίπου, κεωρείται επαρκισ για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των ςτελεχϊν τθσ ΕΔΡ, αφοφ πλζον των διακριτϊν κζςεων εργαςίασ, διακζτει
(ξεχωριςτι) μικρι αίκουςα ςυςκζψεων και ςυναντιςεων.
Μθχανολογικόσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Πςον αφορά ςτον τεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ επιχείρθςθσ, θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ διακζτει όλο
τον απαραίτθτο εξοπλιςμό πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν, που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν των ςτελεχϊν τθσ. Ρρόκειται για τα βαςικά «εργαλεία» δουλειάσ
ςτθν κακθμερινι ηωι τθσ εταιρείασ και παρά τθν επάρκειά τουσ, είναι πικανόν με τθν
πάροδο του χρόνου να χρειαςτεί θ αντικατάςταςθ μζρουσ του εξοπλιςμοφ που ςιμερα
παρουςιάηεται απαξιωμζνοσ και δυςλειτουργικόσ.
Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ διακζτει ενςφρματο τοπικό δίκτυο Θ/Υ (LAN) με καλωδιϊςεισ UTPπου
επιτρζπει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ςτελεχϊν για τον διαμοιραςμό και τθν μεταφορά
αρχείων.
Από το δίκτυο αυτό, εξαςφαλίηεται και θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από όλουσ τουσ χριςτεσ
του τοπικοφ δικτφου με τθν βοικεια ενόσ διανομζα (Router) ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ
ςε ειδικό χϊρο και εντόσ rack.
Ειδικά για τισ ανάγκεσ των πελατϊν, θ εταιρεία διακζτει και αςφρματοσ δίκτυο πρόςβαςθσ
ςτο διαδίκτυο (WiFi).
Θ φπαρξθ επίςθσ τθλεφωνικισ ςφνδεςθσISDNμζςω τθλεφωνικοφ κζντρου ςε ςυνδυαςμό με
τον αντίςτοιχο τερματικό εξοπλιςμό τθλεπικοινωνιϊνπου διακζτει θ εταιρεία (ISDNmodem
του ΟΤΕ) και τθν ςφνδεςθ 24 mbps από τονinternetProviderΟΤΕ δίνουν τθν δυνατότθτα τθσ
γριγορθσαναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο κακϊσ και τθσ αποτελεςματικισ
επικοινωνίασ(αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων, αρχείων, εικόνων, κ.ά.).

Στον πίνακα τθσ επόμενθσ ςελίδασ παρουςιάηεται αναλυτικά ο υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ τθσ
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επιχείρθςθσ:
Είδοσ Εξοπλιςμοφ

Μονάδα Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Θζςθ εργαςίασ

6

Ζπιπλα γραφείου (τράπεηα ςυναντιςεων)

τεμάχιο

1

Φωτοτυπικό επιδαπζδιο, δικτυακόσ εκτυπωτισ

τεμάχιο

1

Φωτοτυπικό φορθτό

τεμάχιο

1

Θ/Υ desktop Pentiumi3

τεμάχιο

3

Φορθτόσ υπολογιςτισ Pentiumi3

τεμάχιο

3

Φαχ, Α4 Laser

τεμάχιο

3

Σαρωτζσ

τεμάχιο

3

Εκτυπωτισ Laser A4

τεμάχιο

3

Τθλεφωνικό κζντρο ISDN

τεμάχιο

3

Κλιματιςτικά

τεμάχιο

2

Router πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο

τεμάχιο

1

Ρροβολζασ και οκόνθ προβολισ

τεμάχιο

1

Ζπιπλα γραφείου (γραφείο, καρζκλα, βιβλιοκικθ)
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1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΡΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 4 ΤΟΥ ΡΑΑ
2007-2013 & ΤΟΥ ΕΡΑΛ 2007-2013
Θ ΟΤΔ αποτζλεςε το 50% τθσ κοινοπραξίασ (δυο τοπικϊν) φορζων που υλοποίθςε Δράςεισ
ςτο πλαίςιο του Άξονα 4-LEADER του ΕΡΑΛ 2007-2013.
Ο παρακάτω πίνακασ αποτυπϊνει τα ςχετικά ςτοιχεία του υλοποιθκζντοσ προγράμματοσ:
Στοιχεία υλοποίθςθσ τοπικϊν προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΕΡΑΛ (ςε Δθμόςια
Δαπάνθ)
Συνολικό ποςό Δθμόςιασ Δαπάνθσ νομικϊν δεςμεφςεων, εκτόσ των
1.862.673,10
λειτουργικϊν δαπανϊν, του Τ.Ρ. μζχρι και ςτισ 31/12/2015.
Ροςό Δθμόςιασ Δαπάνθσ πλθρωμϊν*, εκτόσ των λειτουργικϊν
142.392,68
δαπανϊν, του Τ.Ρ. ςτισ 31/12/2015.
Ροςό Δθμόςιασ Δαπάνθσ Τ.Ρ., εκτόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν,
4.100.000,00
ςτισ 31/12/2015.
Αρικμόσ ςχεδίων ΚΡ 4.1.2.6, ςτα οποία ιταν ςυντονιςτισ / εκνικόσ
ΚΑΝΕΝΑ
ςυντονιςτισ θ ΟΤΔ 2007-2013
Αρικμόσ ςχεδίων ΚΡ 4.1.2.6, ςτα οποία ιταν εταίροσ (εκτόσ
ΚΑΝΕΝΑ
ςυντονιςτι) θ ΟΤΔ 2007-2013
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1.5. ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΕΑ
1.5.1. Ριςτοποιιςεισ
Θ ΕΤΑΧ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε. ΟΤΑ
εφαρμόηει Σφςτθμα Διαχείριςθσ για

τθν

ποιότθτα ςε ςυμφωνία με το
πρότυπο

ISO 9001:2008 για το

εφαρμογισ

«Διαχείριςθ

υλοποίθςθ

εκνικϊν

πεδίο

και

Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων». Το
πιςτοποιθτικό

εκδόκθκε

από

τθνTUVAUSTRIA τθν 24/10/2013 με
εγγραφισ

010131038

και

Αρικμό

θ

θμερομθνία λιξθσ του είναι θ
23/00/2023.

Αναλυτικά:

ΥΡΑΞΗ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ΣΕ ΙΣΧΥ
Αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ και
επιςφναψθ ςε PDF του
πιςτοποιθτικοφ και
τθσ πλζον πρόςφατθσ
επικεϊρθςθσ

010131038/24-10-2013

Οργανιςμόσ που το εξζδωςε και
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TUV AUSTRIA

Διαχείριςθ - υλοποίθςθ
εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων

1.5.2. Οργανωτικό ςχιμα ομάδασ ζργου
Τθν Ομάδα ζργου για το προτεινόμενο ςχζδιο ςτα πλαίςια των Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD) με περιοχι εφαρμογισ τθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, απαρτίηουν τα ζξι (6) ςθμερινά ςτελζχθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ
πλζον ενόσ νζου ςτελζχουσ ειδικότθτασ γεωπόνου, που κρίνεται απαραίτθτο για τθν
αποτελεςματικι διαχείριςθ του ζργου.

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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Αναλυτικά οι αρμοδιότθτεσ και θ προβλεπόμενθ απαςχόλθςθ ανά ςτζλεχοσ, ςτον επόμενο
πίνακα:

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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Οργανωηικό ζτήμα ομάδας έργοσ

Α/Α

1.

2.

3.

Στζλεχοσ

Ειδικότθτα

Υπθρεςιακι
μονάδα / τμιμα

Σχζςθ εργαςίασ
(περιλαμβάνει και
ςτελζχθ
με ςυμβάςεισ
μίςκωςθσ
ζργου)

Καρράσ Ιωάννθσ

Γεωτεχνικόσ

Γενικι Διεφκυνςθ

Σφμβαςθ Εργαςίασ
αορίςτου χρόνου

Ρολίτθσ Μιχάλθσ

Ρολιτικόσ Μθγχανικόσ,
MSc

Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικοφ
Τμιματοσ

Σφμβαςθ Μίςκωςθσ
Ζργου

Οικονομολόγοσ

Ρροϊςτάμενοσ
Οικονομικοφ Τμιματοσ

Σφμβαςθ Μίςκωςθσ
Ζργου

Στρουμπάκθ Άννα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

όλοσ / Αρμοδιότθτα

ζργο/α ςτο/α οποίο/α
ςυμμετζχει

 Διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ
 Ρροετοιμαςία Φακζλου για
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Συντονιςτισ Ομάδασ ζργου
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
 Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για
τθν υλοποίθςθ των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ
Ελλάδοσ 2007-2013
 Ρροετοιμαςία Φακζλου για
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Αξιολόγθςθ/Ριςτοποίθςθ
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
Φυςικοφ Αντικειμζνου
 Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για
τθν υλοποίθςθ των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ
Ελλάδοσ 2007-2013
 Ρροετοιμαςία Φακζλου γιa
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Αξιολόγθςθ/Ριςτοποίθςθ
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
Οικονομικοφ Αντικειμζνου
 Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για
τθν υλοποίθςθ των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ
Ελλάδοσ 2007-2013

Ρροβλεπόμενθ
απαςχόλθςθ ςε
ανκρωπομινεσ
για τθ ςυνολικι
διάρκεια του
ζργου

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 81
Α/Μ

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 81
Α/Μ

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 81
Α/Μ
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4.

5.

6.

ΝΕΟ Στζλεχοσ

Κράκαρθσ Μανϊλθσ

Τουλαμπισ Αντϊνθσ

Γεωπόνοσ

Τμιμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ

Σφμβαςθ Μίςκωςθσ
Ζργου

Αξιολόγθςθ/Ριςτοποίθςθ
Φυςικοφ Αντικειμζνου

Μθχανολόγοσ
Μθχανικόσ

Διαχείριςθ
Ρρογραμμάτων

Σφμβαςθ Μίςκωςθσ
Ζργου

Αξιολόγθςθ/Ριςτοποίθςθ
Φυςικοφ Αντικειμζνου

Μελζτεσ

Σφμβαςθ Μίςκωςθσ
Ζργου

Αξιολόγθςθ/Ριςτοποίθςθ
Φυςικοφ Αντικειμζνου

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ

Αξιολόγθςθ/Ριςτοποίθςθ
Φυςικοφ Αντικειμζνου

7.

Χαβιάρασ Γιϊργοσ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Ρολιτικόσ Μθγχανικόσ,
MSc

Διαχείριςθ
Ρρογραμμάτων

Σφμβαςθ Μίςκωςθσ
Ζργου

 Ρροετοιμαςία Φακζλου για
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
 Ρροετοιμαςία Φακζλου για
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
 Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για
τθν υλοποίθςθ των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ
Ελλάδοσ 2007-2013
 Ρροετοιμαςία Φακζλου για
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
 Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για
τθν υλοποίθςθ των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ
Ελλάδοσ 2007-2013
 Ρροετοιμαςία Φακζλου για
υποβολι ςτα πλαίςια τθσ
επιλογισ Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD)
 Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για
τθν υλοποίθςθ των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ
Ελλάδοσ 2007-2013

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 72
Α/Μ

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 81
Α/Μ

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 81
Α/Μ

Συνολικά
προβλζπεται
απαςχόλθςθ 81
Α/Μ
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1.5.3. Ρροθγοφμενθ εμπειρία ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ςτθν υλοποίθςθ ςυναφϊν ζργων
Θ Εμπειρία τθσ ΕΤΑΧ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε. ςτθν οικονομικι και διοικθτικι διαχείριςθ
προγραμμάτων είναι αρκετά μεγάλθ. Με τθν ςφςταςθ τθσ το 1997 και τθν ανάλθψθ του
προγράμματοσ Leader ΙΙ, ξεκίνθςε μια ανοδικι αναπτυξιακι πορεία βαςικόσ κορμόσ τθσ
οποίασ ιταν εκνικά και κοινοτικά προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ με κυριότερα τισ
κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ Leader II, Υποςτθρικτικοί Μθχανιςμοί για τθν υλοποίθςθ των
κακεςτϊτων ενίςχυςθσ του άξονα 3 του ΡΑΑ Ελλάδοσ 2007-2013 (ΟΡΑΑΧ) και Άξονασ 4
ΡΑΑ 2007-2013 (Leader Αλιείασ). Οι δφο αυτζσ πρωτοβουλίεσ ιταν κα λζγαμε ο «κεντρικόσ
πυλϊνασ» γφρω από τον οποίο δομικθκε το αναπτυξιακό οικοδόμθμα των αγροτικϊν
περιοχϊν τθσ Χίου.
Στον πίνακα που ακολουκεί καταγράφεται θ εμπειρία τθσ εταιρείασ από τθν υλοποίθςθ
ςυναφϊν ζργων τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο:
Ρίνακασ 5: Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (LEADERΑλιείασ 2007-2013)
Τίτλοσ ζργου
ΕΡ.ΑΛ. Άξονασ 4 του ΡΑΑ Ελλάδοσ 2007-2013
Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ
2007-2013
4.600.000,00
(πλζον
Φ.Ρ.Α)
(ςυνολικόσ
Εγκεκριμζνοσ Ρ/Υ Ζργου
εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ ζργου)
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ι άλλο
ΕΡΑΛ 2007-2013
Χρθματοδοτικό Μζςο
ΟΧΙ, ο φορζασ ςυμμετζχει με ποςοςτό 54% ωσ
Υλοποίθςθ με Ρρογραμματικι Σφμβαςθ για
εταίροσ ςτθν Ζνωςθ Εταιρειϊν που είναι ο
λογαριαςμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
κφριοσ του ζργου
Ζνωςθ
Εταιρειϊν
«ΕΤΑΙΕΙΑ
ΤΟΡΙΚΘΣ
Κφριοσ ζργου (ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ για
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ
λογαριαςμό άλλου φορζα)
ΕΤΑΙΕΙΑ
ΟΤΑ
και
ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΚΘ
ΟΜΘΟΥΡΟΛΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ»
Υπολογίηεται ςε 43 περίπου μινεσ (από
30.5.2013 ζωσ 31.12.2016, όταν υπολογίηεται θ
Διάρκεια (ςε μινεσ)
παραλαβι του ζργου από το Υπουργείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.
Υπεφκυνοσ ζργου (πράξθσ)
Καρράσ Ιωάννθσ
Υλοποίθςθ
του
εγκεκριμζνου
τοπικοφ
προγράμματοσ το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν με
Α.Ρ.: 937/30-5-2013 ςφμβαςθ με το Υπουργείο
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ
και
Τροφίμων.
Σφντομθ Ρεριγραφι Ρεριεχομζνου
Συγκεκριμζνα ςτόχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ
ολοκλθρωμζνθ
ανάπτυξθ
τθσ
περιοχισ
παρζμβαςθσ με τθν εφαρμογι ενόσ τοπικοφ
προγράμματοσ αειφόρου ανάπτυξθσ αλιευτικϊν
περιοχϊν.
Ροςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε ςχζςθ
ΟΧΙ
με τον τελικό προχπολογιςμό τθσ πράξθσ
Θ πράξθ απεντάχκθκε με ευκφνθ του δικαιοφχου
(επειδι δεν ολοκλθρϊκθκε/κινδφνευε να μθν
ΟΧΙ
ολοκλθρωκεί ζγκαιρα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
του προγράμματοσ, ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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Ρίνακασ 6: Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΡΑΑΧ 2007-2013)
Κεντρικόσ Υποςτθρικτικόσ Μθχανιςμόσ,
ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Τίτλοσ ζργου
ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΡΑΑ) ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007
– 2013 ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ
2007-2013
Εγκεκριμζνοσ Ρ/Υ Ζργου
2.031.900,00 (πλζον Φ.Ρ.Α.)
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ι άλλο
Ρ.Α.Α. Ελλάδασ 2007-2013
Χρθματοδοτικό Μζςο
Υλοποίθςθ με Ρρογραμματικι Σφμβαςθ για
ΝΑΙ
λογαριαςμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κφριοσ ζργου (ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ για
ΥΡΑΑΤ
λογαριαςμό άλλου φορζα)
Διάρκεια (ςε μινεσ)
47
Υπεφκυνοσ ζργου (πράξθσ)
Καρράσ Ιωάννθσ
Ραροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ με αποδζκτεσ: α)
τουσ κατοίκουσ των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, όπου υλοποιοφνται
τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ του Άξονα 3 του ΡΑΑ
2007-2013, ωσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ αυτϊν, β)
τα φυςικά και νομικά πρόςωπα, τόςο του
Σφντομθ Ρεριγραφι Ρεριεχομζνου
δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ τομζα, που
εγκρίνονται και ενιςχφονται για τθν υλοποίθςθ
ζργων ςτο πλαίςιο του Άξονα 3 (δικαιοφχοι) και γ)
τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν διαχείριςθ και
εφαρμογι των κακεςτϊτων ενίςχυςθσ του Άξονα
3.
Ροςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε
0%
ςχζςθ με τον τελικό προχπολογιςμό τθσ πράξθσ
Θ πράξθ απεντάχκθκε με ευκφνθ του
δικαιοφχου (επειδι δεν
ΟΧΙ
ολοκλθρϊκθκε/κινδφνευε να μθν ολοκλθρωκεί
ζγκαιρα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ, ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ρίνακασ 7: Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΡΑΑΧ 2000-2006)
Κεντρικι Δομι Στιριξθσ – Κ.Δ.Σ. – ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ
Τίτλοσ ζργου
ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΡΑΑ-ΑΥ ΜΖΤΟ 7, & ΡΕΡ, ΜΖΤΟ 4
Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ
2000-2006
Εγκεκριμζνοσ Ρ/Υ Ζργου
2.025.000,00 (πλζον Φ.Ρ.Α.)
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ι άλλο
ΕΡ.Α.Α.-ΑΥ
Χρθματοδοτικό Μζςο
Υλοποίθςθ με Ρρογραμματικι Σφμβαςθ για
ΝΑΙ
λογαριαςμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κφριοσ ζργου (ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ για
ΥΡΑΑΤ
λογαριαςμό άλλου φορζα)
Διάρκεια (ςε μινεσ)
72
Υπεφκυνοσ ζργου (πράξθσ)
Καρράσ Ιωάννθσ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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Σφντομθ Ρεριγραφι Ρεριεχομζνου

Ροςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε ςχζςθ
με τον τελικό προχπολογιςμό τθσ πράξθσ
Θ πράξθ απεντάχκθκε με ευκφνθ του δικαιοφχου
(επειδι δεν ολοκλθρϊκθκε/κινδφνευε να μθν
ολοκλθρωκεί ζγκαιρα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ, ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ραροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ με αποδζκτεσ: α)
τουσ κατοίκουσ των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, όπου
υλοποιοφνται τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ του
Άξονα 7-ΟΡΑΑΧ του ΕΡΑΑ-ΑΥ και του Άξονα 4
(ΟΡΑΑΧ του ΡΕΡ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), ωσ
δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ αυτϊν, β) τα φυςικά και
νομικά πρόςωπα, τόςο του δθμόςιου όςο και
του ιδιωτικοφ τομζα , που εγκρίνονται και
ενιςχφονται για τθν υλοποίθςθ ζργων ςτο
πλαίςιο του Άξονα 7 – του ΕΡΑΑ-ΑΥ και του
Άξονα 4 ΟΡΑΑΧ του ΡΕΡ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(δικαιοφχοι) και γ) τουσ αρμόδιουσ φορείσ για
τθν διαχείριςθ και εφαρμογι των κακεςτϊτων
ενίςχυςθσ του Άξονα 7 του ΕΡΑΑ-ΑΥ και του
Άξονα 4 του ΡΕΡ Β. Αιγαίου
0%

ΟΧΙ

Ρίνακασ 8: Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΤΟΡΕΚΟ)
Στθρίηοντασ τθν απαςχόλθςθ των Ευάλωτων
Τίτλοσ ζργου
Κοινωνικϊν Ομάδων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
Χίου (ΤΟΡ-ΕΚΟ)
Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ
2007-2013
Εγκεκριμζνοσ Ρ/Υ Ζργου
467.000,01€ / Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 23.657,62€
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ι άλλο
Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Χρθματοδοτικό Μζςο
ΟΧΙ, ο φορζασ ςυμμετείχε ωσ ιςότιμοσ εταίροσ
Υλοποίθςθ με Ρρογραμματικι Σφμβαςθ για
ςτθν Αςτικι Σφμπραξθ που ιταν ο κφριοσ του
λογαριαςμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ζργου
Κφριοσ ζργου (ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ για
Αςτικι ςφμπραξθ «Χιϊτικθ ςυνεργαςία»
λογαριαςμό άλλου φορζα)
Διάρκεια (ςε μινεσ)
46
Υπεφκυνοσ ζργου (πράξθσ)
Καρράσ Ιωάννθσ
Υποςτιριξθ 100 ανζργων που διαβιοφν ςτθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου και ανικουν
Σφντομθ Ρεριγραφι Ρεριεχομζνου
αποδεδειγμζνα ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ,
προκειμζνου να βρουν δουλειά ι να ιδρφςουν
δικζσ τουσ επιχειριςεισ.
Ροςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε ςχζςθ
0,02%
με τον τελικό προχπολογιςμότθσ πράξθσ
Θ πράξθ απεντάχκθκε με ευκφνθ του δικαιοφχου
(επειδι δενολοκλθρϊκθκε/κινδφνευε να μθν
ΟΧΙ
ολοκλθρωκεί ζγκαιρα μζχρι τθν ολοκλιρωςθτου
προγράμματοσ, ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Ρίνακασ 9: Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΤΟΡΣΑ)
Δίκτυο τοπικϊν φορζων για τθν ανάπτυξθ τθσ
Τίτλοσ ζργου
απαςχόλθςθσ ςτθ Χίο (ΤΟΡΣΑ)
Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ
2007-2013
Εγκεκριμζνοσ Ρ/Υ Ζργου
456.448,61€ / Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 60.233,37€
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ι άλλο
ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου
Χρθματοδοτικό Μζςο
ΟΧΙ, ο φορζασ ςυμμετείχε ωσ ιςότιμοσ εταίροσ
Υλοποίθςθ με Ρρογραμματικι Σφμβαςθ για
ςτθν Αςτικι Σφμπραξθ που ιταν ο κφριοσ του
λογαριαςμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ζργου
Κφριοσ ζργου (ςτθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ για
Αςτικι Σφμπραξθ «Συν-Εργαςίαα ςτθ Χίο»
λογαριαςμό άλλου φορζα)
Διάρκεια (ςε μινεσ)
44
Υπεφκυνοσ ζργου (πράξθσ)
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρροετοιμαςία για (επαν)ζνταξθ 100 ανζργων
μζςα από δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
και
επιμόρφωςθσ
για
τθν
απόκτθςθ
επαγγελματικϊν και οριηόντιων προςόντων,
Σφντομθ Ρεριγραφι Ρεριεχομζνου
αλλά και δράςεισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ,
προκειμζνου να αςκιςουν επιχειρθματικζσ
δραςτθριότθτεσ ι να ςτελεχϊςουν υφιςτάμενεσ
επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ: Αγροτικι οικονομία,
Τουριςμόσ, Εμπόριο-Υπθρεςίεσ.
Ροςοςτό δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων ςε ςχζςθ
0%
με τον τελικό προχπολογιςμότθσ πράξθσ
Θ πράξθ απεντάχκθκε με ευκφνθ του δικαιοφχου
(επειδι δενολοκλθρϊκθκε/κινδφνευε να μθν
ΟΧΙ
ολοκλθρωκεί ζγκαιρα μζχρι τθν ολοκλιρωςθτου
προγράμματοσ, ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τα παραπάνω ζργα αφοροφν ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ και υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια
τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ αντλεί τθν εμπειρία τθσ και από παλαιότερα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα
που υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια των προθγοφμενων πακζτων ςτιριξθσ.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
Ρίνακασ 10: Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (παλαιότερα ζργα)
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ςε €)

ΖΓΟ
LEADER II

1.919.064,26

ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΘΜΟΥΣ ΙΩΝΙΑ,
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΨΑΩΝ

490.145,19

ΡΟΓΑΜΜΑ/ΦΟΕΑΣ
ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ& ΤΟΦΙΜΩΝ

ΡΕΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ

ΡΕΡ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2000-2006

1997-2001

ΡΟΡΟΝΘΤΙΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ 2004-ΦΑΣΘ Α’

5.000,00

Γ.Γ. ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9/2001-12/2001

Κ. Ρ. EQUAL«ΝΕΑ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ
ΣΤΟ ΒΟΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΡΟΟΡΤΙΚΘ ΗΩΘΣ»

53.704,42

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ

15/11/01-15/05/04

Κ. Ρ. EQUAL«ΣΥΝΕΡΙΧΕΙΩΝΤΑΣ»

59.407,00

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ

11/2001-05/2001
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΥ
ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ

2.1 ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ
Θ προτεινόμενθ περιοχι εφαρμογισ του προγράμματοσ αποτελείται από το ςφνολο τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χίου θ οποία περιλαμβάνει τισ κάτωκι 60 Δθμοτικζσ και Τοπικζσ
Κοινότθτεσ οι οποίεσ ανικουν ςτουσ τρεισ (3) Καλλικρατικοφσ Διμουσ. Oι Ο.Τ.Α. θ ζκταςθ
και ο πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα:
2.1 Διοικθτικι παρουςίαςθ, ζκταςθ και πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ
LEADER ΡΑΑ 2014-2020
Ρεριφερειακι
Ενότθτα

Διμοσ

Τοπικι / Δθμοτικι
Κοινότθτα

Χαρακτθριςμόσ
περιοχισ*

Γεωγραφικόσ
κωδικόσ
Καλλικράτθ

Ζκταςθ
(km )

(ςτοιχεία 2011
– μόνιμοσ
πλθκυςμόσ)

22,62

26850

7,72

2606

5,69

665

32,63

313

8,8

38

7,88

20

6,78

37

12,65

75

4,62

37

6,49

7

6,18

64

7,94

53

19,8

138

5,61

40

8,45

60

6,89

53

15,07

17

8,36

31

7,14

1100

4,73

180

2,33

40

6,71

692

4,8

408

4,63

140

3,39

169

2

XIOY

XIOY

Χίοσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Θυμιανά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Νεοχϊρι
Βολιςςόσ

XIOY

XIOY

Αγ. Γάλασ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Διευχά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Κζραμοσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Κουροφνια

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Λεπτόποδα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Μελανιόσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Νζα Ροταμιά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Νενθτοφρια

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ραρπαριά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ριραμά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ριςπιλοφντα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Τρφπεσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Φυτά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Χάλανδρα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Καλλιμαςιά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Βουνό

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ζξω Διδφμα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Θολοποτάμι

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Καταρράκτθσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Κοινι

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Μζςα Διδφμα

Νθςιωτικι
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57010101
57010201
57010202
57010301
57010302
57010303
57010304
57010305
57010306
57010307
57010308
57010309
57010310
57010311
57010312
57010313
57010314
57010315
57010401
57010402
57010403
57010404
57010405
57010406
57010407
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Ρεριφερειακι
Ενότθτα

Διμοσ

Τοπικι / Δθμοτικι
Κοινότθτα

Χαρακτθριςμόσ
περιοχισ*

XIOY

XIOY

Μυρμιγκι

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Νζνθτα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ραγίδα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Φλάτςια

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

XIOY

XIOY

XIOY

XIOY

Χαλκειόσ
Αγ. Γεϊργιοσ
Συκοφςθσ
Βαβίλοι

XIOY

XIOY

Βαςιλειϊνικο

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Βερβεράτο

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Δαφνϊνασ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ηυφιάσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Καρδάμυλλα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Αμάδεσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Βίκυ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Καμπιά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ριτυόσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Σπαρτοφντα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ρυργί

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Αρμόλια

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Βζςςα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ελάτα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Καλαμωτι

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Λικί

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Μεςτά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ολφμποι

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ρατρικά

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Βροντάδοσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Ανάβατοσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Αυγϊνυμα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Καρυζσ

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Λαγκάδα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Σιδθροφντα

Νθςιωτικι

XIOY

XIOY

Συκιάδα

Νθςιωτικι

ΧΙΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οινοφςςεσ

Νθςιωτικι

ΧΙΟΥ

ΨΑΩΝ

Ψαρά

Νθςιωτικι

Γεωγραφικόσ
κωδικόσ
Καλλικράτθ
57010408

LEADER ΡΑΑ 2014-2020
1,66

92

9,37

924

0,97

129

2

76

Νθςιωτικι

57010409
57010410
57010411
57010501

4,24

950

Νθςιωτικι

57010502

24,61

579

Νθςιωτικι

57010503
57010504
57010505
57010506
57010507
57010601
57010602
57010603
57010604
57010605
57010606
57010701
57010702
57010703
57010704
57010705
57010706
57010707
57010708
57010709
57010801
57010802
57010803
57010804
57010805
57010806
57010807
5702
5703

3,57

209

4,11

377

2,45

231

9,72

385

1,93

166

75,49

1643

11,09

140

13,82

108

17,11

50

55,81

257

10,75

36

59,75

832

14,73

442

20,89

113

17,23

248

15,37

706

15,41

398

33,98

437

31,78

376

3,01

120

41,16

5332

27,71

1

16,68

14

29,94

676

11,98

856

21,04

38

7,42

610

17,81

826

44,76

458

ΣΥΝΟΛΟ

907,24

52674

ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

3836

199231

*προςδιορίηεται ο τφποσ τθσ περιοχισ ωσ ακολοφκωσ:
 ορεινζσ (βάςει τθσ Οδθγία (ΕΟΚ) 75/268),
 νθςιωτικζσ (το ςφνολο των νθςιϊν τθσ χϊρασ με εξαίρεςθ τθν Κριτθ και τθν Εφβοια),
 ςτισ περιπτϊςεισ νθςιωτικϊν περιοχϊν ςυμπλθρϊνεται μόνο ο χαρακτθριςμόσ «νθςιωτικι».
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Θ περιοχι εφαρμογισ είναι εξολοκλιρου νθςιωτικι με πλθκυςμό 52.674 άτομα και με
ςυνολικι ζκταςθ 907,24 Km2, αποτελϊντασ το 23,7%τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου. H
πλθκυςμιακι πυκνότθτα τθσ περιοχισ εφαρμογισ (58,06) αν και υπεριςχφει του μζςου
όρου Ρεριφζρειασ (51,95), υπολείπεται ςθμαντικά του μζςου όρου τθσ χϊρασ
(81,97).Μάλιςτα ο Διμοσ Ψαρϊναποτελεί ζναν από τουσ πιο αραιοκατοικθμζνουσ Διμουσ
όλθσ τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
Συνεπϊσ, οι δείκτεσ που αφοροφν ςτο μόνιμο πλθκυςμό περιοχισ παρζμβαςθσ
υπολογίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Κριτιριο

Τίτλοσ

Υπολογιςμόσ κριτθρίου

Τιμι

Α.1

Μόνιμοσ πλθκυςμόσ ορεινϊν ι
νθςιωτικϊν περιοχϊν τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ

Ρλθκυςμόσ ορεινϊν ι νθςιωτικϊν
περιοχϊν τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ /1000

52,67

Α.2

Ροςοςτό μόνιμου πλθκυςμοφ των
ορεινϊν ι νθςιωτικϊν περιοχϊν προσ
το ςυνολικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ

Μόνιμοσ πλθκυςμόσ ορεινϊν ι
νθςιωτικϊν περιοχϊν τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ / Συνολικό μόνιμο
πλθκυςμό περιοχισ παρζμβαςθσ

100,00%

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι περιοχζσ Natura που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ.
2.2 Ρεριοχζσ Natura εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ (ha)
Βόρεια Χίοσ & Νιςοι
GR4130001
Οινοφςςεσ και παράκτια
34.409,93
καλάςςια ηϊνθ
32.568,76
GR4130003
Βόρεια Χίοσ
NISIA ANTIPSARA KAI NISIDES
DASKALIO, MASTROGIORGI,
GR4130002
PRASONISI, KATO NISI,
469,76
MESIAKO, KOUTSOULIA
ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ
74,34%
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ
ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ

2.2.1 Φυςικό περιβάλλον

2.2.1.1 Φυςικοί πόροι και φυςικό περιβάλλον (χαρακτθριςτικά)
Θ Χίοσ είναι το πζμπτο μεγαλφτερο νθςί τθσ Ελλάδασ. Είναι ορεινό-θμιορεινό νθςί με
ζκταςθ 842 τ.χλμ. και μικοσ ακτϊν 229 χλμ.. Χαρακτθρίηεται από απότομο ανάγλυφο
κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα που ςβινει ομαλά με πολλοφσ χαμθλότερου υψομζτρου λόφουσ
ςτο νότιο μζροσ τθσ.
Σπονδυλϊνεται από βορρά προσ νότο από οροςειρά που καταλιγει ςτθ βουνολοφϊδθ
περιοχι των Μαςτιχοχωρίων. Θ ψθλότερθ κορυφι τθσ είναι το Ρελιναίο όροσ (1.297 μ.) ςτο
βόρειο άκρο. Νοτιότερα από το Ρελιναίο, υψϊνεται το Προσ (1.126 μ.) και ςτθ ςυνζχεια ο
Κοκλιάσ (770 μ.), ο Ρροβατάσ (807 μ.) και το Λεπρό (650 μ.). Υπάρχουν και άλλα
χαμθλότερα όρθ που το φψοσ τουσ κυμαίνεται μεταξφ των 400 και 600 μ. όπωσ ο Αίποσ, ο
Κζνταυροσ, θ Κολοφμπα.
Τισ πεδιάδεσ τθσ Χίου αποτελοφν οι παραλιακζσ πεδινζσ περιοχζσ τθσ πόλθσ τθσ Χίου και τθσ
Καλαμωτισ. Θ πρϊτθ βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ ανατολικισ πλευράσ και θ δεφτερθ ςτο ΝΑ
τμιμα του νθςιοφ.
Οι ποταμοί είναι γενικά μικροί ςε μικοσ, μεγαλφτεροι είναι ο Χαλικιάσ (Ροταμιά) και ο
Μαλαγγιϊτθσ που εκβάλλουν ςτον όρμο τθσ Βολιςςοφ, ο Ελίντασ που εκβάλλει ςτον
ομϊνυμο όρμο, ο Καρτερόσ ςτον όρμο τθσ Καλαμωτισ, ο Κοκκαλάσ, ο Ραρκζνθσ και ο
Αργζνθσ. Στθ Χίο δεν υπάρχουν λίμνεσ πζρα από μικρϊν αβακϊν λιμνϊν – υγροτόπων.
Οι ακτζσ του νθςιοφ δεν παρουςιάηουν ζντονο διαμελιςμό. Στισ δυτικζσ ακτζσ ςχθματίηεται
μια μεγάλθ ανοικτι κόλπωςθ που δίνει ςτο νθςί το ςιμα θμιςελινου. Το νοτιότερο άκρο
τθσ είναι το Ακρωτιριο Μάςτιχο ι Οφρα, ενϊ το βορειότερο άκρο τθσ είναι το Ακρωτιριο
Επανωχωρίου ι Επανωμεριάσ. Το νθςί χωρίηεται από τθ χερςόνθςο τθσ Ερυκραίασ τθσ Μ.
Αςίασ με το δίαυλο τθσ Χίου ι ςτενό του Τςεςμζ, πλάτουσ 6 ναυτικϊν μιλίων.
Θ Χίοσ παρουςιάηει περίπλοκθ τεκτονικι και γεωλογικι δομι. Συναντϊνται κυρίωσ
κλαςτικά και ανκρακικά ιηιματα του Ραλαιοηωϊκοφ, Μεςοηωϊκοφ και Νεογενοφσ, με ποικίλθ
λικολογικι ςφςταςθ.
Στισ πεδινζσ εκτάςεισ ςυναντϊνται προςχωςιγενι εδάφθ. Το μεγαλφτερο μζροσ των
εδαφϊν είναι αυτόχκονα ι κολλουβιακά και περιζχουν μικροφσ λίκουσ και χαλίκια. Στα
Μεςτά είναι πετρϊδθ, ενϊ ςτο Εμπορειό εμφανίηονται ερυκρογαίεσ.
Οινοφςςεσ
Το ςφμπλεγμα των Οινουςςϊν βρίςκεται ανάμεςα ςτθ ΒΑ Χίο και τα νοτιοδυτικά παράλια
τθσ μικραςιατικισ χερςονιςου Καραμπουρνοφ. Αποτελείται από εννζα νθςίδεσ οι οποίεσ
είναι: θ Οινοφςςα ι Αγνοφςα, Ρραςςονιςι ι Κφο, Απιγανοσ, Φαρμακερό, Γαβάκι,
Αρχοντόνθςοσ, Ροντικόνθςοσ, Αυλϊνι και Βάλτοσ.
Στο νθςί αναπτφςςονται επιμεταμορφωμζνοι προπαλαιοηωϊκοί ςχθματιςμοί που
αποτελοφνται από αςβεςτόλικουσ, φυλλίτεσ, χαλαηιακζσ ςτρϊςεισ, πθλίτεσ, ψαμμίτεσ και
κροκαλοπαγι. Στισ μικρζσ πεδινζσ εκτάςεισ ζχει ςυςςωρευτεί υλικό από τθν αποςάκρωςθ
των παραπάνω ςχθματιςμϊν κακϊσ και αλλουβιακζσ προςχϊςεισ. Σε όλο το νθςί
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εμφανίηεται πλοφςιοσ μανδφασ αποςάκρωςθσ, λόγω των ιπιων μορφολογικϊν κλίςεων
που επικρατοφν γενικά.
Ψαρά
Τα Ψαρά είναι πετρϊδθ και άγονα, με υψθλότερεσ κορυφζσ τον Ρροφιτθ Θλία (584 μ.) ςτο
ΒΑ τμιμα τουσ και το Ρικάρι ςτο νότιο τμιμα. Ζχουν ζκταςθ 44,5 τ.χλμ. και μικοσ ακτϊν 45
χλμ. Ζνα μζροσ του νθςιοφ καλφπτεται από θφαιςτειακοφσ ςχθματιςμοφσ (τόφφοι και
ιγνιμπρίτεσ). Απαντϊνται επίςθσ κλαςτικά και ανκρακικά πετρϊματα.
2.3Χαρακτθριςτικά Μεγζκθ Νθςιϊν
Δείκτθσ
Ρεριφερειακζσ Συνολικι
Μικοσ
Ρολυπλοκότθτα Μζγιςτο
Ενότθτεσ και
ζκταςθ ακτογραμμισ
σ Ακτϊν
Υψόμετρο
Διμοι
km²
km
(περίμετροσ)²
(m)
/ εμβαδόν
Ρ.Ε. Χίου
904,20
309
1.444
Δ. Χίου
842,30
229
62
1.444
Δ. Ψαρϊν
44,50
45
46
1.042
Δ. Οινουςςϊν
17,40
35
71
514
Ρ. Βορείου
3.835,90
1.335
464,6
1.444
Αιγαίου
Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Ανάγλυφο Εδάφουσ
Ροςοςτό τθσ ζκταςθσ τθσ νιςου
0-200 m

200-800 m 800-1400 m

42%
45,1%
28,2%
83,2%

51%
48,2%
62,7%
16,8%

7,0%
6,7%
9,1%
-

58%

40%

2%

Κλιματολογικά Στοιχεία
Σφμφωνα με τα μετεωρολογικά ςτοιχεία του ςτακμοφ τθσ Χίου για τθν περίοδο 1973 - 2015
το ετιςιο φψοσ βροχόπτωςθσ ανζρχεται ςε 550,81mm, βροχερότεροσ μινασ είναι ο
Δεκζμβριοσ και ξθρότεροσ ο μινασ Ιοφλιοσ. Θ μζςθ ςχετικι υγραςία κυμαίνεται ςτο 67,34%,
υγρότεροσ μινασ είναι ο Νοζμβριοσ με 74,49% υγραςία και ξθρότεροσ ο Ιοφλιοσ με 56,54%
υγραςία. Θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία ανζρχεται ςε 17,72οC, ενϊ θ μζγιςτθ ετιςια
κερμοκραςία ανζρχεται ςε 20,98οC και θ ελάχιςτθ ετιςια κερμοκραςία ςε 13,09οC. Οι
θμζρεσ βροχόπτωςθσ ανζρχονται ςε 54 ετθςίωσ, ενϊ το χιόνι και ο παγετόσ αποτελοφν
ςπάνια φαινόμενα. Οι κυριότεροι πνζοντεσ άνεμοι είναι οι Βόρειοι με ποςοςτό εμφάνιςθσ
100%. Θ Χίοσ ζρχεται δεφτερθ ςε μζςθ ετιςια θλιοφάνεια ςτθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου με
2.900 ϊρεσ.
Ορυκτόσ Ρλοφτοσ
Οι λατομικζσ ηϊνεσ ςτθν Ρ.Ε. Χίου αφοροφν αδρανι υλικά ςτα οποία περιλαμβάνονται και
δομικοί λίκοι (κυμιανοφςικθ πζτρα). Το μάρμαρο είναι πζτρωμα ςτο οποίο γίνεται
πρακτικά εκμετάλλευςθ ςιμερα. Υπάρχουν λατομεία από όπου εξορφςςεται τεφρό και
μαφρο μάρμαρο. Το μάρμαρο τθσ Χίου είναι κρυςταλλικόσ ανκρακικόσ αςβεςτόλικοσ.
Στθν νότια περιοχι θ φπαρξθ αργίλου προςφζρει τισ δυνατότθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
κεραμοπλαςτικισ. Ραλαιότερα υπιρχαν λιγνιτορυχεία ςτο νοτιοανατολικό τμιμα, ενϊ ςτο
βορρά υπάρχουν εκμεταλλεφςιμα κοιτάςματα αντιμονίου ςτο χωριό Kζραμοσ και
κειοςιδθροφχεσ ιαματικζσ πθγζσ ςτον γειτονικό οικιςμό Aγιάςματα.
Στα Καρδάμυλα απαντάται μια από τισ ελάχιςτεσ εμφανίςεισ λικάνκρακα ςτον ελλθνικό
χϊρο, που όμωσ δεν παρουςιάηει οικονομικό ενδιαφζρον. Το υπζδαφοσ του νθςιοφ γενικά
δεν είναι πλοφςιο. Υπάρχουν μικρζσ εμφανίςεισ λιγνίτθ, μικτϊν κειοφχων μεταλλευμάτων
και μπετονίτθ. Ραλαιότερα εξορυςςόταν μετάλλευμα αντιμονίου κοντά ςτο χωρίο Κζραμοσ,
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το οποίο ζχει πλζον εξαντλθκεί.
Γεωλογικά μνθμεία
Ο γεωλογικόσ πλοφτοσ του Ν. Χίου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ. Σε αυτόν περιλαμβάνονται
τόςο μνθμεία ευρφτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ (θφαίςτεια, γεωλογικζσ
διαμορφϊςεισ), όςο και μνθμεία παλαιο-αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ,
όπωσ είναι τα απολικϊματα φυτϊν και ηϊων και πολλά λατομεία διαφόρων ιςτορικϊν
εποχϊν και πετρωμάτων.
Από τα ενδιαφζροντα ςπιλαια που υπάρχουν ςτθν περιοχι μόνο των Ολφμπων και τθσ
Αγιογαλοφςαινασ ςτθ Χίο είναι οργανωμζνα. Επιςκζψιμο είναι και ζνα πολφ μικρό τμιμα
του Ευπαλίνειου Ορφγματοσ, όμωσ απζχει πολφ από το να ζχει αναδειχκεί το τόςο
ςθμαντικό τεχνολογικό επίτευγμα. Ραρ’ όλα αυτά ςθμαντικόσ είναι ο αρικμόσ των ατόμων
που το επιςκζπτονται, γεγονόσ που δείχνει τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςισ του.
2.4 Κατάλογοσ Γεωλογικϊν Μνθμείων Ν. Χίου
 Απολικωμζνα κθλαςτικά ςτα αργιλορυχεία Θυμιανϊν και ςτο
Λατόμι Ραναγιάσ.
 Σπιλαιο Αγιογαλοφςαινασ
 Σπιλαιο Ολφμπων.
 Απολικϊματα ςτο Μαρακόβουνο ΒΔ τθσ πόλθσ Χίου.
Χίοσ
 Κϊμθ - απολικωμζνθ χλωρίδα.
 Απολικϊματα Λικανκρακοφόρου – Ρερμίου βόρειασ Χίου.
 Θφαιςτιακόσ κρατιρασ Εμπορειοφ.
 ιγμα αγά Θολοποταμίου.
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
 Μετακλαςτικά ιηιματα Ρερμίου του δυτικοφ Ρελαγονικοφ
Ρερικωρίου.
ΨΑΑ
 Απολικωματοφόροσ ςτθ κζςθ κθλαςτικϊν (Δεινοκιρια).
Ρθγι: Γεωλογικόσ Άτλασ του Αιγαίου, Σχζδιο Δράςθσ Marketing Plan 2000-2006, Synergon Α.Ε.

2.2.1.2Προςτατευόμενεσ περιοχζσ
Στθν περιοχι εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ (3) προςτατευόμενεσ περιοχζσ (Natura)τα
χαρακτθριςτικά των οποίων παρατίκενται ςτον ακόλουκο Ρίνακα, ςφμφωνα με το Ν.
3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και ςχετίηονται με τα νερά.

2.5 Ρεριοχζσ Natura
Τφποσ
Κωδικόσ
Ρροςταςίασ

ΕΗΔ

ΗΕΡ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Πνομα Ρεριοχισ

GR4130001

Βόρεια Χίοσ και Νιςοι
Οινοφςςεσ και Ραράκτια
Θαλάςςια Ηϊνθ

GR4130002

Νθςιά Αντίψαρα και
Νθςίδεσ Δαςκαλιό,
Μαςτρογιϊργθ,
Ρραςονιςι, Κάτω Νθςί,
Μεςιακό, Κουτςουλιά

Κωδικόσ Συςχετιηόμενων
Επιφανειακϊν Συςτθμάτων
GR1436R002700024N
GR1436R002900025N
GR1436R003100026N
GR1436R003500029N GR1436C0005N
GR1436C0011N GR1436C0012N

GR1436C0010N
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Τφποσ
Ρροςταςίασ

Κωδικόσ

Πνομα Ρεριοχισ

ΗΕΡ

GR4130003

Βόρεια Χίοσ

Κωδικόσ Συςχετιηόμενων
Επιφανειακϊν Συςτθμάτων
GR1436R002700024N
GR1436R003100026N
GR1436R000800028N
GR1436R003500029N
GR1436R003701030N
GR1436R003900031N GR1436C0011N

Ρθγι: Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Νιςων Αιγαίου 2015

2.2.1.3 Τδατικοί Πόροι
Χίοσ
Στο νθςί δεν ςυναντϊνται αξιόλογοι υδάτινοι πόροι και απουςιάηουν εντελϊσ τα
επιφανειακά νερά, παρά το ότι το μζςο φψοσ βροχισ καταγράφεται ωσ ικανοποιθτικό.
Οι υδάτινοι πόροι περιορίηονται κυρίωσ ςε υπόγεια νερά ςτισ πεδινζσ περιοχζσ και ςε
μικρζσ πθγζσ φυςικισ ροισ. Θ εκμετάλλευςθ των υπογείων νερϊν γίνεται με κοινά ι
αρτεςιανά φρζατα, τόςο για άρδευςθ όςο και για φδρευςθ. Θ ποςότθτά τουσ είναι
ανεπαρκισ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν και ςε αρκετζσ περιοχζσ είναι κακισ ποιότθτασ
(υψθλισ ςκλθρότθτασ και ςτα χαμθλά υψόμετρα με αυξθμζνα χλωριοφχα άλατα).
Στθν περιοχι Αγιαςμάτων υπάρχει χλωρονατριοφχοσ πθγι που κα μποροφςε να
αξιοποιθκεί για υδροκεραπευτικοφσ ςκοποφσ.
Οινοφςςεσ
Οι γεωλογικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ και δεν επιτρζπουν τθ δθμιουργία αξιόλογου
υπόγειου υδροφόρου ορίηοντα, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ του νθςιοφ ςε νερό.
Υπάρχουν μερικά αβακι φρζατα για τθν κάλυψθ περιοριςμζνων αναγκϊν.
Ψαρά
Το νθςί είναι άνυδρο και υπάρχουν κάποια ιδιωτικά πθγάδια για περιοριςμζνθ άντλθςθ.
Ακτζσ
Θ Χίοσ ζχει μικοσ ακτϊν 229 χλμ. ενϊ αυτζσ δεν παρουςιάηουν ζντονο διαμελιςμό. Στισ
δυτικζσ ακτζσ ςχθματίηεται μια μεγάλθ ανοικτι κόλπωςθ που δίνει ςτο νθςί το ςιμα
θμιςελινου.
Νθςιωτικοί Υγρότοποι
Σφμφωνα με το Ρ.Δ. που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ ΑΑΡ 229/19.06.2012, εγκρίκθκε ο
Κατάλογοσ Μικρϊν Νθςιωτικϊν Υγροτόπων που κεωρικθκε με τθν 160856/1511/14.6.2011
Απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΚΑ, οι υγρότοποι ςτθν Ρ.Ε. Χίου
είναι οι κάτωκι:
2.6 Μικροί Νθςιωτικοί Υγρότοποι του Υ.Δ. Νιςων Βορείου Αιγαίου
Πνομα περιοχισ

Κωδικόσ

Νιςοσ

Ζλοσ Ραρπάντων

Y413CHI034

Χίοσ

Γιβάρι Λαγκάδασ

Y413CHI002

Χίοσ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Κατθγορία
Σφςτθμα
υγροτόπων
-

Ζκταςθ
2
(m )

Συςχετιηόμενεσ
Ρεριοχζσ Natura

31.513,50

GR4130001

16.771,20

GR4130001
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Κωδικόσ

Νιςοσ

Κατθγορία

Ζκταςθ
2
(m )

Συςχετιηόμενεσ
Ρεριοχζσ Natura

Y413CHI016

Χίοσ

Εκβολι

9.516,60

-

Y413CHI021

Χίοσ

-

23.538,00

-

Y413CHI001

Χίοσ

-

47.525,00

GR4130001

Y413CHI003

Χίοσ

Εκβολι

35.933,70

-

Y413CHI005

Χίοσ

-

16.200,40

Εκβολι Καμπιϊν

Y413CHI013

Χίοσ

Εκβολι

7.641,65

GR4130003
GR4130001

Ζλοσ Φανϊν ι Κάτω
Φανϊν

Y413CHI008

Χίοσ

-

14.365,00

-

Αλυκι Οινουςςϊν

Y413OIN001

Οινοφςςα

Ζλοσ Λικίου ι Ραπόρι
Εκβολι Αγίασ
Μαρκζλλασ

Y413CHI014

Πνομα περιοχισ
Εκβολι ποταμοφ
Μαλαγγιϊτθ
Ζλοσ Δελφινίου
Ζλοσ Λιμνοσ ι Βάλτοσ
Μαρμάρου
Εκβολι Κοκαλά - Ζλοσ
Κοντάρι
Ζλοσ Κϊμθσ

8111,55

GR4130001

Χίοσ

Εποχιακό
αλμυρό τζλμα
-

17.968,60

-

Y413CHI015

Χίοσ

Εκβολι

40.17,71

-

Πρμοσ Φουρκερό

Y413OIN004

Οινοφςςα

39.162,50

GR4130001

Ζλοσ Καλαμιάρθ

Y413OIN005

Οινοφςςα

2.849,53

GR4130001

Σφςτθμα
υγροτόπων
Ζλοσ

Πθγι: Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Νιςων Αιγαίου 2015

2.2.1.4 Πολιτιςμικό περιβάλλον και πολιτιςτικά ςτοιχεία
Θ Ρ.Ε. Χίου χαρακτθρίηεται από τθ μοναδικότθτα και τθν ποικιλότθτα του πολιτιςμικοφ
περιβάλλοντοσ, θ οποία οφείλεται ςτθ ςυνεχι κατοίκθςθ του χϊρου από τουσ
προϊςτορικοφσ χρόνουσ μζχρι ςιμερα.
Το πολιτιςμικό δυναμικό τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςυνκζτουν:
• Αρχαιολογικοί χϊροι και μνθμεία εκνικισ και διεκνοφσ εμβζλειασ
• Βυηαντινζσ και μεταγενζςτερεσ οχυρωματικζσ καταςκευζσ
• Θρθςκευτικά μνθμεία (ναοί, μοναςτιρια, εξωκλιςια), τα οποία αποτελοφν και
προςκθνθματικό προοριςμό
• Αξιόλογα οικιςτικά ςφνολα και παραδοςιακοί οικιςμοί
• Μεμονωμζνα κτίρια και ςφνολα αςτικισ αρχιτεκτονικισ
• Βιομθχανικά κτίρια και ςφνολα
• Ιςτορικοί τόποι
• Μουςειακοί χϊροι
Χίοσ
Θ αρχαία Ριτυοφςα, μζνει κρυμμζνθ «εν υπογείω», εφόςον μζςα ςτθν πόλθ τθσ Χίου ζχουν
αναςκαφεί πλικοσ αρχαιολογικϊν χϊρων που ςτθ ςυνζχεια καλφφκθκαν υπό το κακεςτϊσ
τθσ αυξθμζνθσ πίεςθσ για ανοικοδόμθςθ. Πμωσ παρόλ’ αυτά εντόσ του ιςτορικοφ κζντρου
διακζτει ζνα πολφ ενδιαφζρον και εκςυγχρονιςμζνο Μουςείο, ζνα βυηαντινό μουςείο εντόσ
του Τεμζνουσ τθσ κεντρικισ πλατείασ Βουνακίου και μία βυηαντινι αρχαιολογικι ςυλλογι
ςτο κτιριο Ραλατάκι ςτθν είςοδο του Κάςτρου τθσ Χίου. Ρρόκειται για τθν οικία τθσ
Γενουατικισ οικογζνειασ Ιουςτινιάνι, θ οποία διοικοφςε το νθςί για μεγάλθ χρονικι
ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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περίοδο ςτα χρόνια του Μεςαίωνα. Επίςθσ λειτουργεί ζνασ χϊροσ περιοδικϊν εκκζςεων
ςτο νεοαναςτθλωμζνο χαμάμ του κάςτρου. Από τουσ ςθμαντικότερουσ αρχαιολογικοφσ
χϊρουσ του νθςιοφ είναι βόρεια του οικιςμοφ Εμπορειό, ςτο λόφο του Ρροφιτθ Θλία, ζνασ
οικιςμόσ με αρχαϊκό ναό αφιερωμζνο ςτθν Ακθνά που περιελάμβανε ακρόπολθ, ναό για τθ
λατρεία τθσ κεάσ, οικίεσ κακϊσ και ζνα ιερό κοντά ςτο λιμάνι, όπου βρίςκεται μία
ενδιαφζρουςα παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι. Σε όλθ τθν ορεινι περιοχι του Προυσ Αίποσ με
το ςυγκεκριμζνο ανάγλυφο και τθν αφιλόξενθ φφςθ, θ πυκνότθτα αρχαίων κζςεων
αγροτοποιμενικοφ χαρακτιρα αποτελεί ενιαίο ςφνολο. Επίςθσ διαςϊηονται ςθμαντικά
μνθμεία ςε όλο το νθςί παρά το ότι πολλά από τα μνθμεία τθσ ζχουν καταςτραφεί από
ςειςμοφσ. Από τα βυηαντινά μνθμεία τθσ νιςου τα ςθμαντικότερα είναι θ Νζα Μονι το πιο
γνωςτό δείγμα βυηαντινισ αρχιτεκτονικισ (11ου αι.) όλων των νθςιϊν του Αιγαίου, με
ςθμαντικό ψθφιδωτό διάκοςμο, χαρακτθριςμζνο ωσ μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ
Ουνζςκο και θ Ραναγία Κρίνα κοντά ςτο χωριό Βάβιλοι. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι
διακοςμθμζνοι πλοφςια, ενϊ οι εςωτερικοί φζρουν τοιχογραφίεσ ςε τρία ςτρϊματα, από τα
οποία το παλαιότερο χρονολογείται τον 13ο αιϊνα και το νεϊτερο του 17ου αι. εκτίκεται
ςτο Μουςείο ςτο Ραλατάκι. Από τα βυηαντινά μνθμεία ξεχωρίηουν ο Βυηαντινόσ Ναόσ των
Αγίων Αποςτόλων ςτο Ρυργί και ο Άγιοσ Γεϊργιοσ Συκοφςθσ. Σθμαντικόσ πόροσ του νθςιοφ
είναι οι μεςαιωνικοί οικιςμοί του με κυρίαρχουσ τον Ανάβατο και τα Μεςτά και νότια τθσ
πόλθσ τθσ Χίου ο Κάμποσ, με ιςτορία από τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ μζχρι τισ θμζρεσ μασ
και κφρια φάςθ εκείνθ του 14ου αι. Είναι ζνα μοναδικό οικιςτικό-γεωργικό ςφνολο,
εξαιρετικό παράδειγμα αρμονικισ ςυνφπαρξθσ κατοικίασ, γεωργίασ και ςυμπλθρωματικϊν
λειτουργιϊν, όπου είναι χωροκετθμζνα 200 κτιματα περιβαλλόμενα από υψθλοφσ
μαντρότοιχουσ, ςτα οποία αντιςτοιχοφν ιςάρικμα αρχοντικά υψθλισ αρχιτεκτονικισ
ποιότθτασ και επίςθσ ιςάρικμα βοθκθτικά κτίςματα, περίτεχνεσ βοτςαλωτζσ αυλζσ,
δεξαμενζσ, μαγγανοπιγαδα και περιβόλια εςπεριδοειδϊν.
Στο Αρχοντίκι Ψαρϊν ζχει αποκαλυφκεί νεκροταφείο των μυκθναϊκϊν χρόνων (περίπου
140 τάφοι) με αντικείμενα κφρουσ του 12ου π.X. αι., δθλαδι χάλκινα όπλα, ξίφθ,
παραξιφίδεσ και πολλοφσ ςφραγιδόλικουσ. Τα αντικείμενα αυτά ανικαν προφανϊσ ςε
κάποια τοπικι αριςτοκρατία που επιδιδόταν ςτο εμπόριο με τθν Ραλαιςτίνθ, τθν Αίγυπτο,
τθν Κφπρο και τθ Μικρά Αςία. Στουσ νεϊτερουσ χρόνουσ το νθςί είναι ςυνδεδεμζνο με τθν
επανάςταςθ του 1821, όταν ιταν πατρίδα των πυρπολθτϊν θρϊων Κανάρθ και
Ραπανικολι. Θ γνωςτι Μαφρθ άχθ Ψαρϊν φιλοξενεί τον αρχαιολογικό χϊρο του
Ραλαιόκαςτρου.
Μνθμεία Ενταγμζνα ςτον Κατάλογο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO
Τζτοιο μνθμείο αποτελεί θ βυηαντινι Νζα Μονι Χίου που ιδρφκθκε το 1042, γνωςτι για
τθν εξαιρετικισ τζχνθσ ψθφιδωτι διακόςμθςθ των τοιχοποιιϊν τθσ.
Μουςεία και ςυλλογζσ
Στον τομζα των Μουςείων ζχει ςθμειωκεί πολφ ςθμαντικι πρόοδοσ κακϊσ ςτθν περιοχι
εφαρμογισ λειτουργοφν 6 μουςεία με προεξζχον το Αρχαιολογικό Μουςείο Χίου.
Σθμαντικοί Ρολιτιςτικοί Ρόροι
Ο ςθμαντικότεροι πολιτιςτικοί πόροι τθσ Ρ.Ε. Χίου είναι:
Αρχαιολογικοί χϊροι: ςτθ Χίο {Εμπορειό} και ςτα Ψαρά {Αρχοντίκι}
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Βυηαντινά μνθμεία: Νζα Μονι, Ραναγιά Κρίνα, Αγ. Γεϊργιοσ Σθκοφςθσ, Μεςτά, Ανάβατοσ,
Ρυργί, Άγιοι Απόςτολοι ςτο Ρυργί
Νεότερα μνθμεία Μείηονοσ ςθμαςίασ


θ Βιβλιοκικθ Κοραι Χίο



το 1ο Γυμνάςιο Χίου



τα κθρυγμζνα μνθμεία τθσ νιςου Χίου τα οποία ςυνκζτουν ζνα δίκτυο τόςο μζςα ςτθν
Απλωταριά και γενικότερα ςτον αςτικό ιςτό τθσ πόλεωσ Χίου, όςο και μζςα ςτον Κάμπο
Χίου, που αποτελεί ολόκλθροσ ζνα μνθμείο, ζχοντασ και ηϊνθ προςταςίασ. Ενδεικτικά
αναφζρουμε: Σιδεροφδικο Νίκου και Ξενοφϊντα Δροςινοφ, β) Μαριάννασ Δοφκα και
Αδαμαντίου Μανωλάκθ, γ) Βαγγζλθ Ραντελίδθ, δ) Στάμου Φαφαλιοφ, ε) Μάριου Ξφδα,
ςτ) Βουλάμαντθ, η) Θεανϊσ Βογιατηι, πρϊθν οΐδικο, θ) "Μερμιγκιου", κ) Ζπαυλθ
Κονίδθ, ι) Ελζνθσ Μάντικα, του ςυγκροτιματοσ "Καρδαςιλάρικο" ςτθν Κοιν. Θυμιανϊν
Χίου.

Σφγχρονεσ Ρολιτιςτικζσ Δράςεισ
Ζνα ςθμαντικό μζροσ του τοπικοφ πολιτιςμοφ ζχει να κάνει με τα ικθ και τα ζκιμα τθσ
περιοχισ, με τθν κουηίνα τθσ, αλλά και με τισ επιδόςεισ τθσ ςτα γράμματα και τισ τζχνεσ. Θ
περιοχι εφαρμογισ ζχει να επιδείξει πολλά ενδιαφζροντα δείγματα τζτοιου πολιτιςμοφ, με
γνωςτότερα τθ μουςικι και τουσ χοροφσ. Λιγότερο γνωςτζσ ςτο ευρφτερο κοινό είναι οι
επιδόςεισ των νθςιϊν ςτθ χειροτεχνία, ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, ςτθ λογοτεχνία και ςτθν
ποίθςθ.
Μζχρι ςιμερα, θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, ιδιαίτερα μζςα από τθν ανάπτυξθ
ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ για άτομα με ειδικά ενδιαφζροντα.
Θ ζλλειψθ μεγάλων υποδομϊν που κα υποςτθρίξουν μεγάλα γεγονότα ςφγχρονου
πολιτιςμοφ (χορόσ, κζατρο, κινθματογράφοσ, ηωγραφικι, γλυπτικι κλπ) είναι εμφανισ ςτθν
Ρεριφζρεια. Τα νθςιά διακζτουν ζνα μεγάλο δθμοτικό κζατρο ςτθ Μυτιλινθ τθσ Λζςβου,
το Ομιρειο πνευματικό κζντρο ςτθ Χίο, τον κινθματοκζατρο Μαροφλα ςτθ Μφρινα Λιμνου,
το αρχαίο κζατρο του λιμανιοφ του Ρυκαγορείου τθσ Σάμου, ενϊ δραςτθριοποιοφνται και
ςτο κεατρικό τομζα, τόςο το Δθμοτικό Ρεριφερειακό Θζατρο Βορείου Αιγαίου, όςο και ο
ΦΟΜ και οι Άςτεγοι Μυτιλινθσ, θ Θεατρικι ομάδα Σάμου, θ κεατρικι ομάδα Λιμνου
«Λαϊκι Σκθνι» Μ.Ε.Α.Σ. και θ κεατρικι ομάδα ΟΕΘΑ Χίου, μαηί με το Δθμοτικό
Ρεριφερειακό Θζατρο Βορείου Αιγαίου. Πλοι μαηί ςυμμετζχουν ςτον ετιςιο διαγωνιςμό
των κεατρικϊν ομάδων Αιγαίου.
Επίςθσ παρατθροφνται δραςτθριότθτεσ που απορρζουν από τθ ςφγχρονθ ηωι με ιςχυρό
μορφωτικό και πολιτιςτικό περιεχόμενο, όπωσ οργανϊςεισ ςυνεδρίων, θμερίδων
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ, κ.α.
Φεςτιβάλ / Δράςεισ
Φεςτιβάλ Μαςτίχασ
Στόχοσ του Φεςτιβάλ Μαςτίχασ είναι να αναδείξει τθν ιδιαίτερθ πολιτιςμικι φυςιογνωμία
του νθςιοφ τθσ μαςτίχασ, μζςα από καλλιτεχνικζσ δράςεισ και γεγονότα που απλϊνονται
τόςο ςτθν πόλθ τθσ Χίου, όςο και ςτα μοναδικά Μαςτιχοχϊρια.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίςθσ κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ, μουςικζσ βραδιζσ
και παραδοςιακζσ γιορτζσ ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ ςτα
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χωριά τθσ μαςτίχασ, που ςυνδζονται με μοναδικά τοπικά προϊόντα.Κινθματογραφικζσ
προβολζσ με κζμα τθν άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά, παρουςιάςεισ τοπικϊν γεφςεων και
προϊόντων, αλλά και εκπαιδευτικζσ δράςεισ που αναδεικνφουν τθν τοπικι παράδοςθ και το
ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον του νθςιοφ, αλλά και τα μοναδικά χωριά του, ςυνδυάηονται
ςε ζνα πολυδιάςτατο πρόγραμμα.
Euroclassica / Ομθρικι Ακαδθμία
Στθν Ελλάδα και με επίκεντρο τθ Χίο, γενζτειρα του Ομιρου, λαμβάνουν χϊρα οι εργαςίεσ
τθσ Euroclassica (Πμιλοσ Ευρωπαϊκϊν Εταιρειϊν Κακθγθτϊν Κλαςικϊν Γλωςςϊν και
Ρολιτιςμϊν) και τθσ Ομθρικισ Ακαδθμίασ.
Διαρκεί δζκα θμζρεσ, κακϊσ ξεκινά από τθν Ακινα, όπου ςυγκεντρϊνονται οι ςφνεδροι από
όλο τον κόςμο, επιςκζπτονται τθν Ακρόπολθ και το Νζο Μουςείο τθσ επίςθσ και το
Αρχαιολογικό Μουςείο Ακθνϊν. Στθν ςυνζχεια μεταβαίνουν ακτοπλοϊκϊσ, οι περιςςότεροι,
ςτθ Χίο όπου λαμβάνουν χϊρα οι εργαςίεσ του Συνεδρίου, ενϊ παράλλθλα προβλζπεται
και θ ξενάγθςθ ςε ςθμαντικά μνθμεία και τόπουσ φυςικοφ κάλουσ του νθςιοφ μασ, τα
Μουςεία τθσ Χίου, Αρχαιολογικό, Βυηαντινό, Ναυτικό αλλά και των Οινουςςϊν, τον
αρχαιολογικό χϊρο ςτον Εμπορειό, βυηαντινά μνθμεία και προςκυνιματα, τθ Βιβλιοκικθ
Κοραι, τα Μεςαιωνικά χωριά και τα Μαςτιχοχϊρια, τθ Βολιςςό, όπου κατά τθν παράδοςθ
δίδαξε ο Πμθροσ τα ακάνατα ζπθ του, μακαίνουν ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ,
γνωρίηουν και καυμάηουν τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά και αιςκάνονται όχι απλϊσ
Φιλζλλθνεσ, αλλά Ζλλθνεσ κατά τθν ριςθ του Ιςοκράτουσ: «Ζλλθνεσ καλοφνται οι τθσ
παιδεφςεωσ τθσ θμετζρασ μετζχοντεσ». Κακ’όλθ τθν διάρκεια του Συνεδρίου φτάνουν ςτθν
Χίο ςφνεδροι από όλο τον κόςμο, κακϊσ θ Εuroclassica είναι κεςμόσ αναγνωριςμζνοσ
διεκνϊσ, όπωσ και θ Ομθρικι Ακαδθμία. Στο νθςί παραμζνουν για οκτϊ θμζρεσ.
Από το 1997 μζχρι ςιμερα 4.000, περίπου, επιςτιμονεσ και διακεκριμζνοι ελλθνιςτζσ από
ολόκλθρο τον κόςμο, Ακαδθμαϊκοί, Ρρυτάνεισ, Αντιπρυτάνεισ, Κακθγθτζσ Ρανεπιςτθμίων,
διδάκτορεσ, ερευνθτζσ, φοιτθτζσ από τθν Ελλάδα και από τθν παγκόςμια πανεπιςτθμιακι
κοινότθτα, ςυμμετζχουν, κάνουν ανακοινϊςεισ ςπουδαίεσ και πρωτότυπεσ, εντρυφοφν ςτα
ομθρικά ζπθ, ςτθν ελλθνικι γραμματεία, γλϊςςα, ιςτορία, πολιτιςμό, ςτθ διαχρονικι τουσ
ροι και απερχόμενοι γίνονται οι καλφτεροι πρεςβευτζσ τθσ πατρίδασ μασ ςε ολόκλθρο τον
κόςμο.Θ Ομθρικι Ακαδθμία δεν ςταματά τισ επιςτθμονικζσ και πολιτιςτικζσ τθσ
δραςτθριότθτεσ τον υπόλοιπο χρόνο. Εορτάηει µε ςυνζδρια, µορφωτικζσ επιςκζψεισ,
παραςτάςεισ αρχαίων τραγωδιϊν και κζατρο φιλοςοφίασ κακϊσ και πολιτιςτικζσ
ςυµµετοχζσ των ςυνζδρων ςε όλα τα ςθµαντικά επετειακά, πνευµατικά γεγονότα,
διαχζοντασ τα πνευματικά και πολιτιςτικά τουσ επιτεφγματα µε διακεκριµζνουσ Ελλθνιςτζσ
και φοιτθτζσ από όλον τον κόςµο.
Θ προβολι τθσ Χίου μζςω του Συνεδρίου είναι μεγάλθ, τόςο ςτο εξωτερικό όςο και ςτο
εςωτερικό.
2.2.2 Δθμογραφικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ
Για τθν εξζταςθ του επιπζδου και τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ
μελζτθσ αξιοποιικθκαν τα ςτοιχεία των δφο τελευταίων απογραφϊν γενικοφ πλθκυςμοφ
που διενιργθςε θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι κατά τα ζτθ 2001 και 2011.
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2.2.2.1 Επίπεδο και εξζλιξθ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι εφαρμογισ
Σφμφωνα με τθν Απογραφι τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μόνιμοσ πλθκυςμόστθσ Ρ.Ε. Χίου ανζρχεται ςε
52.674 άτομα και αντιςτοιχεί ςτο 0,49% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ και ςτο 26,43% τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2001 – 2011, ο πλθκυςμόσ
τθσ Ρ.Ε. Χίου ςθμείωςε μείωςθ τθσ τάξθσ του 0,81% ζναντι μείωςθσ τθσ τάξθσ του 1,08%
που καταγράφθκε ςτο ςυνολικό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ και του 2,93% ςτθν Ρεριφζρεια Β.
Αιγαίου.
2.7
Διαχρονικι
Εξζλιξθ
Μεταβολισ
Ρλθκυςμοφ
2.7
Διαχρονικι
εξζλιξθ
και μεταβολι
πλθκυςμοφ, 2001-2011
Μόνιμοσ πλθκυςμόσ
2001
2011
Ελλάδα
10.934.097
10.816.286
Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου
205.235
199.231
Ρεριοχι εφαρμογισ Leader
53.106
52.674

Μεταβολι
2001-2011
-1,08%
-2,93%
-0,81%

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Εξζλιξθ ςε επίπεδο Δθμοτικών Διαμεριςμάτων
Θ χωρικι προβολι του πλθκυςμοφ ςε επίπεδο Δ.Δ. και θ παράλλθλθ απεικόνιςθ τθσ
ποςοςτιαίασ μεταβολισ του πλθκυςμοφ αναδεικνφει ότι θ εξζλιξθ του πλθκυςμοφ τθν
τελευταία δεκαετία ζχει ζντονα χωρικι διάςταςθ.Ειδικότερα, διαπιςτϊνεται ότι τα Δ.Δ.
Χίου και Ομθροφπολθσ αφοροφν ςτα πολυπλθκζςτερα τόςο κατά τθν απογραφι του 2001όςο και κατά τθν απογραφι του 2011, αναδεικνφοντασ ςχετικά άνιςθ χωρικι κατανομι του
πλθκυςμοφ με όλο και εντονότερθ ςυγκζντρωςθ ςε περιοριςμζνο αρικμό οικιςμϊν.
Επιπλζον ςε αυτά τα Δ.Δ. Διαμερίςματα όπωσ και ςτο Δ.Δ. Αγ. Μθνά, ςθμειϊκθκε κετικι
μεταβολι του πλθκυςμοφ κατά τθ δεκαετία 2001-2011, ενϊ ςτθν υπόλοιπθ περιοχι θ
μείωςθ του πλθκυςμοφ ανιλκε ζωσ και 63% (Δ.Δ. Αμανισ).
2.8 Εξζλιξθ μόνιμου πλθκυςμοφ ανά Διμο και Δθμοτικι Ενότθτα τθν περίοδο 2001-2011 ςτθν
περιοχι εφαρμογισ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
% Μεταβολι
ΔΗΜΟΣ
2001
2011
ΕΝΟΤΗΤΑ
2001-2011
ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

23.779

26.850

13%

ΧΙΟΥ

ΑΓ.ΜΘΝΑ

2.686

3.271

22%

ΧΙΟΥ

ΑΜΑΝΘΣ

2.668

983

-63%

ΧΙΟΥ

ΙΩΝΙΑΣ

4.532

3.956

-13%

ΧΙΟΥ

ΚΑΜΡΟΧΩΩΝ

3.154

2.897

-8%

ΧΙΟΥ

ΚΑΔΑΜΥΛΩΝ

2.920

2.234

-23%

ΧΙΟΥ

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΙΩΝ

4.744

3.672

-23%

ΧΙΟΥ

ΟΜΘΟΥΡΟΛΘΣ

7.297

7.527

3%

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

855

826

-3%

ΨΑΩΝ

ΨΑΩΝ

478

458

-4%

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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Γράφθμα 2.2.1 Κατανομι πλθκυςμοφ ανά δθμοτικι ενότθτα, 2011

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Κατανομι του πλθκυςμοφ ανά υπθκοότθτα
Οι κάτοικοι με ξζνθ υπθκοότθτα εμφανίηονται κατά κφριο λόγο ςυγκεντρωμζνοι ςτο Διμο
Χίου, ενϊ ςτουσ άλλουσ δφο Διμουσ (Οινουςςϊν και Ψαρρϊν) θ παρουςία τουσ είναι
αρκετά περιοριςμζνθ.
Σε επίπεδο Ρ.Ε., παρατθρείται ότι το ποςοςτό των κατοίκων με ξζνθ υπθκοότθτα
περιορίηεται ςτο 6,4%, ποςοςτό που είναι οριακά μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο τθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (6,2%) αλλά αρκετά μικρότερο από το αντίςτοιχο τθσ
χϊρασ (8,4%).
2.9Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ κατά ομάδεσ υπθκοοτιτων ανά Διμο, 2011
Ξζνεσ χϊρεσ
Τόποσ μόνιμθσ
διαμονισ

Σφνολο

Ελλάδα

Διμοσ Χίου
51.930
48.306
Διμοι Οινουςςϊν και
1.284
1.211
Ψαρϊν
Ρεριοχι εφαρμογισ
52.674
49.517
Leader
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
199.231
186.897
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
10.816.286 9.904.286
Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

3.084

576

Λοιπζσ χϊρεσ /
Χωρίσ υπθκοότθτα
ι αδιευκρίνιςτθ
υπθκοότθτα ι δε
διλωςε
2.508

73

17

56

3.157

593

2.564

12.334
912.000

2.913
199.121

9.421
712.879

Σφνολο

Χϊρεσ
ΕΕ

2.2.2.2Ηλικιακι Διάρκρωςθ Πλθκυςμοφ
Θ ςυνολικι εικόνα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όςον αφορά ςτθν κατανομι του πλθκυςμοφ
ςε θλικιακζσ ομάδεσ, ωσ προσ τθνΡεριοχι παρζμβαςθσ, τθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου και τθ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Σελίδα 49

Χϊρα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2011, φαίνεται ςτο παρακάτω γράφθμα
και ςτον Ρίνακα που ακολουκεί. Ειδικότερα, θ περιοχι παρζμβαςθσ εμφανίηει αυξθμζνο
ποςοςτό ςτθν θλικιακι τάξθ 20-29 και ξεπερνϊντασ μάλιςτα τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςε
περιφζρειασ και χϊρασ, κακϊσ και υψθλι ποςοςτά ςτισ τάξεισ θλικιϊν 30-59 ετϊν που
προςεγγίηουν τουσ μζςουσ όρουσ ςε επίπεδο περιφζρειασ και χϊρασ, αναδεικνφοντασ
ενκαρρυντικζσ τάςεισ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ αλλά και εν γζνει τθσ περιοχισ μζςα από τθν
κετικά υψθλι ςυμμετοχι των κατά βάςθ παραγωγικϊν τάξεων ςτθ πλθκυςμιακι ςφνκεςθ.
Χαρακτθριςτικό τθσ εικόνασ που παρουςιάηει θ θλιακι διάρκρωςθ του πλθκυςμοφ είναι θ
ακολουκία τθσ τάςθσ του πλθκυςμοφ ςε επίπεδο χϊρασ ςχεδόν ςε κάκε θλιακι τάξθ,
γεγονόσ που ωκεί και ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ δεν υφίςταντο
ζντονα φαινόμενα μετανάςτευςθσ προσ άλλα αςτικά κζντρα.
Γράφθμα 2.2.2 Ρλθκυςμόσ ανά θλικιακι τάξθ, 2011

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Αναλφοντασ περαιτζρωτθν θλιακι κατανομι και διάρκρωςθ του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι
παρζμβαςθσ και με τθ βοικεια του Ρίνακα που ακολουκεί, παρατθρείται ότι ο Δείκτθσ
θλιακισ διάρκρωςθσ των ατόμων ζωσ 35 ετϊν ωσ προσ το άτομα άνω των 55 ετϊν
καταγράφεται ςε ποςοςτό 129,39%, ποςοςτό πολφ υψθλότερο από το μζςο όρο τθσ
Ρεριφζρειασ αλλά ελαφρϊσ χαμθλότερο ςυγκριτικά με τθν τιμι του Δείκτθ ςτο ςφνολο τθσ
Χϊρασ, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει και τθν ανάλυςθ που προθγικθκε για τα πολφ υψθλά
ποςοςτά των θλιακϊν ομάδων που εντοπίηονται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.Στο ςθμείο
αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο Δείκτθσ Θλιακισ Διάρκρωςθσ καταγράφει τθν υψθλότερθ
τιμι του ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Χίου αναδεικνφοντασ τισ προοπτικζσ που προςφζρει αλλά
και τθν περαιτζρω κετικι τάςθ ανάπτυξθσ του νθςιοφ.Επιπλζον, πολφ ςθμαντικό κρίνεται
το γεγονόσ ότι θ αντίςτοιχθ τιμι για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Αμάνθσ είναι 34,35%, εξαιρετικά
χαμθλι, υποδθλϊνοντασ τθν τάςθ μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ προσ το αςτικό κζντρο τθσ
Δθμοτικισ Ενότθτασ Χίου.
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2.10 Δείκτθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ
ΧΩΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΘΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΧΙΟΥ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ
ΜΘΝΑ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ
ΑΜΑΝΘΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ
ΙΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ
ΚΑΜΡΟΧΩΩΝ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ
ΚΑΔΑΜΥΛΩΝ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΙΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΨΑΩΝ
Ρ.Ε. ΧΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

Σφνολο
μόνιμου
πλθκυςμοφ
51.390
26.850

20.965
12.091

16.104
7.197

Δείκτθσ
θλικιακισ
διάρκρωςθσ
130,19%
168,00%

3.271

1304

990

131,72%

983

199

579

34,37%

3.956

1.298

1.571

82,62%

2.897

1.222

906

134,88%

2.234

773

856

90,30%

3.672

1.146

1.629

70,35%

826
458

337
143

298
172

113,09%
83,14%

52.674

21.445

16.574

129,39%

199.231

79.222

65.600

125,21%

10.816.286

4.295.887

3.255.207

131,97%

56 ετϊν
και άνω

0 - 34 ετϊν

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
Γράφθμα 2.2.3 Ρλθκυςμιακζσ πυραμίδεσ Ρεριοχισ παρζμβαςθσ, Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου και
Χϊρασ 2011
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Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Θ θλικιακι πυραμίδα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ για το 2011 φανερϊνει ότι θ θλιακι
κατανομι δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με αυτι τθσ Ρεριφζρειασ και του
ςυνόλου τθσ χϊρασ, κακϊσ και ότι ςυνολικά παρουςιάηει πολφ μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτα
ποςοςτά των δφο φφλων που διαμορφϊνουν τον πλθκυςμό, με εξαίρεςθ τθν θλικιακι
ομάδα 20-29 όπου το ποςοςτό του ανδρικοφ πλθκυςμοφ καταγράφεται εμφανϊσ
μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με αυτό των γυναικϊν.
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2.2.2.3Δθμογραφικοί Δείκτεσ
Με βάςθ ςτοιχεία από τισ απογραφζσ του 2001 και του 2011, προκφπτουν οι ακόλουκοι
δθμογραφικοί δείκτεσ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ τθσ Ρ.Ε. Χίου:

2.11 Δθμογραφικοί δείκτεσ περιοχισ παρζμβαςθσ 2001-2011
2001

2011

Δείκτθσ αντικατάςταςθσ

Δθμογραφικοί δείκτεσ

1,21

1,14

-6,19%

Δείκτθσ εξάρτθςθσ

0,55

0,53

-3,96%

Δείκτθσ γιρανςθσ

1,31

1,48

12,84%

0,14

-7,01%

Δείκτθσ νεανικότθτασ
0,15
Ρθγι: Ελ.Στατ. 2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Μεταβολι


Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ:Ο δείκτθσ αντικατάςταςθσ αποτελεί δομικό δείκτθ. Δθλαδι
εκφράηει τθν εναλλαγι μεταξφ των θλικιϊν που μετζχουν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.
Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των ατόμων θλικίασ 15‐19 προσ τα άτομα θλικίασ 65‐69, δθλαδι
των ατόμων που ετοιμάηονται να ειςζλκουν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και αυτϊν που
αναμζνονται να εξζλκουν από τθν παραγωγικι διαδικαςία.Ο δείκτθσ αντικατάςταςθσ ςτθν
περιοχι παρζμβαςθσ κατζγραψε μείωςθ 6,19% τθν δεκαετία 2001-2011, ωςτόςο
εξακολουκεί να παραμζνει υψθλόσ, υποδθλϊνοντασ τθν υπεροχι των ατόμων που
ετοιμάηονται να ειςζλκουν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςχζςθ με τα άτομα που
ετοιμάηονται να εξζλκουν από αυτι.

Δείκτθσ Εξάρτθςθσ (ι Αναλογία Κοινωνικϊν Βαρϊν): Ο δείκτθσ εξάρτθςθσ είναι ο
λόγοσ του ακροίςματοσ ατόμων θλικίασ 0‐14 ετϊν και 65 ετϊν και άνω (δθλαδι των μθ
παραγωγικϊν θλικιϊν), προσ τα άτομα θλικίασ 15‐ 64 ετϊν (παραγωγικζσ). Σκοπόσ του
δείκτθ είναι να βρεκεί θ αναλογία μεταξφ εξαρτϊμενων ατόμων, δθλαδι αυτϊν που δεν
μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία προσ τα άτομα που κεωρείται ότι
ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Στθν περιοχι εφαρμογισ, ο δείκτθσ εξάρτθςθσ
διαμορφϊνεται για το 2011 ςτο 0,53 μειωμζνοσ κατά 3,96% ςε ςχζςθ με το 2001 γεγονόσ
που ςθμαίνει ότι αυξικθκε ο ενεργόσ πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ ζναντι αυτϊν που δεν
ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, υποδθλϊνοντασ μια αιςιόδοξθ δθμογραφικά
εικόνα.

Δείκτθσ Γιρανςθσ:Ο δείκτθσ γιρανςθσ είναι ο λόγοσ των ατόμων θλικίασ 65 και άνω
προσ τα άτομα θλικίασ 0‐14 ετϊν. Σκοπόσ του δείκτθ αποτελεί ο προςδιοριςμόσ τθσ
αναλογίασ "γζροι" προσ "νζοι", δθλαδι πόςα άτομα θλικίασ 65‐άνω αντιςτοιχοφν ςε άτομα
θλικίασ 0‐14 ετϊν. Στθν περιοχι παρζμβαςθσ ο δείκτθσ γιρανςθσ για το 2011 βρίςκεται ςτο
1,48 ζχοντασ ςθμειϊςει αφξθςθ κατά 12,48% ςε ςχζςθ με το 2001. Ο δείκτθσ δεν είναι
ιδιαίτερα υψθλόσ ςυγκριτικά με τθν αντίςτοιχθ τιμι ςε επίπεδο χϊρασ, ωςτόςοθ αφξθςθ
ανάμεςα ςτισ 2 εξεταηόμενεσ περιόδουσ, αποτυπϊνει με τον πλζον ςαφι τρόπο τισ
δθμογραφικζσ τάςεισ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.

Δείκτθσ Νεανικότθτασ: εκφράηει το ποςοςτό των νζων 0-14 ετϊν ωσ προσ το ςφνολο
του πλθκυςμοφ. Στθν περιοχι εφαρμογισ, ο δείκτθσ διαμορφϊνεται ςτο 0,14
αντανακλϊντασ τθ ςχετικά χαμθλι ςυμμετοχι των νζων ςτο ςυνολικό πλθκυςμό, τάςθ θ
οποία οριακά αμβλφνκθκε τθν περίοδο 2001-2011.
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2.2.2.4 Κοινωνικά Χαρακτθριςτικά Πλθκυςμοφ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ρλθκυςμοφ
Ραρατθρϊντασ το επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όπωσ
καταγράφεται ςτο Γράφθμα 2.2.4 παρατθρείται ότι, ςτθν περιοχι υπάρχει μια ιςορροπία
ςτθν κατάταξθ του μορφωτικοφ επιπζδου κακϊσ ναι μεν το υψθλότερο ποςοςτό
καταγράφουν οι Απόφοιτοι Δθμοτικοφ αλλά είναι χαρακτθριςτικό επίςθσ ότι ςθμειϊνεται
ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό αποφοίτων πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ κάκε βακμίδασ που
προςεγγίηει το μζςο όρο τθσ χϊρασ και εμφανίηεται μεγαλφτερο από το μζςο τθσ
Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου. Επιςθµαίνεται ότι το ειδικό βάροσ των ατόµων που δεν γνωρίηουν
γραφι και ανάγνωςθ κυµαίνεται ςε χαμθλά επίπεδα, ιδιαιτζρωσ δε χαμθλότερα ςε ςχζςθ
µε το µζςο όρο επί ςυνόλου Ρεριφζρειασ και επί ςυνόλου χϊρασ. Επίςθσ πρζπει να
αναφερκεί και το ιδιαιτζρωσ υψθλό ποςοςτό των αποφοίτων Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, που ξεπερνά τόςο το μζςο όρο τθσ Ρεριφερείασ αλλά και τθσ χϊρασ. Από τθν
ανάλυςθ του γραφιματοσ ςυμπεραίνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο ςτθν περιοχι
παρζμβαςθσ καταγράφεται ιδιαιτζρωσ υψθλό, προςεγγίηοντασ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
ξεπερνϊντασ τα ποςοςτά που καταγράφονται ςτισ υψθλισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ ςτο
επίπεδο τθσ χϊρασ, και ςε κάκε περίπτωςθ ξεπερνϊντασ τα αντίςτοιχα, ςε επίπεδο
Ρεριφζρειασ.
Γράφθμα 2.2.4 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ρλθκυςμοφ 2011

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Επίςθσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι και θ μεταβολι ςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ τθν περίοδο
2001-2011 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των δφο τελευταίων απογραφϊν, όπωσ αποτυπϊνεται
και ςτο επόμενο γράφθμα, είναι κετικι. Ειδικότερα, καταγράφεται αφξθςθ των αποφοίτων
πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ κάκε βακμίδασ ενϊ οι απόφοιτοι δθμοτικοφ μειϊκθκαν
κατά ςχεδόν 10 μονάδεσ, ενϊ αξιοςθμείωτθ είναι θ αφξθςθ που καταγράφεται ςτο
ποςοςτό όςων «Εγκατζλειψαν το Δθμοτικό, αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ /
Ολοκλιρωςαν τθν προςχολικι αγωγι / Δε γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ», που μπορεί να
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ειπωκεί ότι ενδεχομζνωσ οφείλεται ςτθν αφξθςθ κατά 33% των αλλοδαπϊν υπθκόων ςτθν
ΡΕ Χίου, τθν περίοδο αναφοράσ 2001-2011. Θ εν γζνει όμωσ άνοδοσ του εκπαιδευτικοφ
επιπζδου του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αποτελεί κετικι εξζλιξθ που ςυνδζεται
με τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ περιοχισ. Αναλυτικότερα, ςτθν
περιοχι παρζμβαςθσ θ αφξθςθ των ποςοςτϊν των ατόμων που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υποδθλϊνει τθν φπαρξθ δυναµικισ του πλθκυςμοφ.

Γράφθμα 2.2.5 Μεταβολι Εκπαιδευτικοφ Επιπζδου 2001-2011

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Αρικμόσ, Χαρακτθριςτικά και Ανζςεισ Νοικοκυριϊν
Τα χαρακτθριςτικά των νοικοκυριϊν και των κατοικιϊν ςτθν περιοχι παρουςιάηονται με
βάςθ δεδομζνα που αφοροφν το μζγεκοσ και τισ ανζςεισ τουσ (Απογραφι τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. το
2011). Οι πλθροφορίεσ που καταγράφονται μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντίςτοιχα, για
τθν εκτίμθςθ των τοπικϊν πιζςεων επί τθσ απαςχόλθςθσ αλλά και για τισ ςυνκικεσ και το
επίπεδο διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ.
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2.12Ιδιωτικά Νοικοκυριά κατά Μζγεκοσ και αρικμό Μελϊν
Σφνολο
νοικοκυριϊν

Σφνολο
μελϊν των
νοικοκυριϊν

% νοικοκυριϊν ανά
αρικμό μελϊν

Μζλθ του νοικοκυριοφ
1

Διμοσ Χίου
19.997
49.337
5.412
Διμοι
Οινουςςϊν
και Ψαρϊν
494
1.177
154
Ρεριοχι
εφαρμογισ
Leader
20.491
50.514
5.566
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ
79.464
191.183
23.008
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΑΣ
4.134.540 10.563.717 1.061.547
Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

2

3+

1

2

3+

6.028

8.557

27%

30%

43%

140

200

31%

28%

40%

6.168

8.757

27%

30%

43%

24.686

31.770

29%

31%

40%

1.218.466

1.854.527

26%

29%

45%

Από τα δεδομζνα του παραπάνω πίνακα βλζπουμε ότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
καταγράφθκαν 20.491 νοικοκυριά, τα οποία αποτελοφν ςχεδόν το 26% τθσ Ρεριφζρειασ Β.
Αιγαίου. Επίςθσ, παρατθρείται ότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ εντοπίηεται υψθλότερο
ποςοςτό νοικοκυριϊν με 3+ μζλθ – γεγονόσ που ςυνάδει με τθν εικόνα τθσ θλιακισ
κατανομισ που παρατζκθκε προθγουμζνωσ. Στθν κατθγορία τριϊν και άνω μελϊν
εμφανίηει ποςοςτό νοικοκυριϊν που ξεπερνά κατά 3% αυτό τθσ Ρεριφζρειασ και
προςεγγίηει κατά πολφ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε επίπεδο χϊρασ. Σε επίπεδο Διμων, το
υψθλότερο ποςοςτό διαμορφϊνεται ςτο Διμο Χίου με πολφ μικρι απόκλιςθ όμωσ από το
ςφνολο των Διμων Οινουςςϊν και Ψαρϊν. Χαρακτθριςτικό τθσ εικόνασ για το μζγεκοσ των
νοικοκυριϊν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι θ εναρμόνιςθ του ςυνόλου κάκε κατθγορίασ
μεγζκουσ με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ που καταγράφονται ςε επίπεδο χϊρασ.
Πςον αφορά ςτον τφπο τθσ πυρθνικισ οικογζνειασ, όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω
γράφθμα αλλά και ςτον πίνακα που ακολουκεί, τα νοικοκυριά με μια πυρθνικι οικογζνεια
αποτελοφν το υψθλότερο ποςοςτό. Τα ποςοςτά των νοικοκυριϊν με μια πυρθνικι
οικογζνεια διαφοροποιοφνται ελάχιςτα ςε επίπεδο 1 μόλισ μονάδεσ για τθν περιοχι
παρζμβαςθσ, τθν Ρεριφζρεια και τθ χϊρα. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να επιςθμανκεί και
το υψθλό ποςοςτό νοικοκυριϊν χωρίσ ι με 2 ι περιςςότερεσ πυρθνικζσ οικογζνειεσ που
εμφανίηεται ςτουσ Διμουσ Οινουςςϊν και Ψαρϊν, ποςοςτό υψθλότερο κατά πολφ όχι μόνο
από το μζςο όρο τθσ Ρεριφζρειασ αλλά και τθσ χϊρασ
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Γράφθμα 2.2.6 Μεταβολι Εκπαιδευτικοφ Επιπζδου 2001-2011

Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Αναφορικά με τον αρικμό των απαςχολουμζνων μελϊν ςτισ πυρθνικζσ οικογζνειεσ, όπωσ
παρατθροφμε ςτον κάτωκι πίνακα, εντοπίηεται υψθλό ποςοςτό οικογενειϊν που
πλιττονται από τθν ανεργία ιτοι χωρίσ απαςχολοφμενο μζλοσ, το οποίο είναι υψθλότερο
κατά 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ από το αντίςτοιχο ςε επίπεδο χϊρασ. Τα ποςοςτά αυτά
ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ των Διμων Οινουςςϊν και Ψαρϊν βρίςκονται κατά ςχεδόν 10
μονάδεσ υψθλότερα ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ και κατά 13 μονάδεσ
υψθλότερα από το μζςο όρο τθσ Χϊρασ. Επίςθσ μόλισ 18% είναι το ποςοςτό των
νοικοκυριϊν με 2 ι περιςςότερα απαςχολοφμενα μζλθ, που καταγράφεται ςτουσ Διμουσ
Οινουςςϊν και Ψαρϊν, μικρότερο κατά 13 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ
χϊρασ αλλά και κατά 12 μονάδεσ ςε ςχζςθ με το Διμο Χίου.
2.13 Ρυρθνικζσ οικογζνειεσ κατά αρικμό απαςχολοφμενων μελϊν, 2011

Σφνολο

Χωρίσ
απαςχολοφμενο
μζλοσ
Αρικμόσ
%
4.795
33%

Διμοσ Χίου
14.420
Διμοι Οινουςςϊν
και Ψαρϊν
341
155
45%
Ρεριοχι
εφαρμογισ
Leader
14.761
4.950
34%
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ
55.785
19.280
35%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
3.021.425
969.317
32%
Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Με 1
απαςχολοφμενο
μζλοσ
Αρικμόσ
%
5.357 37%

Με 2 και άνω
απαςχολοφμενα
μζλθ
Αρικμόσ
%
4.268
30%

124

36%

62

18%

5.481

37%

4.330

29%

20.551
1.118.950

37%
37%

15.954
933.158

29%
31%

Αναφορικά με τισ ανζςεισ που χαρακτθρίηουν τα καταγεγραμμζνα νοικοκυριά ςτθν περιοχι
παρζμβαςθσ, οι κατοικίεσ, διακζτουν ςχεδόν ςτο ςφνολο τουσκουηίνα και λουτρό/ντουσ,
ςτο εςωτερικό τουσ. Αντίκετα, κα πρζπει να επιςθμανκεί τα ςχετικά χαμθλά ποςοςτά των
κατοικιϊν με κεντρικι κζρμανςθ ιδιαιτζρωσ ςε ςφγκριςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ.
Χαμθλότερο ποςοςτό τθσ τάξεωσ τουσ 73% καταγράφεται ςτουσ Διμουσ Οινουςςϊν και
Ψαρρϊν αλλά χαμθλό ποςοςτό ςε αυτιν τθν κατθγορία, καταγράφεται και ςτο ςφνολο τθσ
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Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου ιτοι 76%.
2.14 Ανζςεισ Κατοικιϊν, 2011
κουηίνα

Σφνολο

Αρικμόσ
35.626

λουτρό ι ντουσ
%
96%

Διμοσ Χίου
36.923
Διμοι Οινουςςϊν
και Ψαρϊν
889
869
98%
Ρεριοχι
εφαρμογισ
Leader
37.812
36.495
97%
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ
151.332
143.356
95%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
6.371.901 6.172.355
97%
Ρθγι: Ελ.Στατ. 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

κεντρικι κζρμανςθ

Αρικμόσ
35.307

%
96%

Αρικμόσ
29.572

%
80%

846

95%

648

73%

36.153

96%

30.220

80%

136.541
6.098.507

90%
96%

115.457
5.608.657

76%
88%

Ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ
1) ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (ΑΜΕΑ): Στθν Ρ.Ε. Χίου, ςφμφωνα με ςτοιχεία των
Διευκφνςεων Κοινωνικισ Ρρόνοιασ των Διμων, καταγράφονται 644 άτομα (ποςοςτό
1,22% επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) τα οποία είναι δικαιοφχοι επιδομάτων αναπθρίασ
(βλ. Ρίνακα 1 & 2 του παραρτιματοσ).Το μεγαλφτερο ποςοςτό επιδομάτων αφορά
άτομα με απόλυτθ αναπθρία (45,33%), τυφλοφσ (24,07%), και άτομα με βαριά νοθτικι
κακυςτζρθςθ (13,72%).
2)
ΡΟΜΑ: Στθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου ο πλθκυςμόσ τουσ με βάςθ τθν
καταγραφι που πραγματοποιικθκε κατά τθν κατάρτιςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ για τθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου,
ανζρχεται ςε 210 άτομα περίπου, ενϊ ςτο ςφνολο ςτθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου φαίνεται να
ξεπερνοφν τα 820 άτομα κατά τθν περίοδο καταγραφισ (Α’ δίμθνο 2015).
Από αυτοφσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κατοικίεσ ςτο Βαρβάςι (100
άτομα), και οι υπόλοιποι ςτα Θυμιανά και ςε πρόχειρα καταλφματα ςτισ περιοχζσ Χαλκειόσ,
ςτο Μυρςινίδι.
Ωσ πολφ άςχθμθ χαρακτθρίηεται θ εικόνα των οικιςμϊν Μυρςυνιδίου τθσ Χίου, και απλά
ανεκτι ςτο Χαλκειό. Τα προβλιματα ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ εςτιάηονται τόςο ςτθν
εκπαίδευςθ, όςο και ςτισ υποδομζσ κατοικίασ, φωτιςμοφ, φδρευςθσ – αποχζτευςθσ, αλλά
και ςτθν παρεχόμενθ υγειονομικι περίκαλψθ. Θ εντεινόμενθ φτωχοποίθςθ ςε αυτοφσ τουσ
οικιςμοφσ δθμιουργεί φαινόμενα πακογζνειασ, όπωσ θ ενδοοικογενειακι βία, θ επαιτεία, θ
παιδικι εκμετάλλευςθ και θ αποκλίνουςα ςυμπεριφορά. Ρρόδθλθ είναι επίςθσ θ χριςθ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. Θ οικονομικι δραςτθριότθτα των ομά εντοπίηεται κυρίωσ ςτον
χϊρο του λιανικοφ εμπορίου, είναι κυρίωσ μικροπωλθτζσ και ςυλλζκτεσ ανακυκλοφμενων
υλικϊν, ενϊ μια μικρι μερίδα ςτθ Λιμνο αςχολείται και με τθ γεωργία και τα κθπευτικά
προϊόντα περιςταςιακά. Επίςθσ υπάρχουν αρκετοί ομά από τθ Βουλγαρία, τθ ουμανία
και τθν Αλβανία που μεταβαίνουν ςτθν περιοχι τουσ κερινοφσ μινεσ. Σαφϊσ βελτιωμζνθ,
παρουςιάηεται θ εικόνα των ομά που διαβιοφν ςτο Βαρβάςι, όπου θ κοινωνικι
ενςωμάτωςθ ζχει επιτευχκεί με μεγαλφτερθ ζνταςθ και το βιοτικό τουσ επίπεδο είναι
καλφτερο. Εξάλλου, ςτθ Χίο ζγιναν οι μόνεσ επιτυχθμζνεσ ενζργειεσ οργανωμζνθσ
μετεγκατάςταςθσ τθν προθγοφμενθ δεκαετία ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου.
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Ειδικότεραςτθ κζςθ «Βαρβάςι», κατά βάςθ λόγω ουςιαςτικισ αποδοχισ του ςχεδίου από
τουσ ίδιουσ τουσ ομά που κατοικοφςαν ςε πρόχειρα καταλφματα ςτθ κζςθ «Ροταμόσ»,
αλλά και από τουσ λοιποφσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ που διζκεςαν οικίεσ ςτουσ
ωφελοφμενοσ με τθ μορφι τθσ «Επιδότθςθσ ενοικίου», δράςθ που υλοποιικθκε με ευκφνθ
και πόρουσ του Διμου Χίου. Ειδικότερα ανά οικιςμό, παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία ςτθ
ςυνζχεια.
Οικιςμοί Χαλκειόσ, Θυμιανά, Αμπζλια (Δθμοτικι Ενότθτα Καμποχϊρων) Στουσ οικιςμοφσ
Χαλκειόσ, Θυμιανά, Αμπζλια κατοικοφν 85 ομά. Ρρόκειται κυρίωσ για μόνιμο, λιγότερο
εποχιακό και ελάχιςτο μετακινοφμενο πλθκυςμό τθν τελευταία τετραετία. Αναφζρεται θ
φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ αλλοδαπϊν ομά και ετεροδθμοτϊν. Τα περιςςότερα
νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ
ειςοδθμάτων.
Οικιςμόσ ςτθ Θζςθ Βαρβάςι
Στον οικιςμό ςτθ κζςθ Βαρβάςι κατοικοφν 35 ομά. Ρρόκειται κυρίωσ για μόνιμο, και
ελάχιςτο μετακινοφμενο πλθκυςμό. Ραρουςιάηεται αφξθςθ οικογενειϊν και ατόμων ομά
από το 2010 ζωσ 2014 περίπου 30%. Στισ κατοικίεσ του οικιςμοφ ζχουν αναπτυχκεί
επεκτάςεισ και ηουν ενιαία πολλζσ οικογζνειεσ με ςυγγενικό δεςμό (π.χ. τρεισ αδερφοί με
πολλά τζκνα που μερικά ζχουν παντρευτεί, ζχουν τισ γυναίκεσ τουσ μαηί και ζχουν
αποκτιςει και παιδιά).Θ πλειονότθτα του πλθκυςμοφ είναι τακτοποιθμζνθ αςτικοδθμοτικά
και είναι Δθμότεσ του Διμου Χίου, εκκρεμοφν ζγγραφζσ και μεταβολζσ ςε άτομα μικρισ
θλικίασ (βρζφθ) ι ανιλικων μθτζρων.Οι ομά τθσ περιοχισ χαρακτθρίηονται για τθν
τυπικότθτα και τθ ςυνζπεια όςον αφορά ςτισ οικονομικζσ, φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ
τουσ υποχρεϊςεισ, δεδομζνο ότι το 90% διακζτουν ΑΦΜ.
Οικιςμοί Μυρςινίδι, Ταμπάκικα, Φροφριο, Γροφ, Χίοσ, Απλωταριά, Εβρετι
Στουσ οικιςμοφσ Μυρςινίδι, Ταμπάκικα, Φροφριο, Γροφ, Χίοσ, Απλωταριά, Εβρετι
κατοικοφν85 ομά. Ρρόκειται κυρίωσ για μόνιμο, και ελάχιςτο μετακινοφμενο πλθκυςμό. Θ
πλειονότθτα του πλθκυςμοφ είναι τακτοποιθμζνθ αςτικοδθμοτικά και είναι Δθμότεσ του
Διμου Χίου, εκκρεμοφν ζγγραφζσ και μεταβολζσ ςε άτομα μικρισ θλικίασ (βρζφθ) ι
ανιλικων μθτζρων.
3)
ιτιηόμενοι και Άποροι:Σφμφωνα με ςτοιχεία των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου
Αιγαίου, οι αιτιςεισ που κατατζκθκαν το 2013 για υπαγωγι ςτο Ρρόγραμμα
Δωρεάν Διανομισ
Τροφίμων αφοροφςαν ςυνολικά 20.943 άτομα, εκ των οποίων οι
2.668 ιταν κάτοικοι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (βλ. Ρίνακα 3 του Ραραρτιματοσ). Τελικά
εγκρίκθκε και ωφελικθκε το 64,4%, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των οποίων κατοικεί ςτα
όρια του Διμου Χίου.
2.2.3 Οικονομικά ςτοιχεία
2.2.3.1 Γενικά τοιχεία
Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ Ρ.Ε. Χίου ςε ό,τι αφορά τθν οικονομικι τθσ φυςιογνωμία,
αποτελεί θ νθςιωτικότθτα, ςτοιχείο το οποίο ςυμβάλλει ςτθν περικωριοποίθςθ και ςτθν
αναπτυξιακι τθσ υςτζρθςθ λόγω, αφενόσ τθσ ανεπαρκοφσ προςπελαςιμότθτασ προσ τα
αναπτυγμζνα αςτικά κζντρα τθσ Ελλάδασ, και αφετζρου τθσ αδυναμίασ εκτενοφσ
ςυνεργαςίασ προσ τα παράλια τθσ Μ. Αςίασ λόγω των γεωπολιτικϊν ςυνκθκϊν ςτθν

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Σελίδα 59

περιοχι. Τα κυριότερα προβλιματα τθσ οικονομίασ τθσ Ρ.Ε. Χίου πθγάηουν από:
•

υψθλι εποχικότθτα δραςτθριοτιτων, που ςτθρίηονται κατά βάςθ ςτον τριτογενι τομζα
και ιδιαίτερα ςτον τουριςμό, που ςε ςυνδυαςμό με άμεςθ εξάρτθςθ από τισ μεταφορζσ
λόγω νθςιωτικοφ χαρακτιρα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ.

•

χαμθλι παραγωγικότθτα με μικρό βακμό εξειδίκευςθσ των απαςχολουμζνων και
ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ τόςο ςτον πρωτογενι όςο και ςτον δευτερογενι
τομζα.

•

ζλλειψθ διαςφνδεςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν τοπικι παραγωγικι και
κοινωνικι βάςθ και μικρι ενςωμάτωςθ πτυχιοφχων και επιςτθμόνων ςτθν
επιχειρθματικι και επιςτθμονικι κοινότθτα.

•

δθμογραφικι αποψίλωςθ

•

εξάρτθςθ από τθν θπειρωτικι Ελλάδα

•

χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα

•

χαμθλό επίπεδο επιχειρθματικότθτασ, απουςία εκςυγχρονιςμοφ και οικονομιϊν
κλίμακασ για τισ υπάρχουςεσ επιχειριςεισ.

•

χαμθλι εκμετάλλευςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ λόγω περιβαλλοντικϊν
περιοριςμϊν και προβλθμάτων διαςφνδεςθσ με το θπειρωτικό δίκτυο, με αποτζλεςμα
τθν μθ κάλυψθ ενεργειακϊν αναγκϊν, ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και τθν
αυξθμζνθ εξάρτθςθ από το πετρζλαιο.

•

ελλείψεισ ςε υποδομζσ και ςυχνότθτα μεταφορϊν με αποτζλεςμα αυξθμζνο κόςτοσ
μεταφοράσ και χαμθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ.

•

υψθλό κόςτοσ δθμιουργίασ και ςυντιρθςθσ υποδομϊν ςε ςυνδυαςμό με ζντονεσ
πιζςεισ ςτθ δόμθςθ, τόςο για οικιςτικζσ όςο και για τουριςτικζσ λειτουργίεσ.

Σφμφωνα με τα ειδικά τεφχθ αποτελεςμάτων θλεκτρονικισ καταγραφισ του ςυνόλου των
επιχειριςεων και των εργαηομζνων – μιςκωτϊν με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δίκαιου των
ετϊν 2013 και 2014 (ΣΕΡΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ), ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτθν Ρ.Ε. Χίου
ανζρχεται ςε 1.228 το 2013 και 1.301 το 2014, ςθμειϊνοντασ τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ
ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων (μετά τθ Λζςβο) ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου. Ωςτόςο θ μεταβολι
που ςθμειϊκθκε τθν περίοδο 2013-2014 ιταν θ μικρότερθ ςυγκριτικά με τισ άλλεσ Ρ.Ε. τθσ
περιφζρειασ. Για το 2014, ςτισ 1.301 επιχειριςεισ και τα παραρτιματά τουσ καταγράφθκαν
4.957 απαςχολοφμενοι, οι οποίοι αποτελοφν το 30,56 των απαςχολουμζνων τθσ
Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
2.15Αρικμόσ Επιχειριςεων ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα 2013 - 2014
2013
2014
Ρεριφερειακι
Αρικμόσ
Ροςοςτό (%)
Αρικμόσ
Ροςοςτό (%)
Ενότθτα
Επιχειριςεων του Συνόλου Επιχειριςεων του Συνόλου
Ικαρίασ
100
2,57%
138
3,21%
Λζςβου
1.634
42,07%
1.736
40,44%
Λιμνου
280
7,21%
327
7,62%
Σάμου
642
16,53%
791
18,43%
Χίου
1.228
31,62%
1.301
30,31%

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Ροςοςτιαία
Μεταβολι
2013 - 2014
38,00%
6,24%
16,79%
23,21%
5,94%
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Ρεριφζρεια Β.
Αιγαίου

3.884

100,00%

4.293

100,00%

10,53%

Ρθγι: Ειδικά Τεφχθ Αποτελεςμάτων Ηλεκτρονικισ Καταγραφισ του Συνόλου των Επιχειριςεων και
των Εργαηομζνων – Μιςκωτϊν με Σχζςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δίκαιου 2013 και 2014
2.16Αρικμόσ Εργαηομζνων ανά Ρ.Ε. τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου 2014
Ρεριφερειακι Ενότθτα

Αρικμόσ εργαηομζνων

Ροςοςτό ςτο Σφνολο των
εργαηομζνων τθσ
Ρεριφζρειασ

Ικαρίασ
Λζςβου
Λιμνου
Σάμου
Χίου
Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου

334
7.228
932
2.769
4.957

2,06 %
44,56 %
5,75 %
17,07 %
30,56 %

16.220

100,00 %

Ρθγι: Αποτελζςματα Ηλεκτρονικισ Καταγραφισ Επιχειριςεων και Εργαηόμενων – Μιςκωτϊν με
Σχζςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δίκαιου (Υπουργείο Εργαςίασ)

Ενδεικτικά ςτοιχεία ΑΕΡ (ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ), 2001 – 2011: Συνολικό
ΑΕΡ, ΑΕΡ κατά κεφαλι, ΑΕΡ κατά κλάδο
Τθν περίοδο 2001-2008 παρουςιάςτθκε διαχρονικι αφξθςθ του ΑΕΡ, με μζςο ετιςιο
ποςοςτό μεταβολισ τθσ τάξεωσ του 8,01, ενϊ από το 2009, το πρϊτο ζτοσ εμφάνιςθσ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, μζχρι το 2013 καταγράφεται ςυνολικό ποςοςτό μείωςθσ τθσ τάξεωσ
του 24,9% και μζςο ετιςιο ποςοςτό μείωςθσ 6,04%.
2.17Μεταβολι του ΑΕΡ 2001-2013

Ρεριοχι εφαρμογισ Leader
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

2001

2013*

535
2.032
152.194

668
2.564
180.389

μεταβολι
2001-2013
24,9
26,2
18,5

* προςωρινά ςτοιχεία

Ρθγι: Ελ.Στατ./ Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Θ ςυνολικι πορεία και του κατά κεφαλιν ΑΕΡ τθσ Ρ.Ε. Χίου, ςε γενικζσ γραμμζσ ακολουκεί
τισ εκνικζσ και περιφερειακζσ εξελίξεισ, με ςταδιακι άνοδο μζχρι το 2008 και ςυνεχιηόμενθ
μείωςθ μζχρι το 2013 (12.493 €). Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι τθ διετία 2011 - 2012 το
κεφαλιν ΑΕΡ τθσ Ρ.Ε. φαίνεται να είναι υψθλότερο από το αντίςτοιχο τθσ Ρεριφζρειασ
Βορείου Αιγαίου ςε απόλυτο μζγεκοσ.
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Γράφθμα 2.2.7 Εξζλιξθ του ΑΕΡ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, τθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου και τθ
Χϊρα 2001-2013

Ρθγι: Ελ.Στατ. / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
Γράφθμα 2.2.8 Εξζλιξθ του κατά κεφαλι ΑΕΡ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ,
τθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου και τθ Χϊρα 2001-2013

Ρθγι: Ελ.Στατ. / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Απαςχόλθςθ (ςυνολικι και κατά κλάδο) 2001-2011
Θ ανάλυςθ τθσ απαςχόλθςθσ που παρουςιάηεται ακολοφκωσ βαςίςτθκε ςτα επίςθμα
ςτοιχεία τθσ απογραφισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που διενεργικθκε το 2011. Ωςτόςο, αξίηει να
επιςθμανκεί ότι κατά το διάςτθμα που ακολοφκθςε τθν απογραφι μζχρι ςιμερα,
ςυντελζςτθκαν μεταβολζσ οι οποίεσ προκάλεςαν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτα
χαρακτθριςτικά τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ όςο και ςτθν
ΡΕ Χίου.
Ειδικότερα και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του παρακάτω πίνακα, θ περιοχι παρζμβαςθσ
παρουςιάηει ποςοςτό απαςχολουμζνων οριακά χαμθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε
επίπεδο χϊρασ αλλά εμφανϊσ χαμθλότερο (-5 %) ςε ςχζςθ με τθν τιμι που καταγράφεται
ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.
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2.18Ροςοςτό Απαςχόλθςθσ, 2011
Απαςχολοφμενοι
Διμοσ Χίου

33,38%

Διμοι Οινουςςϊν και Ψαρϊν

27,18%

Ρεριοχι εφαρμογισ Leader

33,35%

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

38,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

34,46%

Ρθγι: Ελ.Στατ.2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ τθν περίοδο 2001-2011, θ περιοχι εφαρμογισ,
τθν εξεταηόμενθ περίοδο, παρουςιάηει κετικι διακφμανςθ τθσ απαςχόλθςθσ που
εκφράςτθκε με αφξθςθ κατά 12,8% ςε επίπεδο περιφερειακισ ενότθτασ, τθ ςτιγμι που θ
χϊρα ςθμείωνε μείωςθ του ποςοςτοφ των απαςχολοφμενων κατά 9,1 ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ, με τα αποτελζςματα τθσ οικονομικισ κρίςθσ να ζχουν γίνει ιδθ ορατά. Σθμαντικι
αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 22% καταγράφθκε ςτουσ Διμουσ Οινουςςϊν και Ψαρϊν.
2.19 Εξζλιξθ Απαςχολουμζνων τθν περίοδο 2001 - 2011
2001

2011

Μεταβολι 2001-2011
(ςε %)

15.228

17.154

12,6

Διμοι Οινουςςϊν και Ψαρϊν

286

349

22,0

Ρεριοχι εφαρμογισ Leader

15.514

17.503

12,8

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

65.798

76.628

16,5

4.102.089

3.727.633

-9,1

Διμοσ Χίου

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Αναφορικά με τθν κατανομι των απαςχολουμζνων ανά τομζα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία
τθσ απογραφισ του 2011 και όπωσ φαίνεται ςτον επόμενο πίνακα, ςτθν περιοχι
εφαρμογισ, ο τριτογενισ τομζασ απορροφά το 76% των απαςχολοφμενων ενδεικτικό τθσ
ςυμμετοχισ του κλάδου του εμπορίου, του τουριςμοφ αλλά και του δθμόςιου τομζα ςτο
οικονομικό προφίλ τθσ ΡΕ Χίου. Στον αντίποδα καταγράφονται πολφ μικρότερα ποςοςτά
ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτον πρωτογενι που ανζρχεται ςτο 8%και ςτο δευτερογενι
τομζα, ςυμβαδίηοντασ ζτςι με τθν αντίςτοιχθ εικόνα ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και Χϊρασ.
2.20 Κατανομι Απαςχολουμζνων κατά τομζα δραςτθριότθτασ 2011
Τομζασ Δραςτθριότθτασ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
Αρικμόσ

%

ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρεριοχι
εφαρμογισ Leader

Αρικμόσ

%

Αρικμόσ

%

Ρρωτογενισ τομζασ

372.209

10%

9.000

14%

1.428

8%

Δευτερογενισ τομζασ

654.377

18%

9.660

15%

2.809

16%

2.701.047

72%

47.249

72%

13.266

76%

65.909

100%

17.503

100%

Τριτογενισ τομζασ

Σφνολο
3.727.633
100%
Ρθγι: Ελ.Στατ.2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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Πςον αφορά ςτθν κατανομι των απαςχολουμζνων ανά οικονομικι δραςτθριότθτα, θ
πλειοψθφία των απαςχολουμζνων ςτθν περιοχι εφαρμογισ, όπωσ φαίνεται ςτο Γράφθμα
που ακολουκεί και ςτον πίνακα 4 του Ραραρτιματοσ, καταγράφεται ςτουσ τομείσ του
εμπορίου και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με τουσ κλάδουσ των καταςκευϊν, τθσ εκπαίδευςθσ
και του τουριςμοφ να ακολουκοφν.
Θ εικόνα που παρουςιάηει θ περιοχι παρζμβαςθσ είναι ςε αντιςτοιχία με τα αντίςτοιχα
μεγζκθ ςε επίπεδο χϊρασ και περιφζρειασ, όπου θ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ
απαςχολείται επίςθσ ςτον τριτογενι τομζα και ειδικότερα ςτο λιανικό και χονδρικό
εμπόριο.
Πςον αφορά ςτθν κατανομι των απαςχολουμζνων ανά επάγγελμα, θ πλειοψθφία των
απαςχολουμζνων αφορά ςε ειδικότθτεσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και πωλθτζσ (23%), ενϊ θ
αμζςωσ πιο πολυπλθκισ ομάδα επαγγζλματοσ είναι τα ανϊτερα ςτελζχθ. Με περίπου το
ίδιο ποςοςτό (12%) ακολουκοφν οι επαγγελματίεσ του πρωτογενοφσ τομζα «ειδικευμζνοι
γεωργοί, κτθνοτρόφοι, δαςοκόμοι & αλιείσ».
Γράφθμα 2.2.9 Κατανομι των Απαςχολοφμενων κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ

Ρθγι: Ελ.Στατ.2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Σθμαντικόσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ εργαςίασ είναι
τα επίπεδα υποαπαςχόλθςθσ. Σε περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ, το φαινόμενο τθσ
ανεργίασ ςυμβαδίηει με τθν αφξθςθ τθσ υποαπαςχόλθςθσ. Στθν περιοχι εφαρμογισ, για το
2011, το ποςοςτό των ατόμων που απαςχολοφνται λιγότερεσ από 20 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ
είναι ελαφρϊσ χαμθλότερο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό για τθν Ρεριφζρεια και τθ
χϊρα. Στα ίδια επίπεδα με αυτά τθσ περιφζρειασ και τθσ χϊρεασ βρίςκεται το ποςοςτό των
ατόμων πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι εφαρμογισ, ενϊ το ποςοςτό των
απαςχολουμζνων που εργάηονται ςυνικωσ περιςςότερεσ από 50 ϊρεσ καταγράφεται
ιδιαιτζρωσ υψθλό ςτουσ Διμουσ Οινουςςϊν και Ψαρϊν (34,4%), υψθλότερο μάλιςτα κατά
10 ςχεδόν μονάδεσ ςε ςχζςθ με τθν Ρεριφζρεια και τθ Χϊρα. Ωςτόςο ςυγκρίνοντασ τθν
κατανομι εντόσ τθσ περιοχισ, μποροφμε να ποφμε ότι θ πλειοψθφία απαςχολείται
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ςεκζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ – εργαηόμενοι 40-49 ϊρεσ και πολφ μικρό ποςοςτό
υποαπαςχολείται.
Γράφθμα 2.2.10 Κατανομι Απαςχολουμζνων ανά ϊρεσ απαςχόλθςθσ, 2011

Ρθγι: Ελ.Στατ.2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Οικονομικά Ενεργόσ Ρλθκυςμόσ (2001-2011)
Ενδιαφζρον ζχει να δει κανείσ, τθν εξζλιξθ γενικότερα του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ
τθν περίοδο 2001-2011, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυρρίκνωςθ τθσ
απαςχόλθςθσ απορρζει και ωσ ςυνζπεια τθσ αυξθμζνθσ μείωςθσ των ατόμων που
ειςζρχονται ςτον παραγωγικό βίο. Το γεγονόσ αυτό αναδεικνφεται ςαφϊσ από τα μεγζκθ
που παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα και βαςίηονται ςτα επίςθμα ςτοιχεία τθσ
απογραφισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τα ζτθ 2001 και 2011. Στθν περιοχι παρζμβαςθσ καταγράφθκε
αφξθςθ του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ τάξθσ του 14,6%, τθ ςτιγμι που θ
αντίςτοιχθ μείωςθ ςτθν χϊρα είναι 0,6%. Μικρότερθ αφξθςθ καταγράφθκε και ςε επίπεδο
Ρεριφζρειασ, αναδεικνφοντασ τθν τάςθ ςτο Βόρειο Αιγαίο. Θ τάςθ αυτι είναι ςε απόλυτθ
ςυνάφεια με τουσ κετικοφσ δείκτεσ αντικατάςταςθσ και νεανικότθτασ, όπωσ
παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενθ ενότθτα.

2.21 Εξζλιξθ Οικονομικά Ενεργοφ Ρλθκυςμοφ,2001- 2011

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ
ΨΑΩΝ
Ρεριοχι εφαρμογισ Leader

2001

2011

Μεταβολι 2001-2011
(ςε %)

4.614.499
73.446
17.200

4.586.636
76.628
19.744

-0,6
4,3
14,8

372

402

8,1

17.572

20.146

14,6

Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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Άνεργοσ Ρλθκυςμόσ
Το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ είναι αρκετά ζντονο ςτθν περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ
προγράμματοσ, αλλά ςε οριακά μικρότερο επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν ανεργία ςτθν
Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του
2011, το ποςοςτό ανεργίασ ανζρχεται ςε 5%, τθ ςτιγμι που ςτθ χϊρα καταγραφόταν ςτο
8%. Αξίηει επίςθσ να επιςθμανκεί ότι, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ που
ςθμειϊκθκε τθν περίοδο 2001-2011 ιταν κατά πολφ μικρότερθ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ
αφξθςθ ςε εκνικό επίπεδο, αφοφ κυμάνκθκε ςε 28,4%, ενϊ ςτθ χϊρα ςε 67,6%.
2.22Εξζλιξθ άνεργου πλθκυςμοφ τθν περίοδο 2001-2011
2001

2011

Μεταβολι 2001-2011
(ςε %)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
512.410
859.003
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
7.648
10.719
Ρεριοχι εφαρμογισ Leader
2.058
2643
Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

67,6
40,2
28,4

2.23 Ροςοςτό Ανεργίασ, 2011
Διμοσ Χίου
Διμοι Οινουςςϊν και Ψαρϊν
Ρεριοχι εφαρμογισ Leader
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Άνεργοι
5,01%
3,74%
5,01%
5,38%
7,94%

Πςον αφορά ςτουσ ανζργουσ ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, θ πλειοψθφία είναι πτυχιοφχοι
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και οι απόφοιτοι λυκείου, όπωσ ιςχφει και ςε επίπεδο
περιφζρειασ και χϊρασ.
2.24 Άνεργοι κατά Επίπεδο Εκπαίδευςθσ, 2011

Σφνολο

Κάτοχοι διδακτορικοφ ι
μεταπτυχιακοφ τίτλου
/ Ρτυχιοφχοι Ραν/μίου
- Ρολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΡΑΙΤΕ ανϊτερων
επαγγελματικϊν και
ιςότιμων ςχολϊν

Ρτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ (ΙΕΚ,
Κολλζγια κλπ.) /
Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικοφ,
Εκκλθςιαςτικοφ,
Επαγγελματικοφ κλπ.)

ΣΥΝΟΛΟ
859.003
180.590
ΧΩΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ
10.719
2.182
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Ρεριοχι
εφαρμογισ
2.643
653
Leader
Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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Απόφοιτοι
τριτάξιου
Γυμναςίου και
πτυχιοφχοι
Επαγγελματικϊν
Σχολϊν

Απόφοιτοι
Δθμοτικοφ /
Άλλθ
περίπτωςθ

375.748

146.740

155.925

4.401

1.881

2.255

1.070

416

490
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Στο ςθμείο αυτό κρίνεται ιδιαιτζρωσ ςκόπιμθ θ αναφορά των πλζον πρόςφατων ςτοιχείων
ανεργίασ τόςο ςτο επίπεδο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όςο και τθσ χϊρασ, ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ απόδοςθ μιασ όςο το δυνατόν πλθρζςτερθσ εικόνασ του φαινομζνου που πλιττει
ζντονα τθν χϊρα, εν μζςω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τα τελευταία ζτθ. Στον πίνακα και το
γράφθμα που ακολουκεί παρατίκεται θ εξζλιξθ τθσ ανεργίασ τθν περίοδο 2011-2015. Τα
ςτοιχεία προζρχονται από τθν Ζρευνα εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Ελ. Στατ. που διενεργείται
δειγματολθπτικά ςε εκνικό επίπεδο.
2.25 Ροςοςτά Ανεργίασ, 2011 - 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Περιοτή
Παρέμβαζης
Leader

13,9

22,6

23,8

26,5

26,0

ΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑ

17,9

24,4

27,5

26,5

24,9

Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Θ εξζλιξθ τθσ ανεργίασ τθν περίοδο 2011-2015 παρουςιάηει δραματικι αφξθςθ ςτο επίπεδο
τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, τθσ τάξεωσ του 88% τθν περίοδο αναφοράσ 2011-2015. Επίςθσ
το ποςοςτό τθσ αφξθςθσ διαφαίνεται ότι ζχει εκτοξευκεί το 2012 από τα επίπεδα του 2011,
και παρουςίαςε άμβλυνςθ τθσ ζνταςθσ τισ περιόδουσ 2012-2015.

Γράφθμα 2.2.11 Εξζλιξθ Ανεργίασ, 2011 - 2015

Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Απαςχόλθςθ ςτον κλάδο τθσ Αλιείασ
Ο αλιευτικόσ τοµζασ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, ωσ κλάδοσ πρωτογενοφσ παραγωγισ,
κεωρείταιςθµαντικόσ, γιατί προςφζρει οικονοµικά και κοινωνικά οφζλθ ςτθν περιοχι. Από
τα ςτοιχεία του πίνακα είναι προφανισ θ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ που επιλκε ςτον κλάδο
τθσ αλιείασ τόςο ςε επίπεδο Ρεριοχισ παρζμβαςθσ, όςο και Ρεριφζρειασ και Χϊρασ. Θ
μείωςθ τθσ τάξεωσ του 34% ςτθν απαςχόλθςθ ςτον κλάδο τθσ αλιείασ που καταγράφθκε
ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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για τισ περιόδουσ αναφοράσ 2001 – 2011, αποτελεί ςυνζχεια και επακόλουκο του
κακολικοφ φαινομζνου ςυρρίκνωςθσ των ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ, λόγω τθσ
οικονομικισ κρίςθσ και των επιπτϊςεων αυτισ ςτισ τοπικζσ και τθν εκνικι οικονομία.
2.26Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ – Αλιεία 2001, 2011

2001
Ρεριοχι Leader
Ρεριφζρεια Β.
Αιγαίου

Μεταβολι
2011-2011
(ςε %)

2011
390

259

-0,34

1285

901

-0,30

14.547

-0,19

Σφνολο Ελλάδασ
17953
Ρθγι: Ελ.Στατ.2001, 2011 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

2.2.3.2 Ο πρωτογενισ τομζασ
Ο αγροτικόσ τομζασ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ δυναμικϊν κλάδων
(μαςτιχοκαλλιζργεια, ελαιοκαλλιζργεια, ιχκυοκαλλιζργεια, αλιεία, κτθνοτροφία), λόγω των
ιπιων κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν αγροτικι παραγωγι (περιοριςμζνοι
παγετοί κλπ) και τθν κακιερωμζνθ εξωςτρζφεια ςθμαντικϊν επιχειριςεων τθσ Χίου, ενϊ
κφριο χαρακτθριςτικό είναι οι παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ ιπιασ μορφισ που δεν
επιβαρφνουν το περιβάλλον. Στουσ κλάδουσ του αγροτικοφ τομζα απαςχολείται κατά
παράδοςθ ο τοπικόσ πλθκυςμόσ και με παραδοςιακά ςυςτιματα καλλιζργειασ, ενϊ
ςθμαντικι μερίδα των αγροτϊν πολυαπαςχολοφνται.
Στο γεγονόσ αυτό, αλλά και ςτισ ιδιαίτερεσ εδαφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που
χαρακτθρίηουν τθν Ρ.Ε. Χίου, οφείλεται θ παραγωγι παραδοςιακϊν - βιολογικϊν
επϊνυμων προϊόντων, κακϊσ και θ δυνατότθτα περαιτζρω ανάπτυξθσ ςε οριςμζνουσ από
αυτά.
Ωςτόςο θ Χίοσ είναι φτωχι ςε καλλιεργοφμενθ γθ (μόνο το 19,5% τθσ ζκταςισ τθσ
καλλιεργείται), ενϊ παρουςιάηει και τον υψθλότερο κατακερματιςμό αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων με μζςθ ζκταςθ αγροτεμαχίου τα 2,17 ςτρζμματα, ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Βορείου Αιγαίου.
Αγροτικά τοπία
Τα Αγροτικά Τοπία είναι αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ φυςικοφ περιβάλλοντοσ
και διαχειριςτικϊν αγροτικϊν ςυςτθμάτων. Θ μακρά ιςτορικι πορεία αυτισ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ ςτθν περιοχι τθσ Χίου, ζχει δθμιουργιςει μια ςειρά από θμι-φυςικά
τοπία, τα οποία αν και δεν διακρίνονται για τθν παραγωγικι τουσ αξία (εξαιτίασ των
περιοριςμζνων φυςικϊν πόρων), εντοφτοισ χαρακτθρίηονται από μεγάλθ οικολογικι και
αιςκθτικι αξία. Θ οικολογικι αξία ζχει να κάνει με τθν ίδια τθ φφςθ των παραδοςιακϊν
αγροτικϊν διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων, με τα οποία ςυντθροφνταν με βιϊςιμεσ πρακτικζσ θ
ποιότθτα των περιοριςμζνων φυςικϊν πόρων. Θ αιςκθτικι αξία, από τθν άλλθ, αναφζρεται
ςτθ ςυμβολικι δφναμθ των αγροτικϊν αυτϊν τοπίων, τα οποία αποτελοφν ζναν αυτοτελι
τουριςτικό πόρο, ποφ μζχρι ςιμερα ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ «δωρεάν ςκθνικό» για τον
τουριςμό παραλίασ και ζχει υψθλζσ δυνατότθτεσ μελλοντικισ αξιοποίθςθσ αν διατθριςει
ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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τα χαρακτθριςτικά του.
Γεωργία
Στθν περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ
απογραφισ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ του ζτουσ 2009 τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., θ καλλιεργοφμενθ
ζκταςθ ανζρχεται ςε 203.067 ςτρ. και αντιςτοιχεί ςτο 12,3% τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου
(1.647.840 ςτρ.) και ςτο 0,6% τθσ χϊρασ (34.779.290 ςτρ.).
Πςον αφορά ςτο δυναμικό, το μζγεκοσ και τθ διάρκρωςθ εκμεταλλεφςεων, θ Ρ.Ε. Χίου
ςυγκεντρϊνει 5.261 εκμεταλλεφςεισ (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2009) με ςυνολικι γεωργικι ζκταςθ 212
χιλιάδεσ ςτρζμματα (βλ. Ρίνακα 5 του Ραραρτιματοσ), από τισ οποίεσ οι 5.255διακζτουν
γεωργικι γθ που αντιςτοιχεί ςτο 95,75% τθσ ςυνολικισ γεωργικισ ζκταςθσ (203.067 ςτρ.).
Θ περιοχι εμφανίηει μζςο όρο ζκταςθσ ανά εκμετάλλευςθ 38,64 ςτρ., ποςοςτό που είναι
αρκετά πιο χαμθλό τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου και τθσ χϊρασ που θ μζςθ ζκταςθ ανά
εκμετάλλευςθ ανζρχεται ςε 54,63 και 48,52 ςτρ. αντίςτοιχα. Στο εςωτερικό του Νομοφ
εντοπίηεται μεγάλθ διακφμανςθ του μεγζκουσ των εκμεταλλεφςεων. Ενδεικτικά
αναφζρεται ότι ςτο Διμο Οινουςςϊν είναι καταγεγραμμζνεσ 8 εκμεταλλεφςεισ ςε 3.091
ςτρ. και ωσ εκ τοφτου θ μζςθ ζκταςθ ανά εκμετάλλευςθ κυμαίνεται ςε 386,38 ςτρ. ενϊ
ακολουκεί θ Δ.Ε. Ομθροφπολθσ με 88,47 ςτρ. Στον αντίποδα βρίςκεται θ Δ.Ε. Χίου που θ
μζςθ εκμετάλλευςθ ανζρχεται ςε μόλισ 14,75 ςτρ.

2.27Εκμεταλλεφςεισ και εκτάςεισ (ςε ςτρ.) χρθςιμοποιοφμενθσ γεωργικι γθσ& μζςο
μζγεκοσ εκμετάλλευςθσ, 2009
ΣΥΝΟΛΟ ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΓΕΩΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Ρεριοχι
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ρ.Ε. ΧΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ

5.255

203.067

38,64

30.165

1.647.840

54,63

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
716.823 34.779.290
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

48,52

Από τισ 5.263 αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Ρ.Ε. Χίου:
 οι μικτζσ (γεωργο-κτθνοτροφικζσ) εκμεταλλεφςεισ ανζρχονται ςε 303 και
αποτελοφν το 5,76% του ςυνολικοφ αρικμοφ τουσ
 οι αμιγϊσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ανζρχονται ςε 4.902 (ιτοι ςτο 93,14% του
ςυνολικοφ αρικμοφ,
 οι αμιγϊσ κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ ανζρχονται ςε 58 (ιτοι ςτο 1,10% του
ςυνόλου).
Οι αμιγϊσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ (βλ. Ρίνακα 6 του Ραραρτιματοσ) καταλαμβάνουν
ζκταςθ 75 χιλ. ςτρ. περίπου (36,95% τθσ ζκταςθσ του ςυνόλου των αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων) και οι μικτζσ καταλαμβάνουν αντίςτοιχα 70 χιλ. ςτρ. περίπου (34,48% τθσ
ζκταςθσ του ςυνόλου των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων). Τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςτθν
Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου ςυμβαδίηουν όςον αφορά τισ αμιγϊσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ,
αλλά υπάρχει μεγάλθ απόκλιςθ ςτισ μικτζσ εκμεταλλεφςεισ που ανζρχονται ςε πολφ
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υψθλότερο ποςοςτό (58,01%), ενϊ οι κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ αποτελοφν το 11,65%
του ςυνολικοφ αρικμοφ τουσ. Σε επίπεδο χϊρασ οι αμιγϊσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ
αποτελοφν το 79,5%, ενϊ οι μικτζσ (γεωργο-κτθνοτροφικζσ) εκμεταλλεφςεισ αποτελοφν το
18,3% του ςυνόλου.
Οι περιςςότερεσ εκμεταλλεφςεισ είναι οικογενειακισ μορφισ, με ςχετικά χαμθλι
τεχνολογικι υποδομι και παραδοςιακζσ πρακτικζσ τόςο ςτον τρόπο οργάνωςθσ όςο και
ςτον τρόπο διαχείριςθσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ, επθρεάηοντασ άμεςα τον αρικμό του
διακζςιμου εργατικοφ δυναμικοφ αλλά και του κεφαλαίου.
Ειδικότερα ςτθν περιοχι εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ ςχετικά με το κακεςτϊσ
κατοχισ, το ςφνολο των 203 εκμεταλλεφςεων κατανζμεται ωσ εξισ:

5.049 (85,9%) διακζτουν ιδιόκτθτθ γθ,

724 (12,3%) προβαίνουν ςε ενοικίαςθ γεωργικϊν εκτάςεων,

10 (0,2%) αξιοποιοφν τθ μεςιακι μορφι και

95 (1,6%) χρθςιμοποιοφν άλλου τφπου μορφζσ κατοχισ αγροτικϊν εκτάςεων.
Γράφθμα 2.2.12Κατανομι των εκμεταλλεφςεων ανά κακεςτϊσ κατοχισ, 2009

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

Αν και ο αρικμόσ των εκμεταλλεφςεων αφορά κατά ςυντριπτικι πλειοψθφία ςε ιδιόκτθτθ
γθ, όςον αφορά ςτθν ζκταςθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ γθσ ςτθν Ρ.Ε. Χίου είναι κατά κφριο
λόγο νοικιαςμζνθ, ςε αντίκεςθ με τθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου και τθ χϊρα, όπου οι
ιδιόκτθτεσ εκμεταλλεφςεισ υπερτεροφν τόςο ςε αρικμό όςο και ςε ζκταςθ (βλ. Ρίνακα 7 του
Ραραρτιματοσ).
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Γράφθμα 2.2.13Χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ ανά κακεςτϊσ κατοχισ, 2009

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

Αναφορικά με τισ αρδευόμενεσ εκτάςεισ(βλ. Ρίνακα 8 του Ραραρτιματοσ), οι γεωργικζσ
εκμεταλλεφςεισ που αρδεφονται ςτθν περιοχι εφαρμογισ του προγράμματοσ ανζρχονται
ςε 2.067 και αποτελοφν το 39% του ςυνόλου των εκμεταλλεφςεων, ενϊ ςτα ίδια μεγζκθ
κυμαίνονται και οι αρδευκείςεσ, αγγίηοντασ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τθν Ρεριφζρεια Β.
Αιγαίου. Ωςτόςο υςτεροφν ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τα εκνικά μεγζκθ. Σθμαντικι όμωσ
υςτζρθςθ παρατθρείται ςτο μζγεκοσ των αρδευόμενων και αρδευκείςων εκτάςεων ςε
ςχζςθ με τθ χϊρα. Αλλά όπωσ φαίνεται, αυτό είναι μια γενικότερθ απόκλιςθ του ςυνόλου
τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
Ειδικότερα, οι εκτάςεισ που αρδεφονται ςτθν περιοχι εφαρμογισ αντιςτοιχοφν ςτο 4,3%
του ςυνόλου εκτάςεων των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και ανάλογο είναι και το ποςοςτό
που καταγράφεται ςε επίπεδο περιφζρειασ, ενϊ το ποςοςτό ςε επίπεδο χϊρασ κυμαίνεται
ςε 37,7%). Οι αρδευκείςεσ εκτάςεισ ςτθν περιοχι εφαρμογισ αποτελοφν επίςθσ το 4,3% τθσ
γεωργικισ ζκταςθσ, ποςοςτό οριακό υψθλότερο από το αντίςτοιχο τθσ περιφζρειασ (3,5%)
αλλά εξαιρετικά χαμθλότερο από το αντίςτοιχο τθσ χϊρασ (29,9%).
Γράφθμα 2.2.14Κατανομι εκτάςεων ςε αρδευόμενεσ - αρδευκείςεσ, 2009

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009
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Θ ζνταςθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ μιασ περιοχισ, εκτόσ από το είδοσ των καλλιεργειϊν
και ιδιαίτερα των δυναμικϊν, τθν ποιότθτα και τθν ζκταςθ τθσ διακζςιμθσ γθσ,
προςδιορίηεται και από τον αρικμό, το είδοσ, τθ δυναμικότθτα και το βακμό παλαιότθτασ
των γεωργικϊν μθχανθμάτων που διακζτει. Οι γεωργοί τθσ περιοχισ εφαρμογισ το 2012
διζκεταν 11.739 γεωργικά μθχανιματα (ζναντι των 12.201 το 2009), θ πλειοψθφία των
οποίων αφοροφςε ςε κλαδευτικά μθχανιματα (βενηινοπρίονα) και μονοαξονικοφσ
γεωργικοφσ ελκυςτιρεσ (βλ. Ρίνακα 9 του Ραραρτιματοσ).
Επιπλζον, θ ςθμαντικότθτα του αγροτικοφ τομζα για τθν τοπικι οικονομία αναδεικνφεται
μζςα από τα επίπεδα πολυαπαςχόλθςθσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι. Ππωσ
φαίνεται και ςτο επόμενο γράφθμα και ςτον πίνακα 10 του Ραραρτιματοσ, υπερτεροφν οι
απαςχολοφμενοι που ζχουν άλλθ δραςτθριότθτα ωσ κφρια ζναντι εκείνων που ζχουν άλλθ
δραςτθριότθτα ωσ δευτερεφουςα και θ κφρια απαςχόλθςι τουσ είναι με τθ γεωργία –
κτθνοτροφία. Ζτςι περιοχι εφαρμογισ ακολουκεί τισ γενικότερεσ τάςεισ τόςο ςε
περιφερειακό όςο και ςε εκνικό επίπεδο.
2.28Απαςχόλθςθ Οικογζνειασ και Κατόχων ςε Άλλθ Δραςτθριότθτα (Κφρια / Δευτερεφουςα), 2009
2.100

1.658

1.926

ΑΛΛΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΚΥΙΑ &
ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ)

Εκμεταλλεφςεισ

Απαςχολοφμενοι

Εκμεταλλεφςεισ

Απαςχολοφμενοι

161

174
Απαςχολοφμενοι

1.803

Εκμεταλλεφςεισ

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

ΑΛΛΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΚΥΙΑ
ΑΛΛΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ - ΓΕΝΙΚΟ
ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ
ΣΥΝΟΛΟ
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

Ενδιαφζρον επίςθσ παρουςιάηει να δοφμε τθ ςυμμετοχι των μόνιμων και των εποχικϊν
εργατϊν ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία. Ππωσ φαίνεται και ςτον επόμενο πίνακα, ςτθν
πλειοψθφία των εκμεταλλεφςεων απαςχολοφνται εποχικοί εργάτεσ (423 εκμεταλλεφςεισ
ζναντι των 23 όπου απαςχολοφνται μόνιμοι εργάτεσ). Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, είτε
μιλάμε για εποχικό εργατικό δυναμικό είτε για μόνιμο, οι θμερομίςκιοι υπερτεροφν
ςθμαντικά.
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2.29Κατανομι μόνιμων και εποχικϊν εργατϊν, 2009
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΓΑΤΕΣ

ΕΡΟΧΙΚΟΙ ΕΓΑΤΕΣ

Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΘΜΕΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΘΜΕΟΜΙΣΘΙΩΝ
Ρ.Ε. ΧΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

23

34

5.805

423

700

12.475

218

319

63.878

10.575

24.923

385.506

16.979

26.207

5.464.108

301.275

1.036.524

14.658.407

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

Αναφορικά με τα καλλιεργοφμενα είδθ(βλ. Ρίνακα 11 του Ραραρτιματοσ), ςτθν Ρ.Ε.
Χίου υπεριςχφουν οι εκμεταλλεφςεισ των δενδρωδϊν καλλιεργειϊν (αποτελοφν το 18,4%
των δενδρωδϊν καλλιεργειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου) και ακολουκοφν οι
εκμεταλλεφςεισ ελιάσ (17,8% τθσ περιφζρειασ).
2.30 Ραραγωγι Κφριων Αγροτικϊν Ρροϊόντων ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου
και ςυμμετοχι τθσ Ρ.Ε. Χίου, 2009
Ραραγωγι
Συμμετοχι τθσ Ρ.Ε. Χίου
Κατθγορία Ρροϊόντοσ
Βορείου Αιγαίου
ςτο ςφνολο τθσ
/ Ρροϊόν
(ςε τόνουσ)
Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου
Αροτραίεσ Καλλιζργειεσ
Σανό, χόρτο, ριηϊματα
14.642
2,30%
Κρικάρι
13.982
0,70%
Καρποφηια και πεπόνια
6.499
19,30%
Ρατάτεσ
8.546
31,50%
Σιτάρι ςκλθρό
5.967
2,90%
Λαχανικά
Τομάτεσ νωπισ χριςθσ
10.428
10,00%
Λοιπά λαχανοκομικά
5.316
18,50%
είδθ
Αμπελουργικά Ρροϊόντα
Μοφςτοσ
10.122
1,70%
Δενδρϊδθσ Καλλιζργειεσ
Ελιζσ ελαιοποίθςθσ
29.950
6,60%
Ελαιόλαδο 2007/2008
10.607
1,80%
Ρορτοκάλια
2.922
34,30%
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009
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Γράφθμα 2.2.15Συμμετοχι τθσ ΡΕ Χίου ςτο ςφνολο τθσ ΡΒΑ, 2009

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφι Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

Θ µαςτίχα είναι ρθτίνθ του φυτοφ ςχίνου (Pistacia Lentiscus var. Chia) που παράγεται ςτο
νότιο µζροσ τθσ Χίου και αποτελεί προϊόν ΡΟΡ. Οι εκτάςεισ που καλφπτονται από τα
µαςτιχόδεντρα είναι περίπου 19000 ςτρζµµατα, αλλά οριςµζνεσ είναι εγκαταλελειµµζνεσ,
κακϊσ ζνα µζροσ των παραγωγϊν είναι θλικιωµζνοι ι/και όχι «επαγγελµατίεσ»
µαςτιχοπαραγωγοί. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ παραγωγι μαςτίχασ καλφπτει ςχεδόν το 1/3
των καλλιεργοφμενων εκτάςεων του νθςιοφ, φτάνοντασ τουσ 120 τόνουσ. Ρερίπου 4850
παραγωγοί παραδίδουν µαςτίχα ςτθν Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου, µια υποχρεωτικι
δευτεροβάκμια ζνωςθ από τουσ 20 πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ. Θ δθμιουργία τθσ
εταιρείασ Mediterra SA από τθν Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου βοικθςε πολφ ςτθν
παραγωγι πολλϊν προϊόντων µε βάςθ τθ µαςτίχα, αλλά και τθν διαςφάλιςθ ςθµαντικοφ
µζρουσ τθσ τελικισ υπεραξίασ προσ όφελοσ τθσ Ζνωςθσ και των παραγωγϊν.
Θ µαςτίχα αποτελεί ζνα από τα πιο δυναµικά εξαγωγικά προϊόντα τθσ Ρεριφζρειασ, είναι
µζροσ τθσ ταυτότθτασ τθσ Χίου και µπορεί να χρθςιµοποιθκεί ωσ «όχθµα» και για άλλα
διατροφικά προϊόντα του νθςιοφ και τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ ζχει ιδθ ςυµβεί. Το
ςθµαντικότερο είναι ότι διατθρεί και ςθµεία λιανικισ πϊλθςθσ των προϊόντων, αλλά και
τεχνογνωςία που µπορεί να δϊςει άµεςα πρόςβαςθ ςε αγορζσ και δίκτυα διακίνθςθσ.
Μαηί με τθ Μαςτίχα Χίου (ΡΟΡ) το μανταρίνι αποτελεί ζνα από τα πλζον αναγνωρίςιμα
αγροτικά προϊόντα του Νομοφ και περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο με τα 37 πιο φθμιςμζνα
αγροτικά προϊόντα τθσ χϊρασ, το οποίο ζχει καταχωρθκεί ωσ προϊόν Ρροςτατευμζνθσ
Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ). Θ καλλιζργεια των μανταρινιϊν αποτζλεςε επί δεκαετίεσ
ςτιριγμα τθσ οικονομίασ του νθςιοφ, και λειτοφργθςε ςαν αντιςτάκμιςμα ειδικά ςτθ
ςυρρίκνωςθ τθσ καλλιζργειασ τθσ λεμονιάσ, που ςθμειϊκθκε τθ δεκαετία του 1920-1930
λόγω τθσ εμφάνιςθσ κορυφοξιρασ. Μεγάλθ βαρφτθτα για τθν ανάπτυξθ τθσ καλλιζργειασ
του χιϊτικου μανταρινιοφ διαδραμάτιςε και θ ζντονθ εμπορικι δραςτθριότθτα των
κατοίκων του νθςιοφ, μζςω τθσ οποίασ το προϊόν προωκικθκε ςε διάφορεσ αγορζσ του
εξωτερικοφ. Ζτςι ςιμερα, οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ ςυγκεντρϊνεται το μεγαλφτερο μζροσ των
καλλιεργειϊν είναι:

Θ Δ.Ε. Καμποχϊρων ςτο κεντροανατολικό τμιμα του νθςιοφ τθσ Χίου

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Σελίδα 74





Θ Δ.Ε. Καρδαμφλων ςτο βορειονατολικό τμιμα του νθςιοφ τθσ Χίου
Θ Δ.Ε. Βολιςςοφ ςτο βορειοδυτικό τμιμα του νθςιοφ τθσ Χίου
Τα νθςιά Οινοφςςεσ και Ψαρά.

Αν και τα ελαιόδεντρα αποτελοφν µια ςθμαντικι κατθγορία χριςθσ γθσ για τθν Ρεριφζρεια
ςυνολικά (οι ελαιοπαραγωγοί είναι περίπου 26.000 ςυνολικά ςτθν Ρεριφζρεια και οι
εκτάςεισ των ελαιϊνων ανζρχονται ςε 600.000 ςτρ. περίπου), ςτθ Χίο παράγεται μόλισ το
5%, κακϊσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία προζρχεται από τισ καλλιζργειεσ ςτθ Λζςβο.
Υπάρχει επίςθσ αξιόλογθ παραγωγι και καλλιζργεια κθπευτικϊν ςε υπαίκρια κατά βάςθ
αλλά και κερμοκθπιακι καλλιζργεια κακϊσ και πατάτασ, που εφοδιάηουν τθν τοπικι
αγορά. Καλλιεργοφνται δυο είδθ πατάτασ (Spunta-λευκόςαρκθ και Fabula-κίτρινθ
ςτρογγυλι).
Δυναμικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει ςχετικι δραςτθριότθτα ςτθν παραγωγι κραςιοφ. Οι
κυριότερεσ ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται νθςί είναι:
1. Φωκιανό
2. Χιϊτικο Κραςερό
3. Μανδθλαριά
4. Αςφρτικο
5. Ακιρι
6. Λοιπζσ
Επίςθσ, ςτθν Ρ.Ε. Χίου υφίςταται ςθμαντικόσ αρικμόσ ςτρεμμάτων με βιολογικζσ
καλλιζργειεσ(βλ. Ρίνακα 12 του Ραραρτιματοσ), που αφοροφν κυρίωσ ςτθν παραγωγι
ελιϊν (16 εκμεταλλεφςεισ και 424,1 ςτρ,) και λιγότερο ςτθν παραγωγι εςπεριδοειδϊν (12
εκμεταλλεφςεισ και 139 ςτρ.). Ωςτόςο όμωσ όπωσ φαίνεται από τον ανωτζρω πίνακα, ςτθν
περιοχι εφαρμογισ ςυγκεντρϊνεται το 43% των εκμεταλλεφςεων και το 41% τθσ ζκταςθσ
βιολογικισ καλλιζργειασ εςπεριδοειδϊν τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
Πςον αφορά ςτθν παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ, ςτθν Ρ.Ε. Χίου υπάρχουν τα κάτωκι
πιςτοποιθμζνα προϊόντα:
 Θροφµπα ελιά Χίου (ΡΟΡ)
 Τςίκλα Χίου (ΡΟΡ)
 Μαςτίχα Χίου (ΡΟΡ)
 Μαςτιχζλαιο Χίου (ΡΟΡ)
 Μανταρίνι Χίου (ΡΓΕ)
Πςον αφορά ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία των αγροτικϊν προϊόντων ςτθν Ρ.Ε.,
πρωταρχικι αναφορά αξίηει να γίνει ςτθ μεταποίθςθ τθσ ρθτίνθσ των μαςτιχόδεντρων, τθν
οποία ζχει αναλάβει θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου (Ε.Μ.Χ.). Θ Ζνωςθ
Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου (Ε.Μ.Χ) ιδρφκθκε το 1938 βάςει του Νόμου 1390, είναι
Αναγκαςτικόσ Συνεταιριςμόσ και αποτελεί το φορζα αποκλειςτικισ διαχείριςθσ τθσ φυςικισ
μαςτίχασ Χίου τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Αποτελεί τθν ςυλλογικι ζκφραςθ
20 πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν των 24 Μαςτιχοχωρίων που βρίςκονται ςτθν νότια Χίο.
Σιμερα, θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου αρικμεί 4.543 φυςικά μζλθ και είναι ζνασ από
τουσ μεγαλφτερουσ ςε μζγεκοσ οργανιςμοφσ τθσ περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου ενϊ
παράλλθλα κεωρείται ςυνεταιριςμόσ – πρότυπο για τα ελλθνικά δεδομζνα.
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Θ Ζνωςθ ζχει ωσ κφρια δραςτθριότθτά τθσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και εμπορία φυςικισ
μαςτίχασ και τθν παραγωγι και εμπορία προϊόντων μαςτίχασ. Θ εμπορικι τθσ
δραςτθριότθτα είναι κυρίωσ εξαγωγικι αφοφ περίπου το 70% τθσ ετιςιασ παραγωγισ τθσ
μαςτίχασ Χίου προωκείται ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Είναι αξιοςθμείωτο δε ότι τα
ςθμαντικότερα προϊόντα τθσ Ε.Μ.Χ είναι προϊόντα Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ
Ρροζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ), όπωσ θ μαςτίχα, θ τςίχλα ΕΛΜΑ, το λικζρ μαςτίχασ και το μαςτιχζλαιο.
Στο πλαίςιο τθσ αναδιοργάνωςθσ τθσ Ζνωςθσ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου ιδρφκθκε το
καλοκαίρι του 2002 θ MEDITERRA ΑΒΕΣΕ. Θ ίδρυςθ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ ΜEDITERRA A.E
και θ παράλλθλθ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων mastihashop ζδωςαν μια νζα
ϊκθςθ ςτο προϊόν μαςτίχα που ςταδιακά εδραιϊκθκε ωσ μια διαφορετικι πρόταςθ
ευθμερίασ που κυκλοφόρθςε ευρζωσ ςτθν Ελλθνικι αγορά και μφθςε το ελλθνικό
καταναλωτικό κοινό ςτισ ποικίλεσ χριςεισ του, παρζχοντάσ του προςτικζμενθ αξία.
Επίςθσ, προϊόν ευρείασ μεταποίθςθσ αποτελεί το μανταρίνι Χίου, το οποίο εκτόσ τθσ
κατανάλωςισ του ωσ επιτραπζηιο φροφτο αποτελεί τθ βάςθ για τθν παραγωγι προϊόντων
όπωσ χυμοί, μαρμελάδεσ και γλυκά κουταλιοφ, ενϊ τα αικζρια ζλαιά του χρθςιμοποιοφνται
ςτθν ποτοποιία, τθν αρωματοποιία και τθ ηαχαροπλαςτικι. Τζλοσ τα υποπροϊόντα από τισ
διαδικαςίεσ παραγωγισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ηωοτροφι, κυρίωσ για τα ηϊα
γαλακτοπαραγωγισ, για τα οποία κεωρείται άριςτθ τροφι.
Κφριοσ φορζασ που αναπτφςςει δραςτθριότθτα ςτθν παραγωγι, μεταποίθςθ και εμπορία
του μανταρινιοφ είναι ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Εςπεριδοκαλλιεργθτϊν Χίου (ΑΣΕΧ), ο
οποίοσ αποτελεί τθ μοναδικι πρωτοβάκμια ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ τθσ Χίου. Ο ΑΣΕΧ που
εδρεφει ςτον Κάμπο Χίου, ιδρφκθκε το 1985 κατόπιν ςυνζνωςθσ τεςςάρων τοπικϊν
ςυνεταιριςμϊν εςπεριδοκαλλιεργθτϊν.
Πςον αφορά άλλα εςπεριδοειδι, αξιόλογθ είναι θ καλλιζργεια πορτοκαλιϊν. Σφμφωνα με
ςτατιςτικά ςτοιχεία του Υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, το 2014 θ καλλιζργεια
πορτοκαλιϊν ανζρχονταν ςε 3.000 ςτρ. και θ παραγωγι ςε 800 τόνουσ, εκ των οποίων οι
μιςοί ςχεδόν προορίηονταν για χυμοποίθςθ.
Επίςθσ, αξίηει να αναφερκεί ότι θ περιοχι ζχει μεγάλθ παράδοςθ ςτθν ποτοποιία και
ςιμερα δεκάδεσ οικογενειακζσ επιχειριςεισ παράγουν οφηα, αρωματικά λικζρ κόκκινα
κυρίωσ κραςιά ςυμπεριλαμβανομζνου και το φθμιςμζνου από τθν αρχαιότθτα «Αριοφςιο
Οίνο», αλλά και δυνατι ςοφμα. Θ ςοφμα είναι παραδοςιακό ποτό τθσ Χίου και αποτελεί
ζνα είδοσ τςίπουρου που βγαίνει από απόςταξθ ςφκων. Ραραςκευάηεται από τθ ηφμωςθ
φροφτων που περιζχουν ςάκχαρα (ςφκα, ςτζμφυλα κ.λ.π.) που αφοφ αναμιγνφονται,
αφινονται να ηυμωκοφν για 15 περίπου θμζρεσ και ςτθ ςυνζχεια αποςτάηονται. Θ
απόςταξθ μπορεί να γίνει ςε ζνα ι ςε δφο ςτάδια και θ μζκοδοσ κακορίηει τθν κακαρότθτα
και τθν ποιότθτα του ποτοφ. Κάκε χρόνο από τα τζλθ Οκτωβρίου ξεκινάει θ περίοδοσ τθσ
παραγωγισ ςοφμασ, κατόπιν δθμοςίευςισ τθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Πςοι
διακζτουν αποςτακτιρια παίρνουν το λεγόμενο «πιςτοποιθτικό αμπελοκτθμοςφνθσ» από
το διμο και ςτθ ςυνζχεια τθν άδεια απόςταξθσ από το τελωνείο Χίου, για να
πραγματοποιιςουν τθν ετιςια παραγωγι ςοφμασ. Οι ιδιοκτιτεσ των αποςτακτιρων
διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ. Σε αυτοφσ που διακζτουν επαγγελματικι άδεια και
παράγουν ςοφμα για δφο μινεσ και ςτουσ εραςιτζχνεσ όπου τουσ εκδίδεται μία άδεια για
48 ϊρεσ.
Πςον αφορά ςτθν οινικι παραγωγι, αν και το κραςί ιταν ζνα από τα πιο αξιόλογα και
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φθμιςμζνα προϊόντα, που παριγαγε θ Χίοσ ςτθν αρχαιότθτα., θ Χίοσ ιταν το μοναδικό νθςί
του Αιγαίου ςτο οποίο δεν υπιρχε ςυςτθματικι παραγωγι εμφιαλωμζνου οίνου που να
κάλυπτε ζςτω και τισ τοπικζσ ανάγκεσ. Μζχρι πρότινοσ θ περιοχι, διατθροφςε εκτάςεισ
χαρακτθριςμζνεσ ςαν αμπελϊνεσ ςτα χωριά τθσ Β.Δ. Χίου με κζντρο τα Κουροφνια και
επεκτείνονταν ςτα γφρω χωριά Εγρθγόρο, Αφροδίςια, Κζραμο, Ροταμιά και Ριςπιλοφντα,
που ςτο μεγαλφτερο, όμωσ, μζροσ τουσ ιταν εγκαταλελειμμζνεσ λόγω τθσ πλθκυςμιακισ
εριμωςθσ ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ. Θ εταιρεία, ΟΙΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ ΓΕΩΓΙΚΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ
«ΑΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε.» ςυςτικθκε τον Οκτϊβριο του 2004 και αποτελεί τθν πρϊτθ επιχείρθςθ
που ιδρφεται με αντικείμενο τθν οινοποίθςθ ςτθν Ρ.Ε. Χίου. Θ ιδζα τθσ ίδρυςθσ εταιρείασ,
που κα αςχολθκεί με τθν παραγωγι του «Αριοφςιου» οίνου ςτθ Βόρεια Χίο, ξεκίνθςε το
1999, με αφορμι μελζτθ ςκοπιμότθτασ που εκπονικθκε για λογαριαςμό τθσ ΕΝΑ Χίου Α.Ε.
(Αναπτυξιακισ εταιρείασ του Νομοφ Χίου), ςτα πλαίςια του Γραφείου Βιομθχανικισ
Αλλαγισ.
Το νθςί μπικε επιςιμωσ ςτον οινικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ το 2008 και από το 2010, ο
αναγεννθμζνοσ αμπελϊνασ τθσ Χίου παράγει τουσ οίνουσ ΡΓΕ Χίοσ (Τοπικόσ Οίνοσ Χίου).
Κτθνοτροφία
Θ κτθνοτροφία αποτελεί µια πολφ ςθµαντικι παραγωγικι δραςτθριότθτα ςτα νθςιά τθσ
Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου. Στθν Ρ.Ε. Χίου, θ κτθνοτροφία αποτελεί αξιόλογο κομμάτι τθσ
τοπικισ οικονομίασ ιδιαίτερα για το Διμο Ψαρϊν, κακϊσ θ διαμόρφωςθ του αγροτικοφ
ειςοδιματοσ ςυνίςταται ςτθν εκτροφι μικροφ αρικμοφ βελτιωμζνων αγελάδων,
αρκετϊν οικοςίτων προβάτων (Χιϊτικο πρόβατο) και γιδιϊν, προβάτων και γιδιϊν ςε
ςθμαντικό αρικμό, ορνίκων, κυψελϊν κακϊσ και ηϊων εργαςίασ. Θ ποιότθτα των
προϊόντων αποτελεί το ςθµαντικό δυνατό τουσ ςθµείο. Ωςτόςο μείηον ηιτθμα αποτελεί θ
ανυπαρξία κακοριςμζνων βοςκοτόπων, γεγονόσ που οδθγεί ςτθν παράνομθ βόςκθςθ και
μθ επαρκισ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ των βοςκοτόπων για το ηωικό κεφάλαιο του νθςιοφ.
Το μεγαλφτερο ποςοςτό των εκμεταλλεφςεων βοοειδϊν ςτθ Χίο, ανικει ςτθν κατθγορία
των μικρϊν εκμεταλλεφςεων (155 ι 83,33%) με 1 – 10 βοοειδι και ακολουκοφν οι μεςαίεσ
εκμεταλλεφςεισ (26 ι 13,98%) με 11 – 30 βοοειδι. Στο νθςί υπάρχουν 2 μεγάλεσ
εκμεταλλεφςεισ (1,08%) με 31 – 50 βοοειδι και 3 πολφ μεγάλεσ (1,61%) που εκτρζφουν
πάνω από 51 βοοειδι.
Στθ Χίο υπάρχει ςθµαντικι δραςτθριότθτα αγελαδοτροφίασ, θ οποία μάλιςτα - ςφμφωνα
με τθν Απογραφι Γεωργίασ & Κτθνοτροφίασ του 2009 - αποτελεί το 40% των
εκμεταλλεφςεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ ςτο ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου (39
εκμεταλλεφςεισ ςτο ςφνολο 97 εκμεταλλεφςεων). Ο αρικμόσ των κεφαλϊν αγελάδων
γαλακτοπαραγωγισ ανζρχεται ςε 427 ζναντι των 684 ςτθν Ρεριφζρεια.
Στον αντίποδα βρίςκονται τα προβατοειδι τα οποία ζχουν τθ μικρότερθ ςυμμετοχι ςτθν
κτθνοτροφία τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου (αποτελοφν το 2% των εκμεταλλεφςεων και των
κεφαλϊν), αλλά θ ςυμβολι τουσ είναι ςθμαντικι ςτθν οικονομία τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ
αφοφ αρικμοφν 85 εκμεταλλεφςεισ και 7.847 κεφαλζσ.
Σε ό,τι αφορά τισ εκμεταλλεφςεισ αιγοπροβάτων το 32,26% (70) εκτρζφει 1 – 50
αιγοπρόβατα, το 31,80% (69) εκτρζφει 51 – 200 αιγοπρόβατα, το 26,27% (57) εκτρζφει 201
– 500 αιγοπρόβατα και το 9,68% (21) πάνω από 501 αιγοπρόβατα. Θ παραγόμενθ ποςότθτα
γάλακτοσ υπολογίηεται για τισ αίγεσ ςε 2.500 τόνουσ ετθςίωσ και για τα πρόβατα ςε 350
τόνουσ ετθςίωσ.
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Γενικά, θ παραγωγι γάλακτοσ προορίηεται για τυροκόµθςθ όπωσ γίνεται και από τισ
μονάδεσ ςτθν υπόλοιπθ Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου. Πμωσ ςτθ Χίο ζχει δθµιουργθκεί µια
αξιοπρόςεκτθ παράδοςθ ςτθν παραγωγι αγελαδινοφ γάλακτοσ το οποίο παςτεριϊνεται και
κυκλοφορεί ςαν φρζςκο γάλα ςτθν αγορά µε µεγάλθ ανταπόκριςθ από το καταναλωτικό
κοινό τθσ Χίου, αλλά και τθσ Μυτιλινθσ. Ραρά το ςθμαντικό ρόλο τθσ παραγωγισ τυριϊν,
υπάρχει μόνο ζνα ςυνεταιριςτικό τυροκομείο. Ωσ εκ τοφτου, θ ςυντριπτικι ποςότθτα
γάλακτοσ αγοράηεται από µερικζσ µονάδεσ που ζχουν και τθ δυνατότθτα να κακορίςουν τισ
τιµζσ ςτθ Λζςβο. Το αποτζλεςµα είναι ότι οι τιµζσ των κτθνοτρόφων είναι χαµθλζσ και
κακθλωµζνεσ ςτα ίδια επίπεδα για µιαδεκαετία.
Οι περιςςότερεσ εκμεταλλεφςεισ χοίρων (95,83% ι 23) εκτρζφουν 1 – 10 χοίρουσ ενϊ 1
εκμετάλλευςθ εκτρζφει 11 – 20 χοίρουσ.
Στον Διμο Χίου λειτουργεί ζνα ςφγχρονο ιδιωτικό ςφαγείο.
Γράφθμα 2.2.16Ραραγωγι κρζατοσ κατά είδοσ ςφάγιου, 2009

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφι Γεωργίασ – Κτθνοτροφίασ, ζτουσ 2009

Μελιςςοκομία
Στθν Χίο υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ περί τισ 9.500 κυψζλεσ, ενϊ με τον τομζα
αςχολοφνται περί τα 250 άτομα. Θ παραγωγι μελιοφ εκτιμάται ςε 60 τόνουσ. Κφρια
δραςτθριότθτα ςτον τομζα ζχει ο Μελιςςοκομικόσ Συνεταιριςμόσ Χίου με 140 περίπου
μζλθ, ενϊ διακζτει εργαςτιριο ςυςκευαςίασ και τυποποίθςθσ μελιοφ.
Ενδεικτικό πάντωσ είναι το γεγονόσ ότι, ο αρικμόσ των κυψελϊν από το 2008 - που
πρωτοεκδθλϊκθκε θ οικονομικι κρίςθ – ακολοφκθςε πτωτικι πορεία, φτάνοντασ τα
επίπεδα του 2004 (βλ. Ρίνακα 13 και 14 του Ραραρτιματοσ). Ππωσ ιταν αναμενόμενο, θ
αυξθτικι πορεία τθσ παραγωγισ κατά τα προθγοφμενα χρόνια, από το 2009 και μετά άρχιςε
να φκίνει, ακολουκϊντασ τισ τάςεισ ςτο ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου και τθσ χϊρασ.
Δαςοπονία
Τα δάςθ τθσ Χίου αναπτφςςονται ςτα ορεινά κυρίωσ διαμερίςματα, ςτο βόρειο τμιμα του
νθςιοφ, και αποτελοφνται ςυνικωσ από πεφκα.
Σφμφωνα με το Μθτρϊο Επιχειριςεων τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2010 ςτθν Ρ.Ε. Χίου
δραςτθριοποιοφνταν ςτον τομζα τθσ δαςοκομίασ 19 επιχειριςεισ με ςυνολικό κφκλο
εργαςιϊν 136.120,35 ευρϊ, ενϊ το 2008 οι επιχειριςεισ ανζρχονταν ςτισ 18 και ο κφκλοσ
εργαςιϊν ςε 105.791,59 ευρϊ.
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Αλιεία
Θ Αλιεία αποτελεί ςθμαντικό τομζα παραγωγισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κφρια
από τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ που υφίςτανται ςτθν περιοχι και οι οποίεσ παρουςιάηουν ζντονθ
εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ςυνολικά τα αλιευτικά
ςκάφθ ζωσ 19 Η, ανζρχονταν το 2012 ςε 6301, αποτελϊντασ το 2,7% των αντίςτοιχων
ςκαφϊν τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, τα μθχανοκίνθτα ςκάφθ παράκτιασ αλιείασ με μθχανι
προϊκθςθσ ωσ 19 ίππουσ ανζρχονταν το 2009 ςτα 717, ενϊ το 2012 ο αρικμόσ τουσ
μειϊκθκε ςε 462 (βλ. Ρίνακα 15 του Ραραρτιματοσ). Επίςθσ, ο αρικμόσ των κωπιλατων
λζμφων ανιλκε το 2012 ςε 168, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 62% ςε ςχζςθ με το 2009. Οι
ποςότθτεσ των αλιευμάτων των ςκαφϊν ζωσ 19 Θ υπολογίηονται το 2012 ςε 62 τόνουσ,
που αποτελεί το 0,8% τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ για τθν παράκτια
αλιεία.
Σφμφωνα με τθν Ζρευνα Θαλάςςιασ Αλιείασ 2014, τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ςφνολο των αλιευμάτων
από τα ςκάφθ άνω των 20 Η, τα διακζςιμα ςτοιχεία αφοροφν ςτο ςφνολο των νιςων
Λζςβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίαs. Ριο ςυγκεκριμζνα, τθν περίοδο 2011-2014 ςθμείωςε
αφξθςθ τθσ τάξθσ του 3% (από 3.253,3 ςε 3.360,7 μετρικοφσ τόνουσ), τθ ςτιγμι που ςτο
ςφνολο τθσ χϊρασ ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 4% (βλ. Ρίνακα 16 του Ραραρτιματοσ). Θ
ανοδικι αυτι πορεία οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ των αλιευμάτων από τα
ςκάφθ μζςθσ αλιείασ (γρι-γρι) και των μθχανότρατων, παρόλο που θ πλειοψθφία των
αλιευμάτων προζρχεται από τα λοιπά ςκάφθ. Πςον αφορά ςτα κυριότερα αλιεφματα, κατά
τα ζτθ 2011-2014 τα ςκάφθ άνω των 20 Θ ςτισ περιοχζσ των νιςων Λζςβου, Χίου, Σάμου
και Ικαρίαs αλίευαν κατά κφριο λόγο βακαλάουσ, γόπεσ, κουτςομοφρεs και ςαρδζλεσ.
Αναφορικά με τισ υδατοκαλλιζργειεσ, κατά τθν περίοδο 2011-2014, ςτθν Ρ.Ε. Χίου
δραςτθριοποιοφνταν 9 μονάδεσ υδατοκαλλιεργειϊν (με εξαίρεςθ το 2012 που ανζρχονταν
ςε 10 μονάδεσ) και αποτελοφςαν το 1% των μονάδων τθσ χϊρασ. Θ παραγωγι τουσ
ανζρχονταν το 2014 ςε 4.993.749 Kg αλιευμάτων και αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ εγχϊριασ
παραγωγισ.
Αναφορικά με τισ υποδομζσ ςτθν αλιεία, υπάρχει μια ιχκυόςκαλα ςτθ Χίο, ενϊ
λειτουργοφν οι εξισ 4 λιμζνεσ εκφόρτωςθσ:
1. Λιμζνασ Ιχκυόςκαλασ Χίου
2. Λιμζνασ Καρδαμφλων
3. Λιμζνασ Λικίου
4. Λιμζνασ Μεςτϊν
Επιπλζον υπάρχουν τα κάτωκι 10 αλιευτικά καταφφγια:
1. Αγία Ερμιόνθ
2. Τρεισ Μφλοι Βροντάδου
3. Καςτζλο
4. Γοφβι
5. Φάρκαινα
1

Στον αρικμό αυτό δεν είναι εφικτό να ακροιςτεί ο αρικμόσ των ςκαφϊν άνω των 20 Θ, κακϊσ δεν
υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.
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6.
7.
8.
9.
10.

Ραντουκιόσ
Δαςκαλόπετρα
Αγ. Ιωάννθσ Καλλιμαςιά
Αγ. Ειρινθ Ελάτα
Βοκαριά Νενιτων

Τζλοσ, ςτθν περιοχι δραςτθριοποιοφνται 12 μονάδεσ πάχυνςθσ, 1 ιχκυογεννθτικόσ ςτακμόσ
ςτα Καρδάμυλαπερίπου 15.000.000 ιχκυδίων ανά ζτοσ και 1 μονάδα μεταποίθςθσ
(Τςαπάλασ Β και Ν ΟΕ - Βιοτεχνία αλίπαςτων) και 4 ςυςκευαςτιρια νωπϊν ιχκφων, που
ανικουν ςε ιςάρικμεσ εταιρίεσ ιχκυοκαλλιζργειασ, που λειτουργοφν με προδιαγραφζσ Ε.Ε.
και προςφζρουν άψογθ ςυςκευαςία ιχκφων. Επίςθσ λειτουργεί Ιχκυογεννθτικόσ Στακμόσ
παραγωγισ, Τα αλιεφματα ςυγκεντρϊνονται και πωλοφνται χονδρικϊσ ςτθν Ιχκυόςκαλα
του Νομοφ που λειτουργεί ςτο Διμο Χίου.
Θ ςθμαντικότθτα του τομζα τθσ αλιείασ ςτθν περιοχι εφαρμογισ αναδεικνφεται και από το
γεγονόσ ότι αξιόλογο κομμάτι του ντόπιου εργατικοφ δυναμικοφ απαςχολείται ςε αυτόν.
Ειδικότερα, ςτθν Ρ.Ε. Χίου απαςχολοφνται ςυνολικά 259 άτομα (βλ. Ρίνακα 17 του
Ραραρτιματοσ), εκ των οποίων οι 237διαμζνουν ςτθν περιοχι εφαρμογισ του
LeaderΑλιείασ οι οποίοι αποτελοφν το 1,58% των απαςχολουμζνων ςτο ςφνολο των
Δθμοτικϊν / Τοπικϊν κοινοτιτων που ςυνκζτουν τθν περιοχι Leader Αλιείασ (βλ. Ρίνακα
18 του Ραραρτιματοσ).
Πςον αφορά ειδικότερα τθν απαςχόλθςθ ςτισ υδατοκαλλιζργειεσ, θ εξζλιξθ των
απαςχολουμζνων τθν περίοδο 2011-2014 ςτθν Ρ.Ε. Χίου, ςε αντίκεςθ με τθ χϊρα
ακολοφκθςε αυξθτικι πορεία μζχρι και το 2013. Το 2014 ςθμειϊκθκε μείωςθ των
απαςχολουμζνων, αλλά αυξικθκαν οι ζκτακτοι απαςχολοφμενοι οι οποίοι ανιλκαν ςε 132
και 13 αντίςτοιχα (βλ. Ρίνακα 19 του Ραραρτιματοσ).
Τζλοσ, αξίηει να επιςθμανκεί ότι, ςφμφωνα με το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ
και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ υδατοκαλλιζργειεσ ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου ωσ
μία από τισ περιοχζσ με περικϊρια περαιτζρω ανάπτυξθσ χαρακτθρίηεται θ καλάςςια
περιοχι τθσ Λαγκάδασ Χίου για ιχκυοκαλλιζργεια. Ειδικότερα, θ υπάρχουςα και θ
προτακείςα δυναμικότθτα των μονάδων ςε παραγωγι αλιευμάτων, ςφμφωνα με τθ
Μελζτθ κακοριςμοφ ΡΟΑΥ Βορείου Αιγαίου, ανζρχεται ςε 3.625 τόνουσ / ζτοσ ιχκείσ
υπάρχουςα δυναμικότθτα ςτθν περιοχι Λαγκάδα – Οινοφςςεσ Χίου, με πρόταςθ για
αφξθςθ ςε 9.230 τόνουσ/ ζτοσ.
Βαςικά Ρροβλιματα Ρρωτογενοφσ Τομζα
Το βαςικότερο πρόβλθμα για τον γεωργικό τομζα είναι οι μικρζσ εκμεταλλεφςεισ και ο
πολυτεμαχιςμόσ. Αγροτεμάχια εκτάςεωσ το πολφ ζωσ ζνα ςτρζμμα είναι ςφνθκεσ
φαινόμενο ενϊ υπάρχουν περιπτϊςεισ νζων αγροτϊν που για να φτιάξουν μια ςχετικά
βιϊςιμθ εκμετάλλευςθ ςυγκεντρϊνουν πλζον των εκατό αγροτεμαχίων. Αποτζλεςμα των
μικρϊν εκμεταλλεφςεων και του πολυτεμαχιςμοφ είναι το υψθλό κόςτοσ παραγωγισ και θ
μικρι πρόςοδοσ που δεν επιτρζπει εφκολα τθν οικονομικι επιβίωςθ. Το γεγονόσ αυτό ςε
ςυνδυαςμό µε άλλουσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ επί ςειρά ετϊν, που απαξίωςαν τθν
εναςχόλθςθ µε τθν γθ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν εγκατάλειψθ καλλιεργοφμενων εκτάςεων.
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Θ εγκατάλειψθ ζφερε τθν φυςικι δάςωςθ των εκτάςεων και ςιμερα υπάρχουν ςοβαρά
προβλιματα µε τθν Δαςικι Υπθρεςία. Οι προςπάκειεσ αναδαςμοφ που ζγιναν ςτο
παρελκόν απζτυχαν. Καλλιζργειεσ που ςτο παρελκόν είχαν μια ςθμαντικι δυναμικι, όπωσ
ςιτάρια, κρικάρια, όςπρια, γλυκάνιςοσ κλπ. ςιμερα ζχουν περιοριςτεί ςε πολφ λίγα
ςτρζμματα. Ακόμα και κερμοκιπια που καταςκευάςτθκαν ςτα πλαίςια διαφόρων
προγραμμάτων ι εγκαταλείφτθκαν ι λειτουργοφν ωσ καλλιζργειεσ υπό κάλυψθ χωρίσ
κζρμανςθ. Ο αρικμόσ των κατά κφρια απαςχόλθςθ γεωργϊν είναι περιοριςμζνοσ ενϊ θ
πλειονότθτα είναι κάτοχοι γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που ςυμπλθρϊνουν από αυτζσ τα
όποια άλλα ειςοδιματα τουσ. Θ περιοχι «Κάμποσ», όπου υπάρχει θ καλλιζργεια των
εςπεριδοειδϊν (κφρια πορτοκάλια και μανταρίνια), παρά το ζνδοξο και προςοδοφόρο
παρελκόν τουσ ςιμερα παρακμάηουν και αντιμετωπίηουν πρόβλθμα όχι µόνο διάκεςθσ
αλλά και διατιρθςθσ. Τα Χιϊτικα μανταρίνια και τα πορτοκάλια που δθμιοφργθςαν το
μοναδικό φυςικό και αρχιτεκτονικό τοπίο του Κάμπου ςιμερα αδυνατοφν να καλφψουν τα
ζξοδα ςυντιρθςθσ τουσ.
Τζλοσ το νερό αποτελεί περιοριςτικό παράγοντα, αφοφ τόςο οι διακζςιμεσ ποςότθτεσ αλλά
κφρια θ κακι ποιότθτα λόγω τθσ υπεράντλθςθσ, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν υφαλμφριςθ,
δθμιουργοφν προβλιματα ςτισ καλλιζργειεσ.
Αντίςτοιχα τα προβλιματα και ςτθν κτθνοτροφία όπου ςτον κλάδο τθσ
αιγοπροβατοτροφίασ, λόγω των επιδοτιςεων διατθρικθκαν µεν οι αρικμοί τόςο των ηϊων
όςο και των εκμεταλλεφςεων, όμωσ ςιμερα ζφταςαν ςε οριακό ςθμείο λόγω τθσ
ανεπάρκειασ βοςκιςιμων εκτάςεων. Οι δαςικζσ και όχι µόνο πυρκαγιζσ (κφρια αυτι του
2012) αυξάνουν το κόςτοσ παραγωγισ και τισ προςτριβζσ µε τουσ κατοίκουσ των οικιςμϊν
αλλά και τθν Δαςικι Υπθρεςία. Αποτζλεςμα θ διαρκισ υποβάκμιςθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ λόγω τθσ υπερβόςκθςθσ, θ οποία ςφντομα κα καταλιξει αυτοκαταςτροφικι
ςτον ίδιο τον κλάδο. Το Χιακό πρόβατο εδϊ και αρκετά χρόνια ζχει περιοριςτεί ςε μικρό
αρικμό ηϊων και οι μζχρι τϊρα προςπάκειεσ αναβίωςισ του απζτυχαν.
Ο κλάδοσ των βοοειδϊν αντιμετωπίηει και αυτόσ το υψθλό κόςτοσ ηωοτροφϊν ενϊ οι
ποςοςτϊςεισ ςτθν παραγωγι γάλακτοσ ςχεδόν εξαφάνιςαν τισ πολφ μικρζσ μονάδεσ. Θ
αδειοδότθςθ των ςταυλικϊν εγκαταςτάςεων ςχεδόν πάντοτε ςυναντά ςοβαρά προβλιματα
ςτθν Δαςικι Υπθρεςία και παρά τισ διατάξεισ του Ν.4056/2012 που απλουςτεφει τισ
διαδικαςίεσ υπάρχει χρονικι κακυςτζρθςθ ετϊν.
Τζλοσ ςτα προβλιματα του Αγροτικοφ Τομζα νομίηουμε ότι πρζπει να καταγραφεί θ
υποςτελζχωςθ, ο κατακερματιςμόσ αρμοδιοτιτων των Υπθρεςιϊν που αςχολοφνται µε
αυτόν, θ ανάγκθ διαρκοφσ επιμόρφωςθσ και ενθμζρωςθσ των ςτελεχϊν.
2.2.3.3 Ο δευτερογενισ τομζασ
Ο δευτερογενισ τομζασ χαρακτθρίηεται από χαμθλό επίπεδο ανάπτυξθσ που οφείλεται,
πρωτίςτωσ, ςτθν ζλλειψθ πρϊτων υλϊν, ςτο υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ προσ και από τθν
θπειρωτικι Ελλάδα και ςτθν ζλλειψθ τεχνογνωςίασ ςτθν παραγωγι και προϊκθςθ των
προϊόντων. Ωσ εκ τοφτου, δεν προκαλεί ζκπλθξθ ότι, ο δευτερογενισ τομζασ φκίνει,
γεγονόσ που εκφράηεται και με τθ μείωςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων. Το ενκαρρυντικό
είναι ωςτόςο, ότι ςφμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία από το Μθτρϊο
Επιχειριςεων τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. αυξικθκε ο κφκλοσ εργαςιϊν τθν περίοδο 2008-2010.
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2.31 Αρικμόσ και κφκλοσ επιχειριςεων δευτερογενοφσ τομζα, ςτθν Ρ.Ε. Χίου
Ζτοσ
2008
2009
ΑΙΘΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ
1.375
1.368
ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ (ςε €)
140.600.058
107.238.576
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μθτρϊο Επιχειριςεων 2008-2010 – Ιδία επεξεργαςία

2010
1.267
277.294.632

Ωςτόςο ο δευτερογενισ τομζασ ζχει ςθμαντικζσ προοπτικζσ ιδιαίτερα όςον αφορά ςτα
προϊόντα που ςυνδζονται με τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι, κακϊσ και τθν
παραγωγι τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, προςδίδοντασ προςτικζμενθ αξία ςτθν
παραγωγι επεξεργαςμζνων και τυποποιθμζνων προϊόντων.
Ραράλλθλα, θ παραγωγι παραδοςιακϊν προϊόντων, είτε τροφίμων ι χειροτεχνθμάτων –
προϊόντων μικρο-βιοτεχνίασ ζχει ςθμαντικζσ προοπτικζσ διείςδυςθσ ςτθν αγορά του
τουριςμοφ ϊςτε να καλυφκοφν ανάγκεσ που ςιμερα καλφπτουν ειςαγόμενα προϊόντα
χαμθλισ αιςκθτικισ και ποιότθτασ. Ρράγματι, κυρίαρχθ κζςθ ςτθ δομι του δευτερογενοφσ
τομζα ςτθν Χίο ζχει θ μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
παραδοςιακϊν με ΡΟΡ ι ΡΓΕ. Γενικά οι μεταποιθτικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ κατανζμονται
ωσ εξισ:
 Βιοτεχνίεσ παραςκευισ οφηου
 Εργοςτάςια Ραραγωγισ Αναψυκτικϊν, Χυμϊν και Μπφρασ
 Τυροκομεία
 Ραραγωγι γάλακτοσ
 Συςκευαςτιρια ιχκυοκαλλιεργειϊν
 Ελαιοτριβεία
 Βιοτεχνίεσ παραςκευισ γλυκϊν κουταλιοφ και λοιπϊν τροφίμων
 Επεξεργαςία και τυποποίθςθ μαςτίχασ
 Οινοποιία
Οι υπάρχουςεσ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ είναι μικροφ μεγζκουσ, διάςπαρτεσ
με κφρια δραςτθριότθτα τθ μεταποίθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Δεν υπάρχουν
κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ ΒΙΡΑ - ΒΙΟΡΑ ςτθ Χίο. Οι ΜΜΕ, λειτουργοφν ςε οικογενειακι
βάςθ και τείνουν να δραςτθριοποιοφνται περιςςότερο ςε τομείσ όπωσ τα τρόφιμα και τα
ποτά, τθ κεραμικι, τθν εξόρυξθ και διάκεςθ αδρανϊν υλικϊν, τθν επεξεργαςία αγροτικϊν
προϊόντων, δθλαδι δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται με βάςθ τθν εκμετάλλευςθ μιασ
τοπικισ φλθσ ι παράδοςθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κλάδο (π.χ. μαςτίχα, εςπεριδοειδι).
Οι κατθγορίεσ των επιχειριςεων που επεξεργάηονται προϊόντα του πρωτογενοφσ τομζα
είναι:
- 10 ελαιοτριβεία τα οποία δεν λειτουργοφν όλα κάκε χρονιά
- 1 βιομθχανικοφ τφπου μονάδα γάλακτοσ
- 5 βιοτεχνικά τυροκομεία
- 1 εργοςτάςιο κακαριςμοφ - τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ τθσ Μαςτίχασ Χίου
(Εργοςτάςιο Μαςτίχασ τθσ Ζνωςθσ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου)
- 1 εργοςτάςιο παραγωγισ χυμϊν φροφτων («Χυμοί Χίου Α.Ε»)
- 2 οινοποιεία (Οινοποιείο τθσ Αριοφςιοσ Α.Ε και Οινοποιείο Ραντελι Δ. Κεφάλα)
- 2 εργοςτάςια παραγωγισ γλυκϊν κουταλιοφ και ηαχαρωδϊν προϊόντων (Mediterra A.E.
και Σαραντισ Α.Ε.)
- 6 βιοτεχνίεσ παραγωγισ γλυκϊν κουταλιοφ και ηαχαρωδϊν προϊόντων («Citrus A.E.»,
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«Άνεμοσ Α.Ε.», «Ειρινθ Κοράκθ - Μαρίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.», «Ιωάννα Μαρίνου και ΣΙΑ
Ο.Ε.», «Βαρλάσ Α.Ε.», «Το γλυκό τθσ κείασ Ευαγγελίασ»)
- 3 βιοτεχνίεσ παραγωγισ ηυμαρικϊν ( Mediterra AE, «Χιϊτικο Κελάρι», «Τα χερίςια τθσ
Σμαράγδασ»)
- 2 βιοτεχνίεσ παραγωγισ παςτελιϊν και χαλβαδόπιτων ( « Το Ρατροπαράδοτο» και «Το
Χιϊτικο»)
- 1 βιοτεχνία αλίπαςτων
Κατά τθν αμπελοοινικι περίοδο 2013-2014 παράχκθκαν 44.126 λίτρα οίνων ΡΓΕ Χίοσ από
τα οποία 24.708 λίτρα ερυκροί οίνοι και 19.418 λίτρα λευκοί οίνοι. Θ παραγωγι λαδιοφ τθν
ίδια περίοδο εκτιμάται ςε 800 - 900 τόνουσ, ενϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει
καμία μονάδα τυποποίθςθσ.
Βιομθχανία
Σταςιμότθτα παρουςιάηει ο βιομθχανικόσ και βιοτεχνικόσ τομζασ τθσ Χίου το 2014,
ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ επιχειρθματιϊν, ενϊ θ εξζλιξθ των ςυνολικϊν
οικονομικϊν μεγεκϊν ςειράσ εταιρειϊν του το 2013, όπωσ αυτά αποτυπϊκθκαν ςτουσ
ιςολογιςμοφσ τουσ για το περαςμζνο ζτοσ, χαρακτθρίςτθκε από ςτακεροποίθςθ των
πωλιςεων και μικρι ςυμπίεςθ των ηθμιϊν.
Ο βιομθχανικόσ και βιοτεχνικόσ τομζασ τθσ Χίου, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα 23 ΑΕ και
ΕΡΕ του που ζχουν γνωςτοποιιςει τουσ ιςολογιςμοφσ τουσ, εμφάνιςε το 2013 βελτιωμζνα
κατά 0,5 εκατ. ευρϊ αποτελζςματα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA), ιτοι
κζρδθ μόλισ 0,05 εκατ. ευρϊ ζναντι ηθμιϊν ςχεδόν 0,5 εκατ. ευρϊ το 2012, ςε ςυνκικεσ
οριακισ αφξθςθσ των εςόδων του κατά 0,25% (+0,1 εκατ. ευρϊ) και βελτίωςθσ του μεικτοφ
περικωρίου κζρδουσ του (20,8% ζναντι 20,5% το 2012).
Ραρουςιάηει μειωμζνεσ κατά 0,4 εκατ. ευρϊ περίπου ηθμιζσ προ φόρων (5,2 εκατ. ευρϊ
ζναντι 5,6 εκατ. ευρϊ το 2012) και μετά τθν πρόβλεψθ για φόρουσ μειωμζνεσ κατά 0,3
εκατ. ευρϊ τελικζσ ηθμιζσ (5,5 εκατ. ευρϊ ζναντι περίπου 5,8 εκατ. ευρϊ το 2012).
Γενικότερα, ςφμφωνα με τθ βάςθ οικονομικϊν δεδομζνων του www.inr.gr, βελτιωμζνα
EBITDA (κζρδθ/ηθμιζσ) εμφάνιςαν οι περιςςότερεσ εταιρείεσ (15 ι 65,2% του ςυνόλου).
Επίςθσ, βελτίωςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων (κερδϊν/ηθμιϊν) κατζγραψαν οι
περιςςότερεσ (17 ι 73,9%). Κζρδθ μετά τουσ φόρουσ, οριακά ζςτω, παρουςιάηουν οι εννζα
από τισ 23 επιχειριςεισ (39,1%), κακϊσ οι υπόλοιπεσ (δεκατζςςερισ ι 60,9%) ιταν
ηθμιογόνεσ.
Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ των 23 βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν ΑΕ και ΕΡΕ τθσ Χίου, μεγάλου,
μεςαίου και μικροφ μεγζκουσ, τα οικονομικά ςτοιχεία των οποίων ζχουν γίνει γνωςτά,
ανιλκαν το 2013 ςε 41,2 εκατ. ευρϊ. Αφξθςθ των πωλιςεων παρουςιάηουν οι 13 από τισ 23
εταιρείεσ (56,5%).
Οι 23 αυτζσ εταιρείεσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ κάκε είδουσ προϊόντων,
μζροσ των οποίων αναπτφςςει και εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ 31.12.2013 διζκεταν
πάγια και κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ τάξεωσ των 86 εκατ. ευρϊ, μειωμζνα
κατά 9% (-10% τα πάγια και -9% τα κυκλοφοροφντα).
Αναλυτικότερα, από το ςφνολο των 23 επιχειριςεων:
 Ρζντε επιχειριςεισ (21,7% του ςυνόλου) οι οποίεσ ιταν κερδοφόρεσ το 2012,
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παρζμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρεσ, πραγματοποιϊντασ κακαρά κζρδθ 0,7 εκατ.
ευρϊ ζναντι 0,2 εκατ. ευρϊ το 2012, βελτιωμζνα κατά 0,5 εκατ. ευρϊ.
 Μία επιχείρθςθ (4,4%) θ οποία ιταν κερδοφόροσ το 2012 με οριακά κζρδθ, εμφάνιςε
κατά το 2013 μικρζσ ηθμιζσ, ζχοντασ απϊλειεσ 0,05 εκατ. ευρϊ.
 Δεκατρείσ επιχειριςεισ (56,5%) οι οποίεσ ιταν ηθμιογόνεσ το 2012, παρζμειναν και
κατά το 2013 ηθμιογόνεσ, πραγματοποιϊντασ ηθμιζσ 6,3 εκατ. ευρϊ ζναντι 5,8 εκατ.
ευρϊ το 2012, αυξθμζνεσ κατά 0,5 εκατ. ευρϊ.
 Τζςςερισ επιχειριςεισ (17,4%) οι οποίεσ ιταν ηθμιογόνεσ το 2012 με ηθμιζσ 0,1 εκατ.
ευρϊ, εμφάνιςαν κατά το 2013 κζρδθ τθσ τάξεωσ του 0,2 εκατ. ευρϊ, ζχοντασ ωφζλεια
0,3 εκατ. ευρϊ.
Το ςυνολικό, τραπεηικό και μθ τραπεηικό χρζοσ τουσ (22,1 εκατ. ευρϊ) μειϊκθκε κατά 5% (3,8 εκατ. ευρϊ). Τα ίδια κεφάλαιά τουσ (12,2 εκατ. ευρϊ) μειϊκθκαν κατά 30% (-5,2 εκατ.
ευρϊ) και αποτελοφν το 14,1% των ςυνολικϊν απαςχολουμζνων κεφαλαίων (18,2% το
2012). Ο ςυνολικόσ δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ επιδεινϊκθκε κατά 8% και διαμορφϊκθκε
ςε εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα ςε ςειρά επιχειριςεων, που κινδυνεφουν να οδθγθκοφν
εκτόσ αγοράσ, όπωσ ςυνζβθ ςτον νομό με άλλεσ εταιρείεσ του τομζα τα προθγοφμενα
χρόνια. Θ αποδοτικότθτα του μζςου ενεργθτικοφ των 23 επιχειριςεων ςτθ διάρκεια τθσ
χριςθσ ςε κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) ιταν οριακά κετικι το 2013
(+0,1%), ενϊ το 2012 είχε αρνθτικό πρόςθμο (-0,5%).
Οι εν λόγω 23 βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ του νομοφ ςτον
οποίο εδρεφουν, ζχουν τισ κφριεσ παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ τουσ ι το ςφνολο του
παραγωγικοφ δυναμικοφ τουσ ςτον νομό Χίου. Το 47,8% (ζντεκα εταιρείεσ) αςχολοφνται με
τθν παραγωγι, επεξεργαςία και τυποποίθςθ τροφίμων - αγροτικϊν προϊόντων. Δεν
περιλαμβάνονται ςε αυτζσ τισ 23 εταιρείεσ, άλλεσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ που διακζτουν
μονάδεσ παραγωγισ ςτθ Χίο, αλλά οφείλουν το μεγαλφτερο ι το αναλογικά μεγαλφτερο
μζροσ των εςόδων τουσ ςε μονάδεσ τουσ που βρίςκονται ςε άλλουσ νομοφσ τθσ χϊρασ.
Εξορυκτικι Δραςτθριότθτα
Στθ Χίο υπάρχουν τζςςερισ κεςμοκετθμζνεσ λατομικζσ ηϊνεσ που λειτουργοφν ωσ εξισ:
 Ρεριοχι Σπαρτοφντασ - Φυτϊν ςτθ βόρεια Χίο (δφο χωροκετθμζνεσ περιοχζσ).
 Ρεριοχι Αρμολίων Ρυργίου, κζςθ Ταφροσ ςτθ νότια Χίο (τζςςερισ χωροκετθμζνεσ
περιοχζσ).
 Ρεριοχι Καρτερό ςτα όρια του Διμου Ανεμϊνα ςτθν κεντρικι Χίο (δφο
χωροκετθμζνεσ περιοχζσ).
 Ρεριοχι Λυκοφρι κοινότθτασ Βζςςασ ςτθν κεντρικι Χίο.
Οι λατομικζσ ηϊνεσ ςτθ Χίο αφοροφν αδρανι υλικά ςτα οποία περιλαμβάνονται και δομικοί
λίκοι (κυμιανοφςικθ πζτρα). Το μάρμαρο είναι πζτρωμα ςτο οποίο γίνεται πρακτικά
εκμετάλλευςθ ςιμερα. Υπάρχουν λατομεία από όπου εξορφςςεται τεφρό και μαφρο
μάρμαρο. Το μάρμαρο τθσ Χίου είναι κρυςταλλικόσ ανκρακικόσ αςβεςτόλικοσ.
Στθν νότια περιοχι θ φπαρξθ αργίλου προςφζρει τισ δυνατότθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
κεραμοπλαςτικισ. Ραλαιότερα υπιρχαν λιγνιτωρυχεία ςτο νοτιοανατολικό τμιμα, ενϊ ςτο
βορρά υπάρχουν εκμεταλλεφςιμα κοιτάςματα αντιμονίου ςτο χωριό Kζραμοσ και
κειοςιδθροφχεσ ιαματικζσ πθγζσ ςτον γειτονικό οικιςμό Aγιάςματα.
Στα Καρδάμυλα απαντάται μια από τισ ελάχιςτεσ εμφανίςεισ λικάνκρακα ςτον ελλθνικό
χϊρο, που όμωσ δεν παρουςιάηει οικονομικό ενδιαφζρον. Το υπζδαφοσ του νθςιοφ γενικά
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δεν είναι πλοφςιο. Υπάρχουν μικρζσ εμφανίςεισ λιγνίτθ, μικτϊν κειοφχων μεταλλευμάτων
και μπετονίτθ. Ραλαιότερα εξορυςςόταν μετάλλευμα αντιμονίου κοντά ςτο χωρίο Κζραμοσ,
το οποίο ζχει πλζον εξαντλθκεί.
Το νθςί διακζτει ζξι λατομεία αδρανϊν εντόσ και εκτόσ λατομικϊν ηωνϊν.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, θ εξορυκτικι δραςτθριότθτα γνωρίηει ςταδιακά αναπτυξιακι
πορεία, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Μθτρϊου Επιχειριςεων τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
το 2008 οι επιχειριςεισ εξόρυξθσ ανζρχονταν ςε 4 με ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν
1.702.670,89 ευρϊ, ενϊ το 2010 ανζρχονταν ςε 5 με ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν 1.103.868,15
ευρϊ.
2.2.3.4 Ο τριτογενισ τομζασ
Κφρια χαρακτθριςτικά (κυριότερεσ μορφζσ δραςτθριότθτασ)
Ο τομζασ του εμπορίου και υπθρεςιϊν αποτελεί τον ςθμαντικότερο τομζα
οικονομικισδραςτθριότθτασ ςτθν Ρεριοχι παρζμβαςθσ. Τθν τελευταία 20ετία ο τομζασ
παρουςίαςε αλματϊδθανάπτυξθ λόγω του τουριςμοφ, παρότι δεν πιρε μαηικζσ διαςτάςεισ
ςτα νθςιά τθσ Χίου των Οινουςςϊν και Ψαρϊν, όπωσ ςτα άλλανθςιά του Αιγαίου. Από το
παρελκόν, όμωσ, αποτελοφςε παραδοςιακι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι, θ ναυτιλία και το
εμπόριο. Ειδικότερα ςτθ ναυτιλία, που κυριαρχοφςε κάποτε ςτθ τοπικι οικονομία, θ κρίςθ
των τελευταίων ετϊν δθμιοφργθςε αρκετά προβλιματα,ζςτρεψε όμωσ και ςε άλλα
επενδυτικά ςχζδια τουσ εφοπλιςτζσ και ναυτικοφσ,κυρίωσ τουριςτικά. Ζγιναν ζτςι αρκετζσ
τουριςτικζσ επενδφςεισ από ναυτιλλόμενουσκαι μετανάςτεσ ομογενείσ, όμωσ τθν τελευταία
5ετία ανακόπθκε το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα.
Θ κζςθ του τομζα των υπθρεςιϊν είναι ςιμερα κυρίαρχθ ςτθν εκνικι και ςτισ
περιφερειακζσ οικονομίεσ τθσ χϊρασ. Ο τομζασ αυτόσ είναι ςυνεπϊσ κακοριςτικόσ τόςο για
τθν οικονομικι ανάπτυξθ (αφξθςθ του ΑΕΡ) όςο και για τθν απαςχόλθςθ.
Ο τριτογενισ τομζασ είναι ιδιαίτερα ετερογενισ κακϊσ ςυμπεριλαμβάνει κλάδουσ όπωσ ο
τουριςμόσ, το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), οι μεταφορζσ, θ εκπαίδευςθ, θ υγεία, οι
χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, οι υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, οι
μελετθτικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ςυμβοφλων κ.α..
Οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι εκείνοι των μεταφορϊν, των υπθρεςιϊν και του εμπορίου κυρίωσ
αν ςυνυπολογιςτεί και θ άνοδοσ που επζφερε ςε αυτοφσ και θ ίδρυςθ τμθμάτων του
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου αν και αφορά κυρίωσ τον Διμο τθσ Χίου. Αν και θ περιοχι
παρζμβαςθσ παρουςιάηει ιδιαίτερεσ ελλείψεισ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ,
ςτον κλάδο του εμπορίου ζχει υψθλότερουσ ρυκμοφσ από ότι το ςφνολο τθσ. Ραρόλα αυτά
οι κλάδοι αυτοί φαίνεται να αποδυναμϊνονται και να ενιςχφεται ο κλάδοσ του τουριςμοφ ο
οποίοσ εξακολουκεί να παραμζνει ςχετικά χαμθλό ςε ςχζςθ με το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο
ςυνολικό προϊόν τθσ ΡΕ. Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρατίκεται θ εξζλιξθ των
εγγραφϊν επιχειριςεων του Τριτογενοφσ Τομζα ςτο Επιμελθτιριο Χίου τθν τριετία 20092011 κακϊσ και ο αρικμόσ των επιχειριςεων του τριτογενοφσ τομζα ςτθν ΡΕ Χίου για τθν
περίοδο 2008-2010. Στουσ πίνακεσ καταγράφονται τάςεισ ανόδου και κετικι εξζλιξθ του
τριτογενοφσ τομζα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ που οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν
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ανάπτυξθ επιχειριςεων του εμπορίου, των μεταφορϊν και του τουριςμοφ όπωσ
αναδείχκθκε άλλωςτε και από τθ μελζτθ τθσ απαςχόλθςθσ κατά κλάδο που προθγικθκε.
2.32 Εξζλιξθ Εγγραφϊν Επιχειριςεων ςτο Επιμελθτιριο Χίου, 2009-2011

Ρθγι: Επιμελθτιριο Χίου/ Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
2.33 Αρικμόσ και κφκλοσ επιχειριςεων δευτερογενοφσ τομζα, ςτθν Ρ.Ε. Χίου
Ζτοσ
2008
2009
ΑΙΘΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ
3.270
3.284
ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ (ςε €)
503.854.498
490.761.166
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μθτρϊο Επιχειριςεων 2008-2010 – Ιδία επεξεργαςία

2010
3.336
508.151.700

Κλάδοι ςε κρίςθ – αναδυόμενοι κλάδοι
Στθ περιοχι υπάρχει μια ςτακερι αφξθςθ του τριτογενοφσ τομζα και δεν διαφαίνονται
τάςεισ για τθ δθμιουργία νζων δραςτθριοτιτων, με εξαίρεςθ τον τουριςμό γίνεται
ςυντονιςμζνθ προςπάκεια για τθν ϊκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
μζςω από τθν αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ.
Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ – πζραν του παράκτιου, με δυνατότθτεσ επζκταςθσ τθσ
τουριςτικισ περιόδου είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ, όπωσ παρουςιάηεται αναλυτικότερα και ςτθ ςυνζχεια.
Πςον αφορά το ιςοηφγιο των επιχειριςεων που ιδρφκθκαν και εκείνων που διζκοψαν τθ
λειτουργία τουσ, είναι χαρακτθριςτικό των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ότι και ςτθν
περιοχι παρζμβαςθσ το ποςοςτό των επιχειριςεων που διζκοψαν τθν δραςτθριότθτα τουσ
τθν περίοδο 2009-2011 είναι 10% υψθλότερο ςε ςχζςθ με τισ επιχειριςεισ που εγγράφθκαν
τθν ίδια περίοδο.

ΤΟΥΙΣΜΟΣ
Το τουριςτικό προϊόν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτον
εςωτερικό τουριςμό. Θπροβλθματικι κατανομι ςυνεπάγεται περαιτζρω επιβάρυνςθ των
δικτφωνκαι ανιςορροπίεσ ςτθν τοπικι αγορά εργαςίασ. Ρρόκειται για ςυνζπειεσ του
ςχεδιαςμοφ και τθσ προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Θ αποτφπωςθ του
ξενοδοχειακοφδυναμικοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ γίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα.
Σε ςχζςθ με τθ δυναμικότθτα, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχει κάκε τφποσ καταλφματοσ
με βάςθ τθν κατάταξθ του ΕΟΤ ςε αςτζρια. Είναι προφανζσ ότι ςτισ νιςουσ των Οινουςςϊν
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και Ψαρϊν θ δυναμικότθτα ςε ςχεδόν μθδενικά επίπεδα, εφόςον υπάρχουν μόλισ 2
καταλφματα 1* ςτα Ψαρά δυναμικότθτασ 48 κλινϊν και 0 καταγεγραμμζνα ςτισ Οινοφςςεσ.
Ο Διμοσ τθσ Χίου ςυγκεντρϊνει επομζνωσ ςυγκεντρϊνει ςχεδόν κακ’ ολοκλθρίαν τθν
τουριςτικι δυναμικι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Ωσ εκ τοφτου, δεδοµζνων των υφιςτάµενων ξενοδοχειακϊν υποδοµϊν τθσ Ρεριοχισ
παρζμβαςθσ υπάρχει δυςκολία προςζγγιςθσ τθσ τουριςτικισ αγοράσ που αναηθτά διαµονι
5 αςτζρων, όπωσ είναι για παράδειγµα θ ωςία (μόλισ 2 μονάδεσ ςτθ Χίο). Ρροςφάτωσ, ζχει
παρατθρθκεί επίςθσ ιςχυρι τάςθ για ανάπτυξθ επιπλωµζνων διαµεριςµάτων και
τουριςτικϊν κατοικιϊν µε υψθλι ποιότθτα και αιςκθτικι ϊςτε να δθµιουργείται θ αίςκθςθ
οικειότθτασ ςτον επιςκζπτθ και να µθν αιςκάνεται φιλοξενοφµενοσ, διευκολφνοντασ
παράλλθλα και τισ οικογενειακζσ διακοπζσ.
Επίςθσ είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ςτο ςθμείο αυτό, ότι ζνα ςθµαντικό αλλά
απροςδιόριςτο τµιµα των ςυµπλθρωµατικϊν καταλυµάτων παραµζνει αδιλωτο, παρά τισ
προςπάκειεσ που ζχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό ςυµβαίνει πολφ ςυχνά και µε τα
ςπίτια που δεν καταγράφονται ωσ επαγγελµατικά τουριςτικά καταλφµατα και ενοικιάηονται
µε το µινα ι µε τθ τουριςτικι ςεηόν, ςε τιµζσ πολφ υψθλζσ ςε ςχζςθ µε τα ενοίκια τθσ
περιοχισ, αλλά πολφ χαµθλότερα ςε ςχζςθ µε τισ τιµζσ των ξενοδοχείων.
2.34 Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, 2015
5*****

4****

Μονάδεσ
2
ΡΕ ΧΙΟΥ
Δωμάτια
76
Κλίνεσ
119
Μονάδεσ
0
Οινοφςςεσ Δωμάτια
0
Κλίνεσ
0
Μονάδεσ
2
Χίοσ
Δωμάτια
76
Κλίνεσ
119
Μονάδεσ
0
Ψαρα
Δωμάτια
0
Κλίνεσ
0
Ρθγι: Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, 2015

15
697
1197
0
0
0
15
697
1197
0
0
0

3***

2**
31
520
955
0
0
0
31
520
955
0
0
0

1*
10
292
512
0
0
0
10
292
512
0
0
0

6
86
150
0
0
0
4
58
102
2
28
48

Γενικό
Άκροιςμα
64
1671
2933
0
0
0
62
1643
2885
2
28
48

Είναι ςθμαντικό ακόμθ να αναφερκεί ότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ δεν υπάρχουν
καταλφματα τφπου camping.
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Γράφθμα 2.2.16 Αρικμόσ Κλινϊν ανά Τφπο Καταλφματοσ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, 2015

Ρθγι: Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, 2015/ Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Κίνθςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων
Πςον αφοράςτθχωρικι κατανομιτωναφίξεωντο 2014 όπωσ είναι αναμενόμενο ο Διμοσ
Χίου ςυγκεντρϊνει ςχεδόν το ςφνολο των αφίξεων κακϊσ διακζτει και τθ δυναμικι
κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ. Θ ίδια εικόνα παρουςιάηεται και για τισ διανυκτερεφςεισ. Επίςθσ,
από τουσ παρακάτω πίνακεσ και γραφιματα διαπιςτϊνεται ότι, το 57% περίπου αφορά ςε
αλλοδαπότουριςμό και το 43% ςε θμεδαπό αναδεικνφοντασ τθ ελαφρϊσ υψθλότερθ
προςελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ ςε αλλοδαποφσ τουρίςτεσ.

2.35 Αφίξεισ ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου (πλθν κάμπινγκ), κατά Ρεριφερειακι Ενότθτα
και Διμο, 2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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Γράφθμα 2.2.17Αφίξεισ ςτα καταλφματα ξενοδοχείου τφπου (πλθν κάμπινγκ), 2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
2.36 Διανυκτερεφςεισ ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου (πλθν κάμπινγκ), κατά Ρεριφερειακι
Ενότθτα και Διμο, 2014

Διανυκτερεφςεισ
θμεδαπϊν

Διανυκτερεφςεισ
αλλοδαπϊν

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
13.049.668
60.901.973
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
360.229
1.292.826
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ
70.309
107.081
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΔΘΜΟΙ ΧΙΟΥ ΚΑΙ
69.503
107.055
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΨΑΩΝ
806
26
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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Διανυκτερεφςεισ
Σφνολο

Ροςοςτό (%)
ςυνολικϊν
διακζςιμων κλινϊν
όπου αναφζρονται
τα ςτοιχεία

73.951.641

79,3

1.653.055

87,8

177.390

87,5

176.558

88,5

832

41,9
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Γράφθμα 2.2.18 Διανυκτερεφςεισ ςτα καταλφματα ξενοδοχείου τφπου (πλθν κάμπινγκ), 2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Οι αφίξεισ και οι διανυκτερεφςεισ ςτα ξενοδοχειακά καταλφματα τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ, παρουςιάηουν αυξομειϊςεισ, χωρίσ όμωσ ιδιαίτερθ διαφοροποίθςθ των
χαμθλϊν επιδόςεων, ςτθν εξεταηόμενθ περίοδο. Ειδικότερα παρατθροφμε ότι το 2012
ςθμειϊκθκε αιςκθτι πτϊςθ των αφίξεων, το 2013 θ εικόνα βελτιϊνεται χωρίσ όμωσ να
κεωρείται επιτυχισ. Θ εικόνα αυτι ακολοφκθςε τισ τάςεισ ςε περιφερειακό επίπεδο. Σε
επίπεδο διανυκτερεφςεων, παρομοίωσ τθν περίοδο 2010-2014 ςθμειϊκθκε πτωτικι
πορεία θ οποία ανακόπθκε το 2013 για να ςυνεχιςτεί το 2014. Θ εξζλιξθ των βαςικϊν
μεγεκϊν του τουριςμοφ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ τθν τελευταία 5ετία είναι
απογοθτευτικι τόςο ςε ότι αφορά τθν προςφορά (δθλαδι τισ υπάρχουςεσ κλίνεσ και
τουριςτικά προϊόντα), όςο και τθ ηιτθςθ. Θ αλλαγι τθσ κατάςταςθσ το 2013 δε μπορεί να
κεωρθκεί επαρκισ ϊςτε να επιβεβαιϊςει τθν ςτακερι αντιςτροφι τθσ πορείασ και οφτε τα
ποιοτικά χαρακτθριςτικά που τθν ςυνοδεφουν είναι ενκαρρυντικά.
2.37 Εξζλιξθ των αφίξεων ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου (πλθν κάμπινγκ), κατά
Ρεριφερειακι Ενότθτα και Διμο, 2010-2014
2010
2011
ΔΗΜΟΙ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
53.527
55.281
ΔΗΜΟΣ ΨΑΩΝ
201
147
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
53.728
55.428
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
290.514
299.987
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
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2012
46.647
110
46.757
259.919

2013
55.719
99
55.818
300.132

2014
58.322
97
58.419
323.532
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Γράφθμα 2.2.19Εξζλιξθ αφίξεων ςτα καταλφματα ξενοδοχείου τφπου, 2010-2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
Γράφθμα 2.2.20Εξζλιξθ των διανυκτερεφςεων ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ
τφπου (πλθν κάμπινγκ), κατά Ρεριφερειακι Ενότθτα και Διμο, 2010-2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
Γράφθμα 2.2.21Εξζλιξθ διανυκτερεφςεων ςτα καταλφματα ξενοδοχείου τφπου, 2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Ρλθρότθτα Ξενοδοχειακϊν Καταλυμάτων
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Θ πλθρότθτα των ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ για το ζτοσ 2014
δεν κεωροφνται ικανοποιθτικζσ ςυγκριτικά με τισ τιμζσ που καταγράφθκαν ςε επίπεδο
περιφζρειασ και χϊρασ. Ριο ςυγκεκριμζνα είναι ςτο 25.6% για τουσ Διμουσ Χίου και
Οινουςςϊν και 21% για το Διμο Ψαρϊν.
2.38 Ρλθρότθτα κλινϊν ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου (πλθν κάμπινγκ) 2014
Ρεριοχι

Ροςοςτό (%)
πλθρότθτασ
κλινϊν

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΙΟΥ
ΔΘΜΟΙ ΧΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΨΑΩΝ

Ροςοςτό (%) ςυνολικϊν
διακζςιμων κλινϊν όπου
αναφζρονται τα ςτοιχεία

47,3

79,3

35,9

87,8

25,6

87,5

25,6

88,5

21

41,9

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Γράφθμα 2.2.22Ρλθρότθτα κλινϊν ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου (πλθν κάμπινγκ),
2014

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ
2.39 Εξζλιξθ πλθρότθτασ κλινϊν ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου (πλθν κάμπινγκ), 20102014
2010
2011
ΔΗΜΟΙ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
32,1
28,1
ΔΗΜΟΣ ΨΑΩΝ
46,1
34,5
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
32,2
28,1
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
38,7
37,8
Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

2012
21,3
24,2
21,3
29,9

2013
24,8
23,8
24,8
32,9

2014
25,6
21,0
25,6
35,9

Σελίδα 92

Γράφθμα 2.2.23 Εξζλιξθ πλθρότθτασ κλινϊν ςτα καταλφματα ξενοδοχειακοφ τφπου

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2016 / Επεξεργαςία: Ομάδα Μελζτθσ

Από τουσ παραπάνω πίνακεσ είναι προφανζσ ότι θ πλθρότθτα των μονάδων ζχει υποςτεί
κακίηθςθ. Οι παραπάνω εξελίξεισ αποτυπϊνουν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθ κρίςθ ςτθν
οποία βρίςκεται ο ελλθνικόσ τουριςμόσ από το 2000 και μετά που όμωσςτθν Ρεριφζρεια
του Β. Αιγαίου και ςτθν Ρεριοχι παρζμβαςθσ ειδικότερα εκδθλϊκθκαν με πολφ
μεγαλφτερθ ζνταςθ.
Τα προβλιματα μποροφν να ςυνοψιςτοφν:
- Στθ μθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ όταν αυξικθκε παγκόςμια ο
ανταγωνιςμόσ ςε ότι αφορά το προϊόν του ιλιου και τθσ κάλαςςασ και μάλιςτα
προςφζροντασ ζνα περιςςότερο «εξωτικό προϊόν».
- Στθν υποβάκμιςθ του προςφερόμενου προϊόντοσ ςε ότι αφορά τισ ιδιωτικζσ και τισ
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αλλά και τθ ποιότθτα του περιβάλλοντοσ (φυςικοφ, δομθμζνου και
πολιτιςτικοφ). Θ υποβάκμιςθ του προϊόντοσ ςυνοδεφτθκε αρχικά με πολφ υψθλζσ τιμζσ
(όπωσ ςε όλθ τθν Ελλάδα), ενϊ θ μείωςθ των τιμϊν για να καταςτιςουν το προϊόν
ανταγωνιςτικό ζφερε πελάτεσ χαμθλότερου ειςοδθματικοφ επιπζδου.
- Θ αλλαγι των ενδιαφερόντων αλλά και των απαιτιςεων των τουριςτϊν - καταναλωτϊν
που ςιμερα ζχουν διαφορετικζσ προςλαμβάνουςεσ παραςτάςεισ και διαφορετικι
εκπαίδευςθ απ’ ότι 20 χρόνια πριν.
- Θ αδυναμία των δράςεων τουριςτικισ προβολισ να είναι αποτελεςματικζσ παρά τα
ιδιαίτερα μεγάλα ποςά που δαπανικθκαν από τουσ φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και
άλλουσ φορείσ
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2.2.4 Χωροταξικι – Ρολεοδομικι οργάνωςθ
Θ περιφερειακι ενότθτα Χίου, θ οποία αποτελεί τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου,
αναπτφςςεται ςε μια καίρια γεωγραφικά περιοχι τόςο τθσ Ελλάδασ όςο και τθσ ΕΕ υπό
τθν ζννοια ότι παρουςιάηει διττι περιφερικότθτα, και ενςωματϊνει χαρακτθριςτικά που
τθν κακιςτοφν ςθμαντικι τόςο ςτο διεκνζσ όςο και ςτο Ευρωπαϊκό χωρικό ςφςτθμα. Θ
εδαφικι τθσ ςυγκρότθςθ αποτελοφμενθ από 3 κφρια νθςιά (και ομϊνυμουσ Διμουσ: Χίου,
Ψαρϊν και Οινουςςϊν) ανζρχεται ςε 904 τετρ.χλμ.
Θ περιοχι παρζμβαςθσ δεν ζχει τθ ςυνοχι των χερςαίων – θπειρϊτικϊν περιοχϊν. Θ
κάλαςςα όμωσ που τα περιβάλλει αποτελϊντασ τθ φυςικι επζκταςθ των νθςιϊν αυτϊν
αλλθλεπιδρά με όλουσ τουσ τομείσ τθσ παραγωγικισ και κοινωνικισ ηωισ. Ο χϊροσ τθσ
πρζπει να κεωρείται ενιαίοσ (χερςαίοσ, υποκαλάςςιοσ και παράκτιοσ) με τθ μεταξφ τουσ
ηϊνθ επαφισ και αλλθλεπίδραςθσ των χερςαίων και καλάςςιων δραςτθριοτιτων,
ανκρωπογενϊν και φυςικϊν. Αυτό άλλωςτε αποτελεί και το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα όλθσ
τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου και τθσ Ρ.Ε. Ενότθτασ Χίου (που είναι και θ περιοχι
παρζμβαςθσ). Κατά τον τρόπο αυτόν οι προσ αξιοποίθςθ πόροι μποροφν να εξαςφαλίςουν
τθν απαραίτθτθ ςυνζργεια για τθν επίτευξθ του κεντρικοφ ςτόχου που είναι θ δθμιουργία
τθσ κρίςιμθσ – ανά τομζα – αναπτυξιακισ δυναμικισ και τθσ άρςθσ των ςαφϊν
μειονεκτθμάτων τθσ νθςιωτικότθτασ και τθσ γεωγραφικισ απομόνωςθσ που διατρζχει
οριηόντια όλουσ τουσ αναπτυξιακοφσ τομείσ.
Θ κζςθ και ο ρόλοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (δθλαδι των νθςιϊν Χίου, Ψαρϊν και
Οινουςςϊν) ςτο εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ χωρικό ςφςτθμα, εξαρτάται, πζραν τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ, από τον τρόπο που ενςωματϊνει και εκφράηει τθν αναπτυξιακι τθσ
διάςταςθ εφαρμόηοντασ πολιτικζσ που κα τθν εντάξουν παραγωγικά ςτουσ αναπτυξιακοφσ
Εκνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ άξονεσ.
Θ χωρικι ςυγγζνεια τθσ Χίου προσ τθ Μικραςιατικι ακτι διευρφνει το διεκνι ρόλο τθσ,
ερχόμενθ ςε επαφι με παραγωγικό δυναμικό, με επιρροζσ που μποροφν να αναπτυχκοφν
ςτθν ενδοχϊρα τθσ Μικραςίασ (μεταφορζσ, μεταποίθςθ κλπ), υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
διαμόρφωςθσ κατάλλθλου κλίματοσ ςυνεργαςίασ, μζςω τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των
ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων. Αναπτυξιακι δυναμικι αναπτφςςεται αςφαλϊσ και ςιμερα,
περιλαμβάνοντασ των τομζα των υπθρεςιϊν, με ζμφαςθ κυρίωσ ςτον τουριςμό, που
αποτελεί μια βαςικι ςυνιςτϊςα ανάπτυξθσ για τθ Χίο.
Θ περιοχι παρζμβαςθσ, λόγω τθσ κζςθσ, υφίςταται ςαφϊσ, ςιμερα, τθν πίεςθ εξ ανατολϊν
του μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ από εμπόλεμεσ περιοχζσ και περιοχζσ ςε κατάςταςθ
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ. Θ διακίνθςθ και εκμετάλλευςθ των ανκρϊπων αυτϊν, που
αναηθτοφν μια καλφτερθ τφχθ εντόσ τθσ ΕΕ από τα διάφορα κυκλϊματα ςφγχρονθσ
δουλεμπορείασ, ζχει ςαν τελικό προοριςμό τισ χϊρεσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ. Λόγω όμωσ τθσ
κζςθσ τθσ διπλισ περιφερικότθτασ τθσ Χίου (και των άλλων νθςιϊν του Βορείου Αιγαίου) ςε
ςυνδυαςμό με τθν ευκολότερθ προςπζλαςθ των καλάςςιων ςυνόρων, μεγάλο μζροσ τθσ
διακίνθςθσ γίνεται μζςα από αυτι.
Οικιςτικό Δίκτυο
Το οικιςτικό δίκτυο τθσ Χίου διαμορφϊνεται ακτινικά με κζντρο το ενιαίο πια οικιςτικό
κζντρο τθσ Χίου - Βροντάδου. Θ ζδρα του Διμου, θ Χίοσ (οικιςμόσ 3ου επιπζδου), εκτόσ του
ότι παραμζνει θ κφρια πφλθ του νθςιοφ και ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο τμιμα των
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διοικθτικϊν υποδομϊν και κοινωνικοφ εξοπλιςμοφ του νθςιοφ, αναβακμίηεται λειτουργικά
ςτο ίδιο επίπεδο με τθν ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ, Μυτιλινθ. Ο οικιςμόσ αναπτφςςεται κυρίωσ
κατά μικοσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ, θ οποία άλλωςτε είναι και θ πεδινι περιοχι τθσ Δ.Ε.
Φυςικό ςφνορο τθσ οικιςτικισ εξάπλωςθσ αποτελοφν οι λοφϊδεισ αναπτφξεισ ςτα δυτικά
τθσ Δ.Ε., εξαιτίασ του εντονότερου ανάγλυφου.
Οι περιοχζσ ςτθν παράκτια ηϊνθ παρουςιάηουν ζντονθ οικιςτικι ανάπτυξθ α' κατοικίασ.
Συγκεκριμζνα παρατθρείται μία τάςθ για επζκταςθ τθσ αϋ κατοικίασ προσ Βροντάδο ςτα
βόρεια, ενδυναμϊνοντασ τθ ςχζςθ Χίου - Βροντάδου και δθμιουργϊντασ ζνα οικιςτικό
δίπολο. Θ ηιτθςθ για αϋ κατοικία ζχει μεταφερκεί από τθν περιοχι του κζντρου προσ τισ
περιοχζσ κοντά ςτα όρια του οικιςμοφ.
Ρρζπει να τονιςκεί ότι ςτθν εκτόσ ορίων ΓΡΣ περιοχι το ανάγλυφο είναι ζντονο. Ωςτόςο,
ςτο βορειοδυτικό εξωαςτικό χϊρο τθσ Δ.Ε., ανάμεςα ςτθν περιφερειακι οδό και ςτο όριο
του εγκεκριμζνου ΓΡΣ ζχουν αναπτυχκεί ςυςτάδεσ κατοικιϊν. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν
εξωαςτικι περιοχι δυτικότερα του Κάμπου, προσ Γρου και Σπθλάδια.
Ραρότι διαφαίνονται τάςεισ ανοικοδόμθςθσ ςτισ προαναφερκείςεσ περιοχζσ (προσ
Βροντάδο ςτα βόρεια, ςτο βορειοδυτικό τμιμα τθσ Δ.Ε. ανάμεςα ςτθν περιφερειακι οδό
και το όριο ΓΡΣ και τζλοσ ςτα δυτικά του Κάμπου) πρζπει να επιςθμανκεί ότι εντόσ των
ορίων του προ του ’23 οικιςμοφ, υπάρχει ακόμθ ελεφκερθ γθ προσ πολεοδόμθςθ. Με
εξαίρεςθ τισ τάςεισ ανάπτυξθσ κατοικίασ ςτισ ανωτζρω περιοχζσ, δεν παρατθρείται ζντονθ
οικιςτικι πίεςθ ςτον εξωαςτικό χϊρο.
Ο Κάμποσ, ο οποίοσ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Ιςτορικόσ Τόποσ από το Ελλθνικό Υπουργείο
Ρολιτιςμοφ, αποτελεί περιοχι γεωργικισ γθσ που ςυνοδεφεται από πλικοσ αγροτικϊν
κατοικιϊν. Σιμερα θ περιοχι τείνει να μεταλλάςςεται ελαφρϊσ κακϊσ ανακαινίηονται οι
κατοικίεσ ςε παραδοςιακζσ επαφλεισ και μεμονωμζνα ςε καταλφματα. Για τθν περιοχι του
Κάμπου είναι απαραίτθτθ θ διατιρθςθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ και τθσ αρχιτεκτονικισ και
κρίνεται απαραίτθτθ θ εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ ανάπλαςθσ του Κάμπου.
Γενικά το οικιςτικό δίκτυο του νθςιοφ διαρκρϊνεται με βάςθ το πολυπολικό ςφςτθμα με
κζντρο τθν πόλθ τθσ Χίου ςτθν οποία ενςωματϊνεται ο Βροντάδοσ και τα Θυμιανά, και
τουσ πόλουσ των Καρδαμφλων ςτο βορά και του Ρυργίου ςτο νότο που με τθ ςειρά τουσ
αποτελοφν δίπολα με τουσ οικιςμοφσ τθσ Βολιςςοφ και τθσ Καλαμωτισ αντίςτοιχα.
Ειδικότερα, μια αρκετά ζντονθ οικιςτικι ανάπτυξθ εμφανίηεται ςτον «περιαςτικό» χϊρο
των οικιςμϊν (Θυμιανά, Νεοχϊρι) και ςτουσ άξονεσ που οδθγοφν ςτθν παραλιακι ηϊνθ,
όπου εντοπίηονται και οι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ. Στισ περιοχζσ αυτζσ και ζξω από το
κφριο και δευτερεφον επαρχιακό οδικό δίκτυο, παρατθρείται ζνα πλικοσ από κοινοτικοφσ,
αγροτικοφσ, ιδιωτικοφσ δρόμουσ και χωματόδρομουσ που δίνουν πρόςβαςθ από τα
αγροκτιματα προσ τθ κάλαςςα, όπου παρουςιάηονται δραςτθριότθτεσ που
προαναγγζλλουν μελλοντικι οικοδόμθςθ, είτε ςφγχρονωνκαταςκευϊν εισ αντικατάςταςθ
των παλαιϊν, είτε προχείρων εγκαταςτάςεων για τθ ςτζγαςθ αγροτικϊν δραςτθριοτιτων.
Δεν παρατθροφνται ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ αυκαίρετων κτιςμάτων.
Θ Βολιςςόσ ωσ θ πρωτεφουςα τθσ Δ.Ε. Αμανισ αποτελεί διοικθτικό κζντρο, με ςυνζπεια να
ςυγκεντρωκοφν ςε αυτι το μεγαλφτερο μζροσ των κοινωνικϊν και αςτικϊν υποδομϊν τθσ
περιοχισ (ςχολεία, ικανοποιθτικό οδικό δίκτυο, αγροτικόσ ιατρόσ κλπ) και να αποτελεί πόλο
ζλξθσ του πλθκυςμοφ. Είναι επόμενο λοιπόν, ςε περιόδουσ πλθκυςμιακισ αφαίμαξθσ, να
χάνει μικρότερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ από τα υπόλοιπα. Ο οικιςμόσ τθσ Βολιςςοφ
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εμφανίηεται ωσ μία ςαφϊσ διακριτι οικιςτικι ενότθτα. Ο ςυγκεκριμζνοσ οικιςμόσ εμφανίηει
ςυνεκτικι οργάνωςθ με πυκνι δόμθςθ και ςαφϊσ ζντονο παραδοςιακό χαρακτιρα. Ο
παραδοςιακόσ χαρακτιρασ δεν αφορά μόνο τθν οικιςτικι – χωρικι οργάνωςθ του
οικιςμοφ, αλλά και τθν αρχιτεκτονικι των κτιςμάτων.
Το Ρυργί, τζωσ ζδρα Καποδιςτριακοφ Διμου, λόγω τθσ γειτνίαςθσ του με τον κάμπο τθσ
Καλαμωτισ και τον Λιμζνα των Μεςτϊν (κυρίωσ εμπορικόσ) κακϊσ και τθσ παραγωγικισ
δυναμικισ των Μαςτιχοχωρίων ζχει τθν δυνατότθτα να αναπτφξει τισ απαραίτθτεσ δομζσ,
διοικθτικζσ, μεταφορικζσ και κοινωνικζσ, ϊςτε να λειτουργεί ςαν τοπικό κζντρο τθσ νότιασ
πλευράσ του νθςιοφ.
Στον βορά αντίςτοιχο ρόλο τοπικοφ κζντρου δφναται να παίξει ο οικιςμόσ των Καρδάμυλων
(κζντρο τθσ ναυτικισ παράδοςθσ του νθςιοφ), που κα εξυπθρετεί τουσ κατοίκουσ του
βόρειου τμιματοσ του νθςιοφ και κα ςυμβάλει ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ.
Οι αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καρδαμφλων με βάςθ το
Ρ.Ρ.Χ.Σ.Α.Α είναι:
• Ο οικιςμόσ Καρδάμυλα 3ου επιπζδου, ορίηεται ωσ κζντρο – πόλοσ τοπικισ ανάπτυξθσ
που εξαρτάται από τθ Χίο.
• Στουσ οικιςμοφσ Καρδάμυλα – Μάρμαρο ςυναντάται ορατόσ αρικμόσ παρακεριςτικϊν
κατοικιϊν, κυρίωσ κατοίκων τθσ πόλθσ τθσ Χίου ι Χίων τθσ διαςποράσ.
• Στο ςφνολο τθσ περιοχισ μελζτθσ που χαρακτθρίηεται ωσ αγροτικόσ χϊροσ – δάςθ,
προωκείται ιπια τουριςτικι ανάπτυξθ
 Ραραδοςιακοί – ιςτορικοί οικιςμοί.
Στθν Ρ.Ε Χίου υπάρχουν 29 οικιςμοί, εκ των 74 τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Οι
παραδοςιακοί οικιςμοί τθσ περιοχισ εφαρμογισ παρουςιάηουν εξαιρετικι ποικιλία ωσ προσ
το μζγεκοσ, το χαρακτιρα και τθ ςχετικι κζςθ ςτο οικιςτικό δίκτυο. Ο κάκε οικιςμόσ
παρουςιάηει ιδιαίτερο χαρακτιρα, επθρεαςμζνοσ τόςο από το ανάγλυφό του, όςο και από
τθν ιςτορικι του διαδρομι. Ζτςι ςτθ Χίο υπάρχει ο εγκαταλειμμζνοσ οικιςμόσ του
Ανάβατου και ο δυναμικόσ οικιςμόσ του Κάμπου.
Ραραδοςιακοί Οικιςμοί Ζξω από τισ Συμβατικζσ Τουριςτικζσ Ρεριοχζσ
Οι οικιςμοί που βρίςκονται ζξω από τισ κακιερωμζνεσ τουριςτικζσ περιοχζσ, τισ παραλιακζσ
περιοχζσ και το κφριο οδικό δίκτυο, καταγράφουν τάςεισ πλθκυςμιακισ αποψίλωςθσ των
περιοχϊν ςτισ οποίεσ εντάςςονται. Οι περιοριςμοί που κζτουν τα διατάγματα προςταςίασ,
ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ πολιτικισ κινιτρων ι και ςυγκροτθμζνων προγραμμάτων
ενίςχυςθσ των οικιςτϊν, δθμιουργοφν ςυνκικεσ κατοίκθςθσ πολφ δυςμενζςτερεσ από
αυτζσ των άλλων «κανονικϊν» οικιςμϊν.
Ζνα πλικοσ οικιςμϊν τθσ κατθγορίασ αυτισ βρίςκεται διάςπαρτο ςτο νθςί τθσ Χίου, όπου
από τουσ 27 οικιςμοφσ μόνο 8 οικιςμοί παρουςιάηουν ςχετικά κετικι πλθκυςμιακι εξζλιξθ.
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι, όταν τα απόλυτα μεγζκθ πλθκυςμοφ είναι πολφ μικρά, όπωσ ςτθν
περίπτωςθ του Ανάβατου τθσ Χίου και άλλων οικιςμϊν όπου ο πλθκυςμόσ είναι κάτω των
50-70 ατόμων, βρίςκονται ςε πλιρθ αναντιςτοιχία με το μζγεκοσ του οικιςτικοφ
απόκεματοσ. Επομζνωσ, οι κετικζσ μεταβολζσ δεν ζχουν και μεγάλθ ςθμαςία μια και ςε
κάκε περίπτωςθ πρόκειται για οικιςμοφσ με ςχεδόν 90% κενζσ κατοικίεσ.
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Ραραδοςιακοί Οικιςμοί ςε Ρεριοχζσ Σχετικά Δυναμικϊν Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων
Θ ομάδα αυτι περιλαμβάνει οικιςμοφσ που, εκτόσ από τον «παραδοςιακό» χαρακτθριςμό,
τυχαίνει να αποτελοφν δυναμικότερα ςτοιχεία του οικιςτικοφ δικτφου, είτε ωσ
κεφαλοχϊρια ςε ςχετικά δυναμικζσ αγροτικζσ περιοχζσ είτε λόγω τθσ κζςθσ τουσ, κοντά ι
μζςα ςε αςτικά και θμιαςτικά κζντρα. Οι οικιςμοί αυτοί, που ςυγκεντρϊνουν μεγαλφτερο
πλθκυςμό, διαφοροποιοφνται από τουσ παραπάνω επειδι ακριβϊσ ο κοινωνικοοικονομικόσ τουσ ιςτόσ υποςτθρίηεται από ποικίλεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και των
τριϊν οικονομικϊν τομζων. Το μεγάλο πλθκυςμιακό μζγεκοσ, που ςυνικωσ οφείλεται ςε
μια ενδοχϊρα με δυναμικότερθ γεωργικι δραςτθριότθτα, τουσ κακιςτά λιγότερο
προβλθματικοφσ ακόμθ και αν υφίςτανται πλθκυςμιακι μείωςθ. Χαρακτθριςτικι είναι θ
διαφορά μεταξφ Ρυργίου και Μεςτϊν ςτα Μαςτιχοχϊρια, όπου το Ρυργί μολονότι
παρουςιάηει πλθκυςμιακι μείωςθ, διατθρεί ζνα δυναμιςμό επειδι ο πλθκυςμόσ του είναι
τριπλάςιοσ αυτοφ των Μεςτϊν ςχεδόν διπλάςιοσ αυτοφ των Μεςτϊν (Ρυργί: 832 κάτοικοι,
Μεςτά: 437 κάτοικοι).
• Ραραδοςιακά κζντρα και αςτικζσ περιοχζσ υπό ςυνκικεσ εγκατάλειψθσ
Ανάλογθ αρνθτικι εικόνα ςυνάγεται και για τα τμιματα πόλθσ όπου βρίςκονται είτε τα
ιςτορικά κζντρα υπό κακεςτϊσ προςταςίασ είτε παλιζσ βιομθχανικζσ περιοχζσ που
εγκαταλείπονται. Τα προβλιματα των τελευταίων ςυγγενεφουν με αυτά των παραδοςιακϊν
κζντρων των πόλεων, από τθν άποψθ ότι θ απαξίωςθ του οικιςτικοφ ιςτοφ οδθγεί ςε
εςωτερικζσ μετακινιςεισ προσ άλλεσ ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ, οι οποίεσ προςφζρουν ζνα
καλφτερο οικιςτικό περιβάλλον και κοινωνικι υποδομι, δθλαδι προσ περιοχζσ κατοικίασ με
ιςορροπθμζνθ πλθκυςμιακι φυςιογνωμία.
Στα κζντρα των πόλεων που διακζτουν ιςχυρό ιςτορικό υπόβακρο, ςυςςωρεφονται
ιςτορικά μνθμεία άλλων εποχϊν, κτίρια του πρόςφατου παρελκόντοσ υπό εγκατάλειψθ
(κενά) και ερειπιϊνεσ ςτουσ οποίουσ ζχουν ειςχωριςει περικωριακζσ χριςεισ. Ο ιςτόσ τθσ
κατοικίασ ζχει ιδθ αποδιαρκρωκεί και θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ είναι φανερι ςτον απλό
επιςκζπτθ.
Θ απουςία ιςχυρισ πρωτοβουλίασ για τθν αναμόρφωςι τουσ, εγκαταλείπει αυτζσ τισ
περιοχζσ αφινει ςτο περικϊριο των διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ που ακολουκοφν άλλεσ, πιο
«υγιείσ», περιοχζσ τθσ πόλθσ.
Τζτοιο παράδειγμα είναι θ περιοχι ςτο βόρειο τμιμα τθσ πόλθσ τθσ Χίου, θ οποία είναι
χαρακτθριςμζνθ ωσ «ΒΙΟΡΑ - ΒΙΡΕ» από τα ΓΡΣ τθσ δεκαετίασ του ϋ80 και ζχει ιδθ λίγοπολφ εγκαταλειφκεί. Οι νζεσ βιομθχανικζσ ι αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ, δεν
αναηιτθςαν χωροκζτθςθ ςτισ περιοχζσ αυτζσ, αλλά βρικαν κζςεισ ςε άλλεσ περιοχζσ, εκεί
όπου οι τάςεισ τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ υπαγόρευαν.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ πλιρουσ εγκατάλειψθσ, όπωσ π.χ. ςτον Ανάβατο, είναι προφανζσ
ότι, θ παρζμβαςθ πρζπει να είναι ιςχυρι και ςυνολικι και πωσ κα απαιτθκεί θ για
μακρόχρονθ εκχϊρθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ ςε επενδυτι, είτε αυτόσ είναι δθμόςιο πρόςωπο
είτε ιδιϊτθσ.
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2.40Ρροςτατευόμενοι Οικιςμοί Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου
Οικιςμόσ
ΦΕΚ
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε. (Ρ.Δ 19.10.1978),
Διευχά
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Χάλκειο
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Καλαμωτι
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Αρμόλια
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Ηφφιασ
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Βζςςα
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Λίκιο
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Πλυμποι
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Ζξω Δίδυμα
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Καταβάςισ
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Ρφργιο
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Αγ. Γεϊργιοσ
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Συκοφςθσ
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Ελάτα
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Βουνόσ
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Μεςτά
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Βολιςςόσ
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Ρατρικά
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Ραρμπαριά
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Κάμπια
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Ανάβατοσ
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Τρφπεσ
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Ριραμά
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Κζραμοσ

Αυγϊνυμα
Κάμποσ

Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-594 13.11.1978/Υ.ΡΕ.ΧΩ .Δ.Ε.(Ρ.Δ 19.10.1978),
Δ-189 02.03.1988 (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-189 02.03.1988/Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ρ.Δ 18.01.1988)
Δ-33 17.01.1992-Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΡΔ 23.12.1991)

Οινουςςϊν

Δ-381/27-5-1999, Δ-402/17-5-2002

Ψαρά

Δ-402/17-5-2002

Σιδθροφντα
Αγ. Γάλα

Είδοσ Ρροςταςίασ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ,
Χαρακτθριςμόσ ωσ περιοχισ
που ζχει ανάγκθ από
ιδιαίτερθ προςταςία
Χαρακτθριςμόσ ωσ περιοχισ
που ζχει ανάγκθ από
ιδιαίτερθ προςταςία

Πθγι: Αξιολόγθςθ Ανακεϊρθςθ και Εξειδίκευςθ Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ
και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου
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2.2.5 Τεχνικι υποδομι – Κοινωνικι Υποδομι – Αναπτυξιακζσ Ραρεμβάςεισ

2.2.5.1 Σεχνικι υποδομι
Μεταφορικζσ Υποδομζσ
Στισ οδικζσ μεταφορζσ ζχει υπάρξει ςθμαντικι βελτίωςθ ςτο εςωτερικό δίκτυο των οδικϊν
αρτθριϊν, κυρίωσ ςτο επαρχιακό δίκτυο, ενϊ όμωσ παραμζνουν ςθμαντικζσ ανάγκεσ
βελτίωςθσ κυρίωσ του εκνικοφ και δευτερευόντωσ του επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου, για τθν
μείωςθ των χρονοαποςτάςεων και τθν άμβλυνςθ τθσ επικινδυνότθτασ των δρόμων. Το
εκνικό οδικό δίκτυο ανζρχεται ςτα 40,3 χλμ ςτθν Ρ.Ε. Χίου, αποτελϊντασ το 32% του
ςυνολικό δικτφου τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου (124,3 χλμ), ενϊ το επαρχιακό οδικό
δίκτυο ανζρχεται ςε 411 χλμ.
Πςον αφορά ςτθν ακτοπλοϊκι ςφνδεςθ, ςτθν Ρ.Ε. Χίου βρίςκονται 4 λιμάνια, εκ των
οποίων το 1 ζχει χαρακτθριςκεί εκνικισ ςθμαςίασ και τα 3 τοπικισ ςθμαςίασ. Επίςθσ ενϊ
ςτο Καςτζλλο τθσ Χίου βρίςκεται υπό καταςκευι και μια μαρίνα χωρθτικότθτασ 274 κζςεων
ελλιμενιςμοφ.
Σθμειϊνεται ότι μόνο οι Οινοφςςεσ δεν ςυνδζονται με τθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ, αλλά
εξυπθρετοφνται με τθ μοναδικι τουσ ςφνδεςθ με τθ Χίο, ενϊ θ Χίοσ ςυνδζεται με το Τςεςμζ
τθσ Τουρκίασ.
2.41Λιμάνια τθσ Ρ.Ε. Χίου (πλθν τουριςτικϊν και αλιευτικϊν λιμζνων)
Χαρακτθριςμόσ κατά τθν
Χαρακτθριςμόσ κατά
Νθςί
Λιμάνι
Κωδικόσ
Κ.Υ.Α.
Γ.Ρ.Χ.Σ.Α.Α.
Χίοσ (X-2)
GRJKH
Εκνικισ Σθμαςίασ
Χίοσ
Μεςτά (X-24)
GRMHI
Τοπικισ Σθμαςίασ
Ρεριφερειακισ Σθμαςίασ
Ψαρά
Ψαρά (PS-1)
Τοπικισ Σθμαςίασ
Οινοφςςεσ
Οινοφςςεσ (O-1)
GRINO
Τοπικισ Σθμαςίασ
Πθγι: Κ.Υ.Α. 8315.2/02/07 (ΦΕΚ Β’ 202/16-02-2007)

Πςον αφορά ςτισ αερομεταφορζσ, ςτθν Ρ.Ε. Χίου υπάρχει ο κρατικόσ αερολιμζνασ Πμθροσ,
ζνασ εκ των 5 τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, ο οποίοσ ζχει οριςκεί από τθν ΥΡΑ ωσ
Ρεριςταςιακά οριηόμενο Σθμείο Ειςόδου – Εξόδου τθσ Χϊρασ. Ο αερολιμζνασ τθσ Χίου
ςυνδζεται απευκείασ με τθν Ακινα και απευκείασ ι με ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ με τθ
Θεςςαλονίκθ. Θ φπαρξθ και λειτουργία του αερολιμζνα είναι ζνα πολφ ιςχυρό προνόμιο
που δρα ενάντια ςτθν απομόνωςθ τθσ Ρ.Ε. Χίου. Ωςτόςο, υπάρχει μια ςειρά προβλθμάτων
που κυρίωσ ςυνίςτανται ςτα εξισ:





Ανεπάρκεια μικουσ διαδρόμου (Σχεδιάηεται μικρι επζκταςθ ~300 m).
Ανεπάρκεια κτιριακϊν εγκαταςτάςεων
Ανεπάρκεια δαπζδου ςτάκμευςθσ α/φ
Ρροβλιματα που απορρζουν από τθ γειτνίαςθ με τθν πόλθ και κα επιτακοφν από
προβλεπόμενο νζο λιμάνι τθσ Χίου
Επιπλζον υπάρχειαεροδρόμιο 3km Ν-Α των Μεςτϊν παρά τον οικιςμό Ολφμποι Χίου, το
οποίο όμωσ δεν λειτουργεί.
Τζλοσ,λειτουργεί υπό τθν εποπτεία τθσ Υ.Ρ.Α ελικοδρόμιο ςτα Ψαρά, το οποίο

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Σελίδα 99

εξυπθρετείκυρίωσ μεταφορζσ ζκτακτων αναγκϊν και ςαφϊσ αραιότερα περιθγιςεισ.
Φδρευςθ – Άρδευςθ - Αποχζτευςθ
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Χίου
Φδρευςθ
Θ πόλθ τθσ Χίου ςυγκεντρϊνει περιςςότερο από το 50% του πλθκυςμοφ του νθςιοφ με
αυξθτικι τάςθ λόγω των δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν μζροσ ςε αυτι. Κατά το
παρελκόν θ υδροδότθςθ τθσ πόλθσ τθσ Χίου γινόταν από γεωτριςεισ κυρίωσ, οι οποίεσ
βρίςκονται μζςα ςτο κζντρο τθσ λεκάνθσ Κορακάρθ.
Θα ιταν άςτοχο να εξεταςτεί θ επιδείνωςθ του υδρευτικοφ προβλιματοσ τθσ πόλθσ
απομονωμζνο από το αντίςτοιχο των όμορων οικιςμϊν Βροντάδου, Θυμιανϊν, Νεοχωρίου
και των οικιςμϊν του τζωσ Διμου Καμποχϊρων πλθν τθσ τοπικισ κοινότθτασ Αγίου
Γεωργίου Συκοφςθ, μθδζ εξαιρουμζνων των οικιςμϊν Θολοποταμίου και Καλλιμαςιάσ.
Θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ του βιοτικοφ επιπζδου, τθσ ανάπτυξθσ
τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων με υπερςυγκζντρωςθ αυτϊν ςτο κεντρικό ανατολικό τμιμα
του νθςιοφ, θ κάλυψθ υδρευτικϊν αναγκϊν οικιςμϊν που κατά το παρελκόν καλυπτόταν
από υδρευτικά ζργα εκτόσ λεκάνθσ, θ υπεράντλθςθ μαηί με τθν ανεξζλεγκτθ κατανάλωςθ
και χριςθ για άρδευςθ οδιγθςαν ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ με τα γνωςτά
αποτελζςματα τθσ υφαλμφρινςθσ, τθσ παρουςίασ υδραργφρου, αρςενικοφ κλπ.
Θ υδροδότθςθ τθσ πόλθσ τθσ Χίου γίνεται από πθγζσ, γεωτριςεισ, ταμιευτιρεσ και μονάδεσ
αφαλάτωςθσ. Θ πόλθ τθσ Χίου διακζτει επάρκεια ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ
/δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ κοινότθτα ι οικιςμό, χωρίσ να αποκλείεται
θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Με τον εντοπιςμό τθσ παρουςίασ υδραργφρου λόγω υφαλμφρινςθσ ςε γεωτριςεισ τθσ
λεκάνθσ Κορακάρθ, οι οποίεσ κάλυπταν και καλφπτουν υδρευτικζσ ανάγκεσ τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ Αγίου Μθνά και τθσ πόλθσ τθσ Χίου, από το Υπουργείο Εςωτερικϊν υπιρξε
χρθματοδότθςθ προσ τθν Διαδθμοτικι των Διμων Χίου, Αγίου Μθνά και Ομθροφπολθσ το
2002 - 2003 (κατά τθν περίοδο εμφάνιςθσ/εντοπιςμοφ του υδραργφρου ςε κάποιεσ
γεωτριςεισ) για τθν ανόρυξθ γεωτριςεων εκτόσ λεκάνθσ Κορακάρθ. Οι γεωτριςεισ που
ανορφχκθκαν ιταν πολφ μεγάλου βάκουσ τθσ τάξεωσ των 300 και 400μ., δεν υπιρχε
επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ και το πρόγραμμα δεν ζδωςε κετικά
αποτελζςματα.
Θ αντιμετϊπιςθ του υδρευτικοφ προβλιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Χίου κα πρζπει να εξεταςτεί
ςε ςυνδυαςμό με τα αντίςτοιχα των όμορων οικιςμϊν, αφοφ ςτθν πραγματικότθτα
αποτελοφν μια οικιςτικι ςυνζχεια και επιπλζον να υπάρχει εναλλακτικι λφςθ για κάλυψθ
αναγκϊν είτε ςε περιόδουσ αιχμισ είτε ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ.
Με τθν λειτουργία του ταμιευτιρα Κόρθσ Γεφφρι που βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ
αποπεράτωςθσ και με τθν αρχικι χριςθ για άρδευςθ του Κάμπου, με τθν ταυτόχρονθ
διακοπι τθσ λειτουργίασ ιςοδφναμων γεωτριςεων προβλζπεται να υπάρξει ςθμαντικι
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ ςτθ λεκάνθ και μετά από παρατθριςεισ ςε εφλογο
χρονικό διάςτθμα κα δοκεί θ δυνατότθτα επαναςχεδιαςμοφ τθσ εκμετάλλευςθσ
υδρολθπτικϊν ζργων τθσ λεκάνθσ.
Θ απόφαςθ κατανομισ χριςθσ νεροφ του ταμιευτιρα Κόρθσ Γεφφρι και μετά από τον
δεςμευτικό χρόνο τθσ αρχικισ χριςθσ του ζργου, κα δϊςει τθ δυνατότθτα κάλυψθσ και
ςθμαντικοφ μζρουσ υδρευτικϊν αναγκϊν για τθν πόλθ τθσ Χίου.
Θ ςυνζχιςθ τθσ μελζτθσ αντικατάςταςθσ γεωτριςεων από το ανατολικό μζτωπο τθσ
λεκάνθσ Κορακάρθ με ταυτόχρονθ κατάργθςι τουσ και μετά από εντοπιςμό υδροφορίασ και
μεταφοράσ τουσ ςε κζςεισ που ζχουν καταγραφεί κα βελτιϊςει ςθμαντικά τθν ποιότθτα
του νεροφ και παράλλθλα κα υπάρξει προςταςία για τθν παραπζρα διείςδυςθ του μετϊπου
τθσ κάλαςςασ. Οι γεωτριςεισ που προτείνεται να αντικαταςτακοφν καταρχιν είναι του
Γοφλια, Χζλιου και Κουτρουλόμυλου.
Θ περαιτζρω διερεφνθςθ του Δελφινίου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (όπωσ προτείνεται και
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για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ομθροφπολθσ) κα δϊςει τθ δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ των
υδραγωγείων Βροντάδου, Χίου και Θυμιανϊν είτε με νερό για άμεςθ χριςθ ςε περιόδουσ
ζντονθσ υδροφορίασ των υδρολθπτικϊν ζργων είτε μετά από επεξεργαςία και επζκταςθ
των μονάδων του Θόλου.
Αποχζτευςθ
Θ πόλθσ τθσ Χίου δεν αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα ςτα αποχετευτικά τθσ δίκτυα και
εξυπθρετείται από τθν Ε.Ε.Λ. Χίου.
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Μαςτιχοχωρίων
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Μαςτιχοχωρίων αποτελείται από εννζα οικιςμοφσ και δζκα
παραλιακοφσ οικιςμοφσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του πλθκυςμοφ
κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο. Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ
Μαςτιχοχωρίων γίνεται από πθγζσ, πθγάδια και γεωτριςεισ με αντίςτοιχθ φκίνουςα
πορεία ωσ προσ τθν ποιότθτα και ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του
χρθςιμοποιοφμενου νεροφ.
Εντόσ των ορίων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαςτιχοχωρίων υπάρχουν δφο ταμιευτιρεσ. Ο
ζνασ βρίςκεται ςτθν περιοχι Αρμολίων, καταςκευάςτθκε από το Υπουργείο Γεωργίασ ςτα
πλαίςια του Ρρογράμματοσ Αναδαςμοφ και ο δεφτεροσ καταςκευάςτθκε πρόςφατα ςτθν
περιοχι Κατράρθ – Καλαμωτισ.
Συγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν εναλλακτικι κάλυψθ υδρευτικϊν αναγκϊν αποτελεί ο
υφιςτάμενοσ βαςικόσ ςχεδιαςμόσ των δικτφων μεταφοράσ υπό το υπό μελζτθ δίκτυο
φδρευςθσ Φράγματοσ Κατράρθ, ο οποίοσ αποτελείται από δφο βαςικοφσ κλάδουσ ικανισ
μεταφοράσ των επικυμθτϊν ποςοτιτων νεροφ.
1. Βόρειοσ κλάδοσ δικτφου Φράγματοσ Κατράρθ
Αρμόλια – Βζςςα – Αγία Μαρίνα – (Λικί, Ελάτα)
2. Δυτικόσ κλάδοσ δικτφου Φράγματοσ Κατράρθ
Καλαμωτι – Ρυργί – Ολφμποι – Μεςτά – Λιμζνασ Μεςτϊν
Δευτερεφοντεσ κλάδοι είτε αυτοί τροφοδοτοφνται από τον βαςικό κλάδο υδροδότθςθσ, είτε
από αυτόνομα ζργα, ζχουν τθ δυνατότθτα να λειτουργιςουν αντίςτροφα με εμπλουτιςμό
του βαςικοφ κλάδου από τα επιμζρουσ αυτόνομα ζργα με μικροπαρεμβάςεισ.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Στθ Δθμοτικι Ενότθτα Μαςτιχοχωρίων παρατθρείται ότι ςτα υπάρχοντα υδρολθπτικά ζργα
ςτο μεγαλφτερο τουσ μζροσ θ ποιότθτα είναι αποδεκτι πλθν όμωσ θ ποςότθτα για τθν
κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν είναι ελλειμματικι και αυτι καλφπτεται για μεν τουσ
οικιςμοφσ Βζςςασ, Ελάτασ και Λικίου από τθ Λιμνοδεξαμενι Αγίου Γεωργίου Συκοφςθ, για
δε τουσ οικιςμοφσ Ρυργίου, Ολφμπων και Μεςτϊν από τισ γεωτριςεισ Αρμολίων - Ρυργίου
και Συνδζςμου.
Θ αντλοφμενθ ποςότθτα από αυτζσ είναι ςθμαντικι και υποβακμιςμζνθ.
Για τθν αντιμετϊπιςθ του ποςοτικοφ και ποιοτικοφ προβλιματοσ από τθν τζωσ Ν.Α. Χίου
είχε ανατεκεί θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ "Αξιοποίθςθ Φράγματοσ Καλαμωτισ για τθν
φδρευςθ και άρδευςθ του Διμου Μαςτιχοχωρίων και Διμου Ιωνίασ".
Θ εν λόγω μελζτθ προβλζπει για το τμιμα τθσ φδρευςθσ τθν καταςκευι τεςςάρων κλάδων
ωσ εξισ:
1. Βόρειοσ κλάδοσ: Ρροσ Αρμόλια, Βζςςα, Ελάτα, Λικί
2. Δυτικόσ κλάδοσ: Ρροσ Ρυργί, Ολφμπουσ, Μεςτά, Λιμζνα Μεςτϊν
3. Νότιοσ κλάδοσ: Ρροσ Κϊμθ
4. Ανατολικόσ κλάδοσ: Ρροσ Ρατρικά, Δθμοτικι Ενότθτα Ιωνίασ
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Ο ταμιευτιρασ Κατράρθ ςφμφωνα με τθν μελζτθ του είναι χωρθτικότθτασ 1,91 εκ.κ.μ. και
με ολικι ανά υδρολογικό ζτοσ ςυγκζντρωςθ 2,4 εκ.κ.μ. από τα οποία τα 0,49 εκ.κ.μ. κα
διατίκενται τθν περίοδο εμπλουτιςμοφ μετά από επεξεργαςία για φδρευςθ. Από τα μζχρι
τϊρα ςτοιχεία ςυγκζντρωςθσ νεροφ ςτον ταμιευτιρα και για ζκτο ςυνεχι χρόνο δεν
κατζςτθ δυνατόν να ςυγκεντρωκεί ακροιςτικά οφτε και ωσ ετιςια ποςότθτα.
Με τα ζγγραφα 17/21-6-2007 και 45/23-5-2008 του Γραφείου Υδάτων Νομοφ Χίου τθσ
Δ/νςθσ Υδάτων τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου που αφοροφν τθν ζγκριςθ τθσ Ρ.Ρ.Ε και
Μ.Ρ.Ε αντίςτοιχα τθσ μελζτθσ "Αξιοποίθςθ Φράγματοσ Καλαμωτισ για τθν φδρευςθ και
άρδευςθ του Διμου Μαςτιχοχωρίων και Διμου Ιωνίασ" επιςθμαίνεται θ εςκεμμζνθ
υποεκτίμθςθ ςτον υπολογιςμό τθσ ποςότθτασ ανά άτομο ανά θμζρα προκειμζνου να είναι
κετικό το ιςοηφγιο για υδρευτικι χριςθ και αυτά με τθν προχπόκεςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ
των 1,91 και 2,4 εκ.κ.μ. ανά ζτοσ.
Από τα παραπάνω προκφπτει θ αναγκαιότθτα καταςκευισ του Φράγματοσ Κοντοφ για
κάλυψθ και μόνο υδρευτικϊν αναγκϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαςτιχοχωρίων, ϊςτε να
προκφψει πλεόναςμα νεροφ από το Φράγμα Κατράρθ για διάκεςθ ςε υδρευτικζσ και μόνο
ανάγκεσ για το Διμο Ιωνίασ και τον οικιςμό Ρατρικϊν.
Αποχζτευςθ
Στουσ οικιςμοφσ Αρμολίων, Λικίου και Καλαμωτισ υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα τα οποία
καταλιγουν ςε βιολογικοφσ κακαριςμοφσ και εξυπθρετοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό του
πλθκυςμοφ. Στον οικιςμό τθσ Καλαμωτισ το 50% κατά προςζγγιςθ του δικτφου που
καταλιγει ςτον βιολογικό κακαριςμό είναι παντορροϊκό και προτείνεται θ καταςκευι νζου
αποχετευτικοφ δικτφου, ϊςτε να υπάρξει διαχωριςμόσ των όμβριων από τα λφματα.
Στον παραλιακό οικιςμό τθσ Κϊμθσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ τουριςτικισ κίνθςθσ κατά τουσ
κερινοφσ μινεσ, αλλά και των μονίμων κατοίκων κρίνεται αναγκαία θ καταςκευι
αποχετευτικοφ δικτφου, κακϊσ και θ καταςκευι μονάδασ βιολογικοφ κακαριςμοφ.
Ο οικιςμόσ του Ρυργίου είναι ο πρϊτοσ πλθκυςμιακά οικιςμόσ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα
Μαςτιχοχωρίων και καλφπτεται από αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμωσ δεν καταλιγει ςε
βιολογικό κακαριςμό. Ρροτείνεται θ καταςκευι μονάδασ βιολογικοφ κακαριςμοφ.
Ο οικιςμόσ των Μεςτϊν είναι ο τρίτοσ κατά ςειρά πλθκυςμιακά οικιςμόσ, μετά το Ρυργί και
τθν Καλαμωτι. Καλφπτεται από αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμωσ δεν καταλιγει ςε
βιολογικό κακαριςμό. Ρροτείνεται θ καταςκευι μονάδασ βιολογικοφ κακαριςμοφ.
Στον οικιςμό Βζςςασ υπάρχει μόνο παντορροϊκό δίκτυο και προτείνεται θ καταςκευι
αποχετευτικοφ δικτφου.
Στουσ Ολφμπουσ ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 30% των κατοίκων εξυπθρετείται από
παντορροϊκό δίκτυο και προτείνεται θ δθμιουργία αποχετευτικοφ δικτφου.
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Ιωνίασ
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ιωνίασ αποτελείται από ζντεκα οικιςμοφσ και επτά παραλιακοφσ
οικιςμοφσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του πλθκυςμοφ κατά τθν
καλοκαιρινι περίοδο.
Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωνίασ γίνεται από πθγζσ και
γεωτριςεισ με αντίςτοιχθ φκίνουςα πορεία ωσ προσ τθν ποιότθτα και ταυτόχρονθ αφξθςθ
τθσ ποςότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου νεροφ.
Συγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν εναλλακτικι κάλυψθ υδρευτικϊν αναγκϊν αποτελεί ο
υφιςτάμενοσ βαςικόσ ςχεδιαςμόσ των δικτφων μεταφοράσ υπό το υπό μελζτθ δίκτυο
φδρευςθσ Φράγματοσ Κατράρθ, ο οποίοσ αποτελείται από δφο κφριουσ κλάδουσ επαρκοφσ
μεταφορικισ δυναμικότθτασ.
Ο ζνασ κλάδοσ αφορά τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν από τθν γεϊτρθςθ του
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Συνδζςμου με νερό υποβακμιςμζνθσ ποιότθτασ και ποςοτικισ επάρκειασ (αφοφ υπάρχει
διείςδυςθ του μετϊπου τθσ κάλαςςασ ςτθ λεκάνθ υδροφορίασ) και ο δεφτεροσ κλάδοσ
αφορά τθν κάλυψθ υδρευτικϊν αναγκϊν από τισ γεωτριςεισ Τιλθσ 1 και 2 με νερό καλισ
ποιότθτασ και επαρκοφσ ποςότθτασ. Θ ςυγκεκριμζνθ λεκάνθ εμφανίηει υδροφορία ςε
κετικό υψόμετρο και παρουςιάηει επαναπλιρωςθ με τισ πρϊτεσ βροχοπτϊςεισ ι και με τισ
πρϊτεσ επιφανειακζσ απορροζσ του παρακείμενου χειμάρρου Κατράρθ.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Στα τελευταία 20 χρόνια περίπου δεν εκτελζςτθκε ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα ανόρυξθσ
γεωτριςεων ςτα διοικθτικά όρια του τζωσ Διμου Ιωνίασ, προκειμζνου να εντοπιςτοφν
πικανζσ λεκάνεσ υδροφορίασ ι και να αποκλειςτοφν κάποιεσ περιοχζσ.
Θ γεωλογία τθσ περιοχισ του τζωσ Διμου κατά το πλείςτον αποτελείται από μάργεσ με
αποτζλεςμα τθν ελαχιςτοποίθςθ του εμπλουτιςμοφ των λεκανϊν από τισ οποίεσ αντλείται
μζροσ του νεροφ για υδρευτικι ι άλλθ χριςθ. Επακόλουκο αυτισ τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ
περιοχισ είναι ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ εκμετάλλευςθσ των υδρολθπτικϊν ζργων
(γεωτριςεων).
Επιπλζον μοναδικι ιδιαιτερότθτα με αρνθτικά αποτελζςματα παρουςιάηει το ανατολικό και
νότιο τμιμα του τζωσ Διμου Ιωνίασ κακϊσ και θ περιοχι των Ρατρικϊν μζχρι το φψωμα
του Μφλου ςτθν περιοχι τθσ Κϊμθσ με απελευκζρωςθ μικροποςοτιτων μεκανίου και
φπαρξθσ ενϊςεων κείου ςε υδρολθπτικά ζργα (γεωτριςεισ) τθσ εν λόγω περιοχισ.
Αποχζτευςθ
Ο οικιςμόσ τθσ Καλλιμαςιάσ ζχει αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο καταλιγει ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου.
Ο οικιςμόσ τθσ Καλλιμαςιάσ κατά 25% περίπου δεν εξυπθρετείται από αποχετευτικό δίκτυο.
Ρροτείνεται θ καταςκευι αποχετευτικοφ δικτφου για το παραπάνω ποςοςτό.
Ο οικιςμόσ των Νενιτων, ο δεφτεροσ πλθκυςμιακά οικιςμόσ μετά τθσ Καλλιμαςιάσ, ζχει δφο
μονάδεσ βιολογικοφ κακαριςμοφ, ενϊ κατά 20% περίπου δεν καλφπτεται από αποχετευτικό
δίκτυο. Επομζνωσ, προτείνεται θ καταςκευι αποχετευτικοφ δικτφου για το παραπάνω
ποςοςτό.
Ο οικιςμόσ του Καταρράκτθ εξυπθρετείται από μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ, ενϊ και οι
υπόλοιποι οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωνίασ δεν αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα.
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Καμποχϊρων
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Καμποχϊρων αποτελείται από επτά οικιςμοφσ, οι οποίοι
παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του πλθκυςμοφ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο.
Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καμποχϊρων γίνεται από πθγζσ,
γεωτριςεισ και ταμιευτιρεσ με αντίςτοιχθ φκίνουςα πορεία ωσ προσ τθν ποιότθτα και
ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου νεροφ.
Οι οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καμποχϊρων καλφπτουν κυρίωσ αυτόνομα τισ
υδρευτικζσ τουσ ανάγκεσ χωρίσ να υπάρχει ενιαίοσ αγωγόσ ενόσ ι δφο κλάδων και τοφτο
λόγω τθσ φπαρξθσ υδρολθπτικϊν ζργων (γεωτριςεων) ανά οικιςμό.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Οι οικιςμοί κακϊσ και τα υδρολθπτικά ζργα των γεωτριςεων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ
Καμποχϊρων αν και βρίςκονται μζςα ςτθ λεκάνθ Κορακάρθ δεν αντιμετωπίηουν τόςο
ςοβαρό πρόβλθμα δεδομζνου ότι ςθμαντικζσ ανάγκεσ καλφπτονται από πθγαία νερά και
από τουσ δφο ταμιευτιρεσ Ηυφιά και Αγίου Γεωργίου.
Με τον εξορκολογιςμό τθσ διαχείριςθσ κυρίωσ των ταμιευτιρων και ςε ςχζςθ με τθν
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μελλοντικι κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν των οικιςμϊν Βζςςασ, Ελάτασ και Λικίου από
ταμιευτιρα τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαςτιχοχωρίων κα υπάρξουν ςθμαντικά πλεονάςματα
για τον εμπλουτιςμό και ποιοτικι βελτίωςθ των υδραγωγείων των υπόλοιπων οικιςμϊν τθσ
Δθμοτικισ Ενότθτασ και κατ' επζκταςθ των όμορων Δθμοτικϊν Ενοτιτων.
Αποχζτευςθ
Ο οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καμποχϊρων καλφπτονται ωσ επί το πλείςτον από
αποχετευτικό δίκτυο που καταλιγει ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου. Στισ περιοχζσ που δεν καλφπτονται
από αποχετευτικά δίκτυα, προτείνεται θ καταςκευι τουσ, τα οποία κα ςυνδζονται ςτα
υπάρχοντα και κα καταλιγουν ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου.
Ο οικιςμόσ του Αγίου Γεωργίου Συκοφςθ διακζτει και παντορροϊκό δίκτυο που δεν
καταλιγει ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου ςε ποςοςτό περίπου 30%, οπότε κρίνεται αναγκαίοσ ο
διαχωριςμόσ με τθν καταςκευι αποχετευτικϊν δικτφων και τθ ςφνδεςθ τουσ ςτα
υπάρχοντα αποχετευτικά δίκτυα.

Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Μθνά
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Μθνά αποτελείται από τουσ οικιςμοφσ Θυμιανϊν, Νεοχωρίου
και ζξι παραλιακοφσ οικιςμοφσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του
πλθκυςμοφ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο.
Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου Μθνά γίνεται από δφο πθγζσ
τθσ περιοχισ Θολοποταμίου και από γεωτριςεισ εντόσ και εκτόσ λεκάνθσ Κορακάρθ.
Οι παραλιακοί οικιςμοί των Θυμιανϊν και του Νεοχωρίου είναι αυτοί που ςτο μεγαλφτερο
βακμό ζχουν να καλφψουν τθν τουριςτικι κίνθςθ του νθςιοφ κατά τθν καλοκαιρινι
περίοδο χωρίσ τθν ανάλογθ υποδομι και πρόβλεψθ για τθν ζξαρςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ
και τον μεςομακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό από τθ δεκαετία του '80 για τον τρόπο
αντιμετϊπιςθσ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ επάρκειασ με αποτζλεςμα να ζχει υποβακμιςτεί
θ ποιότθτα από τθν ανάγκθ τθσ όποιασ ποςοτικισ κάλυψθσ.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Αποχζτευςθ
Ο οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου Μθνά, κακϊσ και οι παραλιακοί οικιςμοί τθσ
καλφπτονται ωσ επί το πλείςτον από αποχετευτικό δίκτυο που καταλιγει ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου.
Στισ περιοχζσ που δεν καλφπτονται από αποχετευτικά δίκτυα, προτείνεται θ καταςκευι
τουσ, τα οποία κα ςυνδζονται ςτα υπάρχοντα και κα καταλιγουν ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου. Ο
παραλιακόσ οικιςμόσ τθσ Αγίασ Φωτεινισ δεν καλφπτεται ςχεδόν κατά το ιμιςυ από
αποχετευτικά δίκτυα και δεδομζνθσ τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ κατά τθν κερινι περίοδο
είναι αναγκαία θ καταςκευι δικτφων.
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Ομθροφπολθσ
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ομθροφπολθσ αποτελείται από επτά οικιςμοφσ, κακϊσ και τον
παραλιακό οικιςμό του Ραντουκιοφσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του
πλθκυςμοφ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο.
Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ομθροφπολθσ γίνεται από πθγζσ,
πθγάδια, γεωτριςεισ, ταμιευτιρεσ και μονάδεσ αφαλάτωςθσ.
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Ο τζωσ Διμοσ Βροντάδου ξεκίνθςε πρωτοποριακά για τθ Χίο, τθν εγκατάςταςθ μονάδων
αφαλάτωςθσ υφάλμυρου νεροφ ςτισ ςθμερινζσ εγκαταςτάςεισ του Μθλιγκά ωσ
αναγκαςτικι επίλυςθ του υδρευτικοφ του προβλιματοσ, δεδομζνου ότι θ κφρια πθγι
υδρολθψίασ ιταν οι δφο γεωτριςεισ ςτθν περιοχι του Κάμπου (ΕΒΕΚ και Σταυρινοφδθ), οι
οποίεσ παρουςίαηαν ζντονθ υφαλμφρινςθ.
Τθν φδρευςθ του παραπάνω οικιςμοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ομθροφπολθσ δεν μπορεί
κάποιοσ να τθν αντιμετωπίςει αυτόνομα, χωρίσ να λάβει υπόψθ και τον αντίςτοιχο οικιςμό
τθσ πόλθσ τθσ Χίου, δεδομζνου ότι και οι δφο εντάςςονται ςτθν αξιοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ τθσ πθγισ του Δελφινίου, των γεωτριςεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ
και των μονάδων αφαλάτωςθσ Θόλου και Μθλιγκά.
Θ ποιότθτα των υδρολθπτικϊν ζργων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ομθροφπολθσ είναι ςτο
μεγαλφτερο τουσ μζροσ αποδεκτι (με τα εν γζνει ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ Χίου), είτε
από πθγαία νερά είτε από επεξεργαςμζνα. Θ φπαρξθ του κεντρικοφ αγωγοφ μεταφοράσ
από Δελφίνι μζχρι τθ Χίο δίνει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των υδρολθπτικϊν ζργων που
βρίςκονται ςτθν πορεία του αγωγοφ και επιπλζον υπάρχει θ εναλλακτικι λφςθ
αντιμετϊπιςθσ υδρευτικϊν προβλθμάτων ςε οικιςμοφσ από τουσ οποίουσ διζρχεται.
Επιπλζον υπάρχει υδρευτικό δίκτυο ςφνδεςθσ των οικιςμϊν Αναβάτου και Αυγωνφμων με
δυνατότθτα αμφίδρομθσ λειτουργίασ για εναλλακτικζσ λφςεισ.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Αποχζτευςθ
Οι οικιςμόσ του Βροντάδου καλφπτεται ςχεδόν ςτο ςφνολο του από αποχετευτικά δίκτυα
που καταλιγουν ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου, ενϊ κατά ζνα μικρό ποςοςτό χρειάηεται καταςκευι για
τθν επζκταςθ των αποχετευτικϊν δικτφων του.
Ο οικιςμόσ των Καρυϊν καλφπτεται από αποχετευτικά δίκτυα και παντορροϊκά δίκτυα, τα
οποία καταλιγουν ςτθν Ε.Ε.Λ. Χίου. Ρροτείνεται ο διαχωριςμόσ των παντορροϊκϊν δικτφων
με τθν καταςκευι αποχετευτικϊν δικτφων, όπου απαιτείται.
Οι υπόλοιποι οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ δεν αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα ςτα
αποχετευτικά τουσ δίκτυα, ενϊ ο οικιςμόσ τθσ Λαγκάδασ ζχει μονάδα βιολογικοφ
κακαριςμοφ και ςτουσ οικιςμοφσ Αυγωνφμων και Συκιάδασ επίκειται θ προμικεια των
μονάδων βιολογικοφ κακαριςμοφ.
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Καρδαμφλων
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Καρδαμφλων αποτελείται από ζξι οικιςμοφσ και τζςςερισ παραλιακοφσ
οικιςμοφσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του πλθκυςμοφ κατά τθν
καλοκαιρινι περίοδο.
Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καρδαμφλων γίνεται από πθγζσ,
πθγάδια και γεωτριςεισ. Ππωσ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αμανισ ζτςι και ςτθ Δθμοτικι
Ενότθτα Καρδαμφλων θ κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν γίνεται από πθγζσ, των οποίων θ
ποιότθτα του νεροφ βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ ιςχφουςασ ΚΥΑ.
Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι ςτο ςφνολο των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ
Καρδαμφλων δεν εντοπίηεται υδρευτικό, κακϊσ και αρδευτικό πρόβλθμα.
Ο οικιςμόσ του Ριτυοφσ που αντιμετϊπιηε υδρευτικό πρόβλθμα τθν καλοκαιρινι περίοδο,
το ζχει βελτιϊςει με τθν καταςκευι τθσ δεξαμενισ των 1.000κ.μ., ενϊ ωσ προσ τθν
περαιτζρω βελτίωςθ του υδρευτικοφ κρίνεται αναγκαία θ καταςκευι αρδευτικοφ δικτφου
για να μειωκεί θ αρδευτικι κατανάλωςθ από το δίκτυο φδρευςθσ.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
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κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Αποχζτευςθ
Ο οικιςμόσ των Καρδαμφλων δεν αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα ςτα αποχετευτικά δίκτυα,
ενϊ προτείνεται θ βελτίωςθ υπαρχόντων και θ καταςκευι νζων, ϊςτε να υπάρχει ςφνδεςθ
με νζεσ κατοικίεσ. Στον οικιςμό των Καρδαμφλων υπάρχει μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ.
Στουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καρδαμφλων τα δίκτυα είναι ωσ επί
το πλείςτον παντορροϊκά. Κρίνεται απαραίτθτοσ ο διαχωριςμόσ των δικτφων ςε χωριςτικό
και όμβριων ςε βάκοσ χρόνου με τθν καταςκευι νζων δικτφων όπου απαιτείται και τθν
καταςκευι μονάδων βιολογικϊν κακαριςμϊν.
Διμοσ Χίου - Δθμοτικι Ενότθτα Αμανισ
Φδρευςθ
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αμανισ αποτελείται από δεκαοκτϊ οικιςμοφσ και πζντε παραλιακοφσ
οικιςμοφσ, οι οποίοι παρουςιάηουν ςθμαντικι προςαφξθςθ του πλθκυςμοφ κατά τθν
καλοκαιρινι περίοδο.
Θ υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αμανισ γίνεται κυρίωσ από πθγζσ με
ςχετικι επάρκεια τθν καλοκαιρινι περίοδο, ςυμπλθρωματικά με γεωτριςεισ ςε δφο
οικιςμοφσ και βαςικά από γεωτριςεισ ςε ζναν οικιςμό. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αμανισ όπωσ
και θ Δθμοτικι Ενότθτα Καρδαμφλων μποροφμε να ποφμε ότι ζχουν το ποιοτικό ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα από όλο το Διμο να βρίςκεται το νερό εντόσ των ορίων ι ςτισ παρυφζσ των
απαιτιςεων τθσ ιςχφουςασ ΚΥΑ.
Οι οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αμανισ καλφπτουν αυτόνομα τισ υδρευτικζσ και
αρδευτικζσ τουσ ανάγκεσ χωρίσ να υπάρχει ενιαίοσ αγωγόσ ενόσ ι δφο κλάδων και τοφτο
λόγω τθσ φπαρξθσ υδρολθπτικϊν ζργων (πθγϊν) ανά οικιςμό.
Οι οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αμανισ δεν αντιμετωπίηουν ουςιαςτικό πρόβλθμα
φδρευςθσ, πλθν του οικιςμοφ Λεπτοπόδων, όπου τοφτο παρατθρείται κατά τθ κερινι
περίοδο. Οι αρδευτικζσ ανάγκεσ είναι περιοριςμζνεσ ςτουσ οικιςμοφσ πλθν τθσ Βολιςςοφ,
δεδομζνθσ τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ, τθσ πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ και του γθραιοφ
πλθκυςμοφ.
Ωσ προσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ /δεξαμενζσ ςτο ςφνολο και επιμζρουσ ανά τζωσ
κοινότθτα ι οικιςμό είναι γενικά επαρκείσ χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα βελτίωςθσ ι
καταςκευισ νζων ςτο μζλλον.
Αποχζτευςθ
Οι οικιςμοί τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αμανισ δεν αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα ςτα
αποχετευτικά τουσ δίκτυα, ενϊ προτείνεται θ βελτίωςθ υπαρχόντων και θ καταςκευι νζων,
ϊςτε να υπάρχει ςφνδεςθ με νζεσ κατοικίεσ. Απαραίτθτοσ κρίνεται ο διαχωριςμόσ των
δικτφων ςε χωριςτικό και όμβριων ςε βάκοσ χρόνου με τθν καταςκευι νζων δικτφων όπου
απαιτείται και τθν καταςκευι μονάδων βιολογικϊν κακαριςμϊν.
Ο οικιςμόσ τθσ Βολιςςοφ, τθσ Χωρισ, κακϊσ και οι παραλιακοί οικιςμοί Λαμψϊν, Λθμνιϊν,
Λιμνου, Μανάγρου παρουςιάηουν πλθκυςμιακι αφξθςθ κατά τθ κερινι περίοδο, ενϊ δεν
καλφπτονται από αποχετευτικά δίκτυα και μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ. Δεδομζνθσ τθσ
αφξθςθσ του πλθκυςμοφ, αλλά και τθσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ τθσ Βολιςςοφ και των
παραλιακϊν οικιςμϊν τθσ είναι αναγκαία θ καταςκευι - επζκταςθ αποχετευτικϊν δικτφων
και καταςκευι μονάδασ βιολογικοφ κακαριςμοφ.
Ο οικιςμόσ τθσ Κεράμου δεν καλφπτεται από αποχετευτικό δίκτυο ςε ποςοςτό τθσ τάξεωσ
του 30% και προτείνεται θ καταςκευι και επζκταςθ αποχετευτικοφ δικτφου. Πςον αφορά
το ςφνολο των δικτφων αποχζτευςθσ, με τισ παρεμβάςεισ τθσ προθγοφμενθσ
προγραμματικισ περιόδου, ζχουν καλυφκεί θ πόλθ τθσ Χίου και ζνα μεγάλο μζροσ των
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οικιςμϊν με περιςςότερουσ από 2.000 κατοίκουσ, όμωσ ακόμθ υπάρχουν ανάγκεσ για
επιπλζον ζργα. Απαιτείται θ εγκατάςταςθ μικρϊν βιολογικϊν κακαριςμϊν τφπου
«compact» ςτουσ κυρίουσ οικιςμοφσ κεντροβαρικά των οικιςτικϊν δικτφων που κα
μποροφν να παραλαμβάνουν και τα βοκρολφματα των γφρω οικιςμϊν χωρίσ να
απαιτοφνται εκτεταμζνα και ακριβά δίκτυα αποχζτευςθσ.
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί πίνακασ με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία που αφοροφν τα δίκτυα
άρδευςθσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, φράγματα και λιμνοδεξαμενζσ και ΒΙΟΚΑ.
Διμοσ Ψαρϊν
Φδρευςθ
Τα Ψαρά είναι άνυδρο
για περιοριςμζνθ άντλθςθ.

νθςί

και

υπάρχουν

κάποια

ιδιωτικά

πθγάδια

Διμοσ Οινουςϊν
Φδρευςθ
Στο νθςί των Οινουςϊν υπάρχει ο ομϊνυμοσ οικιςμόσ.
Στισ Οινοφςςεσ οι γεωλογικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ και δεν επιτρζπουν τθ
δθμουργία αξιόλογου υπόγειου υδροφόρου ορίηοντα, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ
του νθςιοφ ςε νερό. Υπάρχουν μερικά αβακι φρζατα για τθν κάλυψθ περιοριςμζνων
αναγκϊν. Επίςθσ λειτουργεί μονάδα Αφαλάτωςθσ για τθ κάλυψθ των αναγκϊν του
νθςιοφ.
Αποχζτευςθ
Υπάρχει δίκτυο αποχζτευςθσ και βιολογικόσ κακαριςμόσ
Υποδομζσ Ενζργειασ
Στθν Ρ.Ε. Χίου υπάρχει μόνο ζνασ ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ, ςτο νθςί τθσ Χίου, ο οποίοσ
τροφοδοτεί μζςω υποκαλάςςιασ ςφνδεςθσ τόςο τα Ψαρά όςο και τισ Οινοφςςεσ.
Σφμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 θ κατανάλωςθ
ενζργειασ ςτθν Ρ.Ε. Χίου τθ δεκαετία 2001-2011 εμφανίηει αφξθςθ 34%. Θ κατανάλωςθ
ενζργειασ ςε δθμόςιεσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ αυξάνει κατά μζςο όρο 39%, ενϊ για
οικιακι χριςθ θ κατανάλωςθ ζχει αυξθκεί κατά 29%. Θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ
ςυνεχιηόταν μζχρι το 2010 - 2011 όπου θ κρίςθ ζχει ςταματιςει τθν αφξθςθ και κρατά
ςτακερι ι λίγο μειοφμενθ τθν κατανάλωςθ ςε όλουσ του τομείσ με αξιοςθμείωτθ μείωςθ
να παρουςιάηεται ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ για βιομθχανικι χριςθ.
Θ παλαιότθτα των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ ςε ςυνδυαςμό με τθ χωροκζτθςι τουσ
δθμιουργοφν προβλιματα επάρκειασ ιςχφοσ αλλά και τοπικισ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ
ιδιαίτερα ςτον Καρφά.
Πςον αφορά ςτισ ΑΡΕ, ςιμερα, θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των μονάδων ΑΡΕ ανζρχεται ςτθ Χίο
– Οινοφςςεσ - Ψαρά ςτα 12MW, ενϊ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτθ ηιτθςθ
ανζρχεται ςτο 10,27%. Γενικά, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ (ΑΕ)
ςτα νθςιά τθσ Ρ.Ε. Χίου ζχουν αδειοδοτθκεί οι εξισ ςτακμοί:
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2.42Αδειοδοτθμζνοι ςτακμοί ΑΡΕ ςτθν Ρ.Ε. Χίου
Αιολικοί Στακμοί

Φωτοβολταϊκοί Στακμοί

Συνολικι
Ιςχφσ
Αδειϊν
(kW)

Συνολικι
Ιςχφσ Αδειϊν
με Άδεια
Εγκατάςταςθσ
(kW)

Συνολικι
Ιςχφσ
Αδειϊν ςε
Λειτουργία
(kW)

Ρερικϊριο
Ανακοίνωςθσ
703/2008
(kWp)

Συνολικι
Αδειοδοτθμζνθ
Ιςχφσ (kWp)

Ιςχφσ Φ/Β ςε
Λειτουργία
(πλθν ςτεγϊν
Φεβρουάριοσ
2012) (kWp)

Χίοσ
Οινοφςςεσ

9.325
-

600
-

7.125
-

7.299
104

6.266
30

2.850
-

Ψαρά

2.025

-

2.025

60

4

-

Πθγι: υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ

Κίνδυνοι -Φυςικζσ Καταςτροφζσ
Γενικότερα το Βόρειο Αιγαίο προςβάλλεται από ςειςμοφσ ιςχυροφσ και μθ, αυτόχκονεσ και
αλλόχκονεσ.Σειςμογενισ είναι και θ Χίοσ, θ υποκαλάςςια εςτία τθσ οποίασ ζδωςε ςτο
παρελκόν ςειςμοφσ μεςαίασ ζνταςθσ.
Οι πυρκαγιζσ αποτελοφν επίςθσ ςοβαρι απειλι, αν και ζγκειται πολφ λιγότερο ςτισ φυςικζσ
καταςτροφζσ -ωσ φυςικι πυρκαγιά που αποτελεί φυςικι διεργαςία –και πολφ περιςςότερο
ςε ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ απειλι (αμζλεια ι εμπρθςμόσ). Αυτοφ του είδουσ οι
πυρκαγιζσ ακολουκοφνται ςυχνά από καταπατιςεισ ι βόςκθςθ, με αποτζλεςμα να
αναςτζλλεται θ φυςικι διαδικαςία αναγζννθςθσ του δάςουσ.
Στθ Χίο ζχουν καταγραφεί αρκετά κροφςματα πυρκαγιϊν τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ,
τόςο ςτα μεγάλα πευκοδάςθ όςο και ςε καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ. Απόρροια διαδοχικϊν
πυρκαγιϊν τα τελευταία 25 χρόνια είναι και θ υποβάκμιςθ των πευκοδαςϊν και καμνϊνων
και υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ διάβρωςθσ του εδάφουσ, γεγονόσ που κα προκαλζςει
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο ςυνολικό τοπικό οικοςφςτθμα.Για παράδειγμα, θ φωτιά ςτθ Χίο
τον Αφγουςτο του 2012, κάλυψε μία ζκταςθ τθσ τάξθσ των 147.000 ςτρεμμάτων,
επθρεάηοντασ το 60% των κωνοφόρων δαςϊν του νθςιοφ και το 20-30% των
μαςτιχοπαραγωγϊν δζνδρων (Ηερεφόσ κ.α. 2013).Φαινόμενα διάβρωςθσ του εδάφουσ
οφείλονται επίςθσ και ςτθν υπερβόςκθςθ.
Διαχείριςθ - Διάκεςθ Αποβλιτων
ΣτθνΡ.Ε. Χίου λειτουργεί μία εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων που εξυπθρετεί τισ Δ.Ε.
Χίου, Βροντάδων, Θυμιανϊν, Νεοχωρίου.
Επίςθσ, από τον Οκτϊβριο του 2012λειτουργεί δοκιμαςτικά ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ Χίου ςτθ Νότια Χίο.
2.2.5.2Κοινωνικζσ Τποδομζσ
Υποδομζσ Υγείασ
Οι υποδομζσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ κρίνονται αξιόλογεσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Σελίδα 108

2.43Δομζσ Υγείασ Ρ.Ε. Χίου ανά Διμο και Τφπο
Α/Α

ΔΟΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΥΡΟΣ ΔΟΜΗΣ

1

Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"

ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 2, ΧΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

2

ΝΟΜΑΧΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΧΙΟΥ

ΑΓ. ΕΙΘΝΘΣ & ΛΕΣΑΙΝΘΣ,
ΧΙΟΣ

Ν.Μ.Υ. - ΙΚΑ

3

Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α. ΧΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΙΜΡΘ 8, ΧΙΟΣ

Ο.Κ.Φ. ΑμΕΑ

4

Ρ.Ρ.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ

ΒΟΛΙΣΣΟΣ, ΧΙΟΣ

ΡΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Ρ.Ι.

5

Ρ.Ι. ΑΓΙΟΥ ΜΘΝΑ

ΘΥΜΙΑΝΑ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

6

Ρ.Ι. ΚΟΥΟΥΝΙΩΝ

ΚΟΥΟΥΝΙΑ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

7

Ρ.Ι. ΡΑΡΑΙΑΣ

ΡΑΡΑΙΑ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

8

Ρ.Ι. ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

9

Ρ.Ι. ΝΕΝΘΤΩΝ

ΝΕΝΘΤΑ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

10

Ρ.Ι. ΚΑΜΡΟΧΟΩΝ

ΧΑΛΚΕΙΟΣ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

11

Ρ.Ι. ΚΑΜΡΙΩΝ

ΚΑΜΡΙΑ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

12

Ρ.Ι. ΚΑΔΑΜΥΛΩΝ

ΚΑΔΑΜΥΛΑ. ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

13

Ρ.Ι. ΚΑΛΑΜΩΤΘΣ

ΚΑΛΑΜΩΤΘ, ΧΙΟΣ

ΤΥΡΙΚΟ Ρ.Ι.

14

Ε.Ρ.Ι. ΚΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

ΑΕΟΔΟΜΙΟ, ΧΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ - ΑΕΟΔΟΜΙΩΝ Ρ.Ι.

15

Ρ.Ι. ΦΥΛΑΚΩΝ

ΦΥΛΑΚΕΣ, ΧΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ - ΦΥΛΑΚΩΝ Ρ.Ι.

16

Κ.Υ. ΡΥΓΙΟΥ

ΡΥΓΙ, ΧΙΟΣ

ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΡΛΟΥ
ΤΥΡΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΕΣ
1

Ρ.Ρ.Ι. ΟΙΝΟΥΣΩΝ

ΟΙΝΟΥΣΕΣ

ΡΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Ρ.Ι.

ΨΑΑ
1

Ρ.Ρ.Ι. ΨΑΩΝ

ΨΑΑ

ΡΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Ρ.Ι.

Πθγι: Ιςτοςελίδα 2θσ ΔΥ.ΡΕ.

2.44Μονάδεσ Ψυχικισ Υγείασ Ρ.Ε. Χίου
ΤΥΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α

ΦΟΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

1

9 ΟΤΑ,
Νομαρχιακι
Αυτοδιοίκθςθ
Χίου,
Ρ.Ε.ΨΑ.Ε.Ε.

Κοι.Σ.Ρ.Ε.
ΩΙΩΝ Tο.Ψ.Υ.
Χίου "Ωρίων"

άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλιματα που
βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ επαγγελματικισ
επανζνταξθσ

Κοι.Σ.Ρ.Ε.

Κινθτι Μονάδα
Χίου

ενιλικεσ με διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ
παιδιά και ζφθβοι με ψυχικζσ διαταραχζσ και
ςοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλιματα
παιδιά και ζφθβοι με διαταραχζσ
ςυμπεριφοράσ
ενιλικεσ με ψυχικζσ διαταραχζσ και ςοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλιματα

Κινθτι
Μονάδα

2

ΑΜΚΕ
"ΚΕΝΤΟ
ΡΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΘΒΟΥ"
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Α/Α

3

ΦΟΕΑΣ

ΑΡΟΣΤΟΛΘ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΤΥΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Κζντρο Θμζρασ
Χίου

ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ με
εμφάνιςθ ψυχικισ διαταραχισ
άτομα που πάςχουν από οργανικά
ψυχοςφνδρομα
ενιλικεσ με διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ
άτομα με καρκίνο και ςφνοδεσ ψυχικζσ
διαταραχζσ
ενιλικεσ με ψυχικζσ διαταραχζσ και ςοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλιματα

Κζντρο
Θμζρασ
Χίου

ενιλικεσ με ψυχικζσ διαταραχζσ και ςοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλιματα

Ψυχιατρι
κό Τμιμα

ενιλικεσ με ψυχικζσ διαταραχζσ και ςοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλιματα

Ρροςτατε
υμζνο
Διαμζρις
μα

ενιλικεσ με ψυχικζσ διαταραχζσ και ςοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλιματα

Ξενϊνασ

Γενικό
Ψυχιατρικό
Νοςοκομείο
Τμιμα
8
Χίου
(Εξωτερικά
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ιατρεία μόνο)
Γενικό
Νοςοκομείο
Ρροςτατευμζνο
9
Χίου
Διαμζριςμα
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Γενικό
Νοςοκομείο
Ξενϊνασ "Οίκοσ
10
Χίου
Αγάπθσ"
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Πθγι: Ρρόγραμμα Ψυχαργϊσ

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι φορείσ Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ Ρ.Ε. Χίου οι
οποίοι παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ
 ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΧΙΟΥ
 ΚΕΝΤΟ ΡΟΛΘΨΘΣ ΕΞΑΤΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΑΓΩΓΘΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ
 ΚΕΝΤΟ ΡΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΥ
 ΡΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α.
 ΚΕΝΤΟ ΣΤΘΙΞΘΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΧΙΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΘΤΙΚΩΝ ΧΙΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΚΙΝΟΡΑΘΩΝ ΧΙΟΥ "ΕΛΡΙΗΩ"
 ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΡΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΑΣ ΜΘΤΟΡΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΘΙΑ ΧΙΟΥ
 ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΙΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΤΕΚΝΩΝ ΧΙΟΥ «Θ ΡΑΝΑΓΙΑ
ΝΕΑΜΟΝΘΤΙΣΣΑ»
 ΓΘΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΗΩΗΘΣ ΜΙΧΑΛΘΝΟΣ»
 ΚΕΝΤΟ ΘΜΕΘΣΙΑΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΘΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΘΦΘ) «ΣΥΝΤΟΦΙΑ»
Υποδομζσ Εκπαίδευςθσ
Βάςει των ςτοιχείων τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου, ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται ςυνοπτικά
τα υφιςτάμενα νθπιαγωγεία, δθμοτικά τα ςχολεία, γυμνάςια και λφκειατθσ περιοχισ
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παρζμβαςθσ:
2.45 Μονάδεσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ρ.Ε. Χίου
Δομζσ Εκπαίδευςθσ
Νθπιαγωγεία

Αρικμόσ
36

Δθμοτικά Σχολεία

32

ΙΕΚ

2

ΚΕΚ

4

ΚΕΕ

1

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

1

Γυμνάςια

14

Λφκεια

10

Εργαςτιριο Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ

1

Πθγι: Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου&
Διμοσ Χίου

Επίςθσ ςτθν Ρ.Ε. Χίο, λειτουργεί θ Ρανεπιςτθμιακι ΜονάδαΧίου του Πανεπιζηημίου
Αιγαίου, ηο οποίο έχει έδρα ζηην πρωηεύουζα ηου Νομού Λέζβου. Η Πανεπιζηημιακή
Μονάδα Χίου ςτεγάηεται ςε μια ςειρά από κτίρια που είναι είτε δωρεζσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο είτε ενοικιαηόμενα. Τα περιςςότερα από αυτά, είναι κτίρια
ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ αξίασ και ςτο ςφνολό τουσ προςφζρουν αναπτυγμζνθ κτιριακι
υποδομι για τισ ανάγκεσ τθσ Σχολισ. Θ Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα περιλαμβάνει τθ Σχολι
Επιςτθμϊν τθσ Διοίκθςθσ που αποτελείται από τα εξισ Τμιματα:




Διοίκθςθσ Επιχειριςεων
Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν
Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ

Τζλοσ, λειτουργεί θ Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ Μθχανικϊν Χίου (ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ), γνωςτι
και ωσ Σχολι Μθχανικϊν, θ οποία βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Χίου, αλλά και θΑκαδθμία
Εμπορικοφ Ναυτικοφ Οινουςςϊν(ΑΕΝ Οινουςςϊν), γνωςτι και ωσ Σχολι Εμποροπλοιάρχων,
θ οποία βρίςκεται ςτο λιμάνι των Οινουςςϊν.
Ακλθτικζσ υποδομζσ
Τα νθςιά τθσ περιοχισ εφαρμογισ διακζτουν ςχετικά επαρκείσ (ανζρχονται ςε 32
εγκαταςτάςεισ) και ςυνεχϊσ αναβακμιηόμενεσ ακλθτικζσ υποδομζσ, με παρουςία
ςθμαντικοφ αρικμοφ ακλθτικϊν ομάδων και ςυλλόγων. Ωςτόςο, λόγω των δθμοςιονομικϊν
δυςχερειϊν και τθσ περιοριςμζνθσ χρθματοδότθςθσ του ακλθτιςμοφ των τελευταίων ετϊν
παρουςιάηονται ελλείψεισ τόςο ςε προςωπικό όςο και ςτισ κτιριακζσ υποδομζσ. Οριςμζνοι
χϊροι ακλθτιςμοφ βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ με αποτζλεςμα να είναι ακατάλλθλοι
προσ χριςθ με εμφανείσ του κινδφνουσ για τθ ςωματικι ακεραιότθτα των ακλοφμενων.
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται ςθμαντικά ζργα που ζγιναν ι που ςχεδιάηονται
ςτθν περιοχι και που ςχετίηονται με τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ.
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Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν
αναπτυξιακι ςτρατθγικισ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Θ πλειοψθφία των κυριότερων αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
αποτελοφν μζροσ του του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (Ε.Ρ.) Βορείου Αιγαίου 20072013, το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013.
Ραρακάτω παρουςιάηονται ςε πίνακεσ αναπτυξιακά ζργα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, που
εντάχκθκαν ςτο Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου 2007- 2013 ι ςε άλλο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα και
είτε ολοκλθρϊκθκαν είτε βρίςκονται ακόμθ ςε εξζλιξθ
Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται ζργα που ζχουν ολοκλθρωκεί ςτθν περιοχι
παρζμβαςθσ.
Α/Α
1
2
3
4

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ
Οίκοσ Αγάπθσ
Βελτιϊςεισ ςτθν Εκνικι Οδό Χίου
Καρδαμφλων, από Λαγκάδα ζωσ
Ριτυόσ
Βελτίωςθ χερςαίων υποδομϊν ςτο
λιμάνι τθσ Λαγκάδασ
Δρόμοσ παράκαμψθ Ηυφιά –
Χαλκείοσ – Αγ. Γεϊργιοσ

5

Σχολικό Κζντρο Καμποχϊρων

6

ΧΥΤΑ 2θσ διαχειριςτικισ
περιφζρειασ

7

2κζςιο Νθπιαγωγείο
Μαςτιχοχωρίων

ΦΟΕΑΣ
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ρ.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου
2007-2013
Ρ.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου
2007-2013
Ρ.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου
2007-2013
Ρ.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου
2007-2013
Ρ.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου
2007-2013
Ε.Ρ. Ρεριβάλλον και
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 20072013
Ρ.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου
2007-2013

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
960.000,00
3.000.000,00
800.000,00€
2.900.000,00
2.594.000,00
4.800.000,00
1.500.000,00

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ, υπάρχουν επίςθσ ζργα που δεν ολοκλθρϊκθκαν ζγκαιρα με τθ
λιξθ τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου και 2007-2013 και επιτράπθκε θ υλοποίθςθ του τουσ
ωσ ςυνεχιηόμενα ςτθν Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο. Αυτζσ οι περιπτϊςεισ ζργων
αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

1

Αποπεράτωςθ
Επζκταςθσ
Ραραλιακοφ
Δρόμου
Κοινότθτασ
Λαγκάδασ για
Καταςκευι
Ρεηοδρόμου

2

Υπολειπόμενεσ
Εργαςίεσ
Ολοκλιρωςθσ

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ
Επζκταςθ του παραλιακοφ δρόμου ςτον
οικιςμό Λαγκάδασ του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ και
δθμιουργία χερςαίου χϊρου και πεηόδρομου
πλάτουσ από 5 ζωσ 10 μζτρων και μικουσ
περίπου 190 μζτρων, με τθ δθμιουργία ςτο
καλάςςιο μζτωπο 50 νζων κζςεων πρόςδεςθσ,
ςκαφϊν κακϊσ και ανακαταςκευαςμζνοσ
μϊλοσ μικουσ 50μ με τοποκετθμζνο
αναλάμποντα φανό
Θ εκτζλεςθ των υπολειπομζνων εργαςιϊν και
ζργων για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του
Φράγματοσ Κόρθσ Γεφφρι τθσ Νιςου Χίου,

ΦΟΕΑΣ
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Ρ.Ε.Ρ. Βορείου
Αιγαίου 2007-2013

1.015.000,00 €

Ε.Ρ. Ρεριβάλλον και
Αειφόροσ Ανάπτυξθ
2007-2013

4.950.000 €
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καταςκευισ του
Φράγματοσ Κόρθσ
Γεφφρι Νιςου
Χίου

3

Βελτίωςθ
κτιριακϊν
υποδομϊν
Κολλεγίου
ιδιοκτθςίασ τθσ
Ρ.Ε. Χίου για τθν
ςτζγαςθ
των
Υπθρεςιϊν τθσ

ταμιευτιρα χωρθτικότθτασ 3 εκ. κμ3, με ςτόχο
τθν αποκικευςθ του απορρζοντοσ νεροφ από
λεκάνθ απορροισ 21,3 km2.
Ανακαταςκευι, ενεργειακι αναβάκμιςθ και
κατάλλθλθ διαμόρφωςθ χϊρου του Κολεγίου
ιδιοκτθςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου για τθ
ςτζγαςθ των Υπθρεςιϊν τθσ. Θ ολοκλιρωςθ
του ζργου πζρα από τθν ανάδειξθ του κτιρίου
με υψθλι αρχιτεκτονικι αξία, κα ςυμβάλει ςτο
να μθν δαπανϊνται χριματα για τθν ενοικίαςθ
χϊρων που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ τθ
Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
Σε επόμενο ςτάδιο κα είναι δυνατι θ ζνταξθ
νζου ζργου (υπάρχει ςχετικι μελζτθ) για τθν
διαμόρφωςθ και ανάπλαςθ των εξωτερικϊν
χϊρων
εκτιμϊμενου
προχπολογιςμοφ
1.500.000 €, το οποίο μπορεί να ενταχκεί ςτθ
Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο

Το 80%
υλοποιικθκε μζςω
δανείου.
Αναηθτοφνται πόροι
για τθν
ολοκλιρωςθ.

2.500.000,00 €

Με δεδομζνο ότι θ νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ ξεκίνθςε να υλοποιείται ουςιαςτικά από
τισ αρχζσ του 2016, ζχουν ιδθ διαμορφωκεί ςυγκεκριμζνα ζργα με μεγάλο βακμό
ωρίμανςθσ, τα οποία κα γίνει προςπάκεια να ενταχκοφν ςτα διακζςιμα χρθματοδοτικά
μζςα είτε ςε επίπεδο περιφζρειασ είτε ςε κεντρικό επίπεδο με χρθματοδότθςθ από τα
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Αυτά τα ζργα αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

1

Επεμβάςεισ ςε
Χειμάρρουσ
Ρλθγειςϊν
Ρεριοχϊν
Νοτιοανατολικισ
Χίου από
Ρυρκαγιζσ του
2012

2

Επεμβάςεισ ςε
Χειμάρρουσ
Ρλθγειςϊν
Ρεριοχϊν
Νοτιοδυτικισ
Χίου από
Ρυρκαγιζσ του
2012

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ
Με
τθν
ολοκλιρωςθ
του
ζργου
κα
αντιμετωπιςτοφν τα οξυμμζνα προβλιματα που
ζχουν
δθμιουργιςει
οι
πρόςφατεσ
καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ ςτθ Νοτιοανατολικι
Χίο. Θα πραγματοποιθκοφν επιμελείσ κακαριςμοί
χειμάρρων από τθν αυτοφυι βλάςτθςθ κακϊσ
και ζνα πλικοσ φερτϊν υλικϊν, απορριμμάτων
και μπαηϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ροι των
υδάτων, αφοφ αναμζνεται αυξθμζνθ πλθμμυρικι
παροχι εξαιτίασ τθσ ςχεδόν ολοκλθρωτικισ
καταςτροφισ των γφρω δαςικϊν εκτάςεων
Με
τθν
ολοκλιρωςθ
του
ζργου
κα
αντιμετωπιςτοφν τα οξυμμζνα προβλιματα που
ζχουν
δθμιουργιςει
οι
πρόςφατεσ
καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ ςτθ Νοτιοδυτικι Χίο.
Θα πραγματοποιθκοφν επιμελείσ κακαριςμοί
χειμάρρων από τθν αυτοφυι βλάςτθςθ κακϊσ
και ζνα πλικοσ φερτϊν υλικϊν, απορριμμάτων
και μπαηϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ροι των
υδάτων, αφοφ αναμζνεται αυξθμζνθ πλθμμυρικι
παροχι εξαιτίασ τθσ ςχεδόν ολοκλθρωτικισ
καταςτροφισ των γφρω δαςικϊν εκτάςεων.

ΩΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΟΥ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Ρλιρθσ – ζτοιμο για
ζνταξθ ςτθ νζα
Ρρογραμματικι
Ρερίοδο

460.000,00 €

Ρλιρθσ – ζτοιμο για
ζνταξθ ςτθ νζα
Ρρογραμματικι
Ρερίοδο

670.000,00 €
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

3

Αναμόρφωςθ
χϊρων «Οίκου
Αγάπθσ» για τθ
φιλοξενία
του
Ραγχιακοφ
Συλλόγου Αμε.Α

4

Βελτιϊςεισ ςτο
τμιμα
τθσ
Εκνικισ
Οδοφ
Χίου
–
Καρδαμφλων,
τμιμα από Ιερά
Μονι
Μυρςινιδίου
μζχρι
κόμβο
Συκιάδασ

5

Βελτίωςθ
κτιριακϊν
υποδομϊν
Δθμόςιασ
βιβλιοκικθσ
Κοραι

6

Αξιοποίθςθ
Φράγματοσ
Καλαμωτισ για
τθν φδρευςθ και
άρδευςθ
Δθμοτικϊν
Ενοτιτων
Μαςτιχοχωρίων
και Διμου Ιωνίασ

7

Επζκταςθ
και
ςυντιρθςθ του
δικτφου
περιπατθτικϊν
διαδρομϊν τθσ
Ν. Χίου

8

Ανακαταςκευι
Γθπζδου Εφιβου

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ
Το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ είναι, θ
ανακαίνιςθ μζρουσ του κτιρίου του Οίκου Αγάπθσ
με ςτόχο τθν ενεργειακι και λειτουργικι του
αναβάκμιςθ, αναβακμιςμζνο και πλιρωσ
λειτουργικό και εξοπλιςμζνο που κα καλφψει
πλιρωσ τουσ ςκοποφσ και τισ ανάγκεσ του
Ραγχιακοφ ςυλλόγου Α.με.Α.
Θ υλοποίθςθ του ζργου αφορά τθν βελτίωςθ τθσ
βατότθτασ και των γεωμετρικϊν χαρακτιριςτικϊν
(οριηοντιογραφικά και μθκοτομικά) οδικϊν
τμθμάτων τθσ Εκνικισ Οδοφ Χίου – Καρδαμφλων,
και ςυγκεκριμζνα τμιμα από τθν Μονι
Μυρςινιδίου μζχρι τθ γζφυρα πρϊθν λατομείου
Μυλιγγά και τμιμα Ραντουκιόσ – Είςοδο κόμβου
Συκιάδασ. Ρροβλζπει τθ διαμόρφωςθ ιςόπεδων
κόμβων ςτισ κφριεσ διαςταυρϊςεισ, τθν
αποκατάςταςθ και βελτίωςθ των προςβάςεων,
τθν δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ και τθν
εξαςφάλιςθ τθσ απορροισ ομβρίων.
Ρροβλζπει τθν εςωτερικι διαρρφκμιςθ και
διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων τθσ Βιβλιοκικθσ "Κοραι" με
ςτόχο τθν περεταίρω αναβάκμιςθ και ανάδειξθ
τθσ, κακϊσ αποτελεί μια από τισ παλαιότερεσ, και
ςθμαντικότερεσ, δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ τθσ
Ελλάδοσ.
Ζργο για τθν αξιοποίθςθ του ταμιευτιρα του
ολοκλθρωμζνου
φράγματοσ
Καλαμωτισ
(Κατράρθ),
χωρθτικότθτασ
2
εκ.
κ.μ3,
προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ φδρευςθσ
και άρδευςθσ των οικιςμϊν των Δθμοτικϊν
Ενοτιτων Μαςτιχοχωρίων και Ιωνίασ και να λυκεί
ςε ςθμαντικό βακμό το πρόβλθμα λειψυδρίασ
των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν
Ραρεμβάςεισ, βελτιϊςεισ και εργαςίεσ επζκταςθσ
και ςυντιρθςθσ των υφιςτάμενων περιπατθτικϊν
διαδρομϊν τθσ Ρ.Ε. Χίου. Στόχοσ θ δθμιουργία
δικτφου περιπατθτικϊν διαδρομϊν, θ καταγραφι
φυςικϊν, πολιτιςτικϊν και ιςτορικϊν πόρων και ο
εμπλουτιςμόσ τθσ παρερχόμενθσ πλθροφορίασ.
Διεφρυνςθ δικτφου περιπατθτικϊν διαδρομϊν,
προςκικθ νζων με ενιαία ςιμανςθ κ.λ.π
Ρροβλζπει τθν ανακαταςκευι του υφιςταμζνου
αδιαμόρφωτου χωμάτινου γθπζδου του Εφιβου
ςε ζνα υψθλϊν προδιαγραφϊν ακλθτικό κζντρο,
εντόσ του παραδοςιακοφ οικιςμοφ του Κάμπου
τθσ Χίου

ΩΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΟΥ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Ολοκλθρϊνεται το
τελευταίο ςτάδιο των
μελετϊν

1.000.000,00 €

Υπάρχει Μελζτθ αλλά
απαιτείται θ
διεξαγωγι νζασ
Γεωτεχνικισ ζρευνασ
για τθν αςφαλι
ολοκλιρωςθ των
ζργων

5.000.000,00 €

Μερικι- Ζχει
ολοκλθρωκεί θ
προμελζτθ και
βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ
διαδικαςία για τθν
ολοκλιρωςθ των
υπόλοιπων ςταδίων

4.000.000,00 €

Μερικι - Ζχει
ολοκλθρωκεί θ
προμελζτθ και
βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ
διαδικαςία για τθν
ολοκλιρωςθ των
υπόλοιπων ςταδίων

8.000.000,00 €

Μερικι- Υπάρχουν
υπθρεςιακζσ μελζτεσ
αλλά κα πρζπει να
επικαιροποιθκοφν και
απαιτοφνται
αδειοδοτιςεισ

300.000,00 €

Μερικι- Υπάρχει
εγκεκριμζνθ
αναγνωριςτικι
προμελζτθ και πρζπει
να βρεκοφν πόροι για
τθν ολοκλιρωςθ των
υπόλοιπων ςταδίων
ωριμότθτασ

4.000.000,00 €
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2.3. ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ
Θ προτεινόμενθ περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ αποτελεί μία ςυνεχι
περιοχι με ομοιογενι φυςικά και ανκρωπογεωγραφικά χαρακτθριςτικά. Ο ςυνολικόσ
πλθκυςμόσ τθσ ανζρχεται ςε 52.674 κατοίκουσ (μεγαλφτεροσ των 10.000 και μικρότεροσ
των 150.000 κατοίκων) με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ μόνιμου πλθκυςμοφ του 2011.
Θ προτεινόμενθ περιοχι παρζμβαςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Χίου, που αντιςτοιχεί ςε τρεισ (3) Καλλικρατικοφσ Διμουσ και 60 Δθμοτικζσ και Τοπικζσ
Κοινότθτεσ.
Θ περιοχι παρζμβαςθσ είναι ςτο ςφνολό τθσ χαρακτθριςμζνθ ωσ νθςιωτικι, διακρίνεται
από γεωγραφικι ςυνοχι, ζχει κοινωνικι και οικονομικι ομοιογζνεια με τα ίδια κατά κφριο
λόγο αναπτυξιακά προβλιματα αλλά και αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ, που είναι
αλλθλοεξαρτϊμενεσ μεταξφ τουσ.
Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ εφαρμογισ αποτελεί ο ακριτικόσ χαρακτιρασ και θ
«διττι περιφερειακότθτα», θ οποία εκφράηει τθν ταυτόχρονθ ιδιότθτά τθσ ωσ ακριτικι
γεωγραφικι ενότθτα τθσ χϊρασ αλλά και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ρρωταρχικόσ λόγοσ
επιλογισ τθσ εν λόγω γεωγραφικισ περιοχισ αποτζλεςε το γεγονόσ ότι, ο Ρρωτογενισ
Τομζασ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν τοπικι οικονομία. Ο ενεργόσ πλθκυςμόσ
παρουςιάηει ςχετικά μεγάλθ εξάρτθςθ απαςχόλθςθσ από τον πρωτογενι τομζα παρόλο
που υφίςταται ςυρρίκνωςθ.Επίςθσ, αξίηει να επιςθμανκεί ότι, από το ςφνολο των 60
Δθμοτικϊν και Τοπικϊν Κοινοτιτων, επιλζχκθκαν 19, οι οποίεσ ςυνκζτουν τθν περιοχι για
τθν εφαρμογι του LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων γεωγραφικϊν
ενοτιτων κρίκθκε επιβεβλθμζνθ γιατί θ αλιεία αποτελεί ςθμαντικι διζξοδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ των κατοίκων, ενϊ οι απαςχολοφμενοι ςτον τομζα τθσ αλιείασ και των
υδατοκαλλιεργειϊν ςε αυτζσ τισ κοινότθτεσ αντιπροςωπεφουν το 91,51% του ςυνολικοφ
αρικμοφ των απαςχολουμζνων ςτον τομζα ςτο ςφνολο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Ενότθτασ.Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι, θ προτεινόμενθ περιοχι περιλαμβάνει το ςφνολο
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ χωρίσ εξαιρζςεισ και ζχει ικανό πλθκυςμό ϊςτε να ςυνιςτά
επαρκι «κρίςιμθ μάηα» και να αναδφεται θ δυνατότθτα για υψθλό ποςοςτό επίτευξθσ των
ςτόχων, χωρίσ ωςτόςο να ελλοχεφει θ πικανότθτα θ ΟΤΔ να χάςει τον ζλεγχο κατά τθν
υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ.

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΕΣ
ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό κα θ παρουςιαςτοφν:
1. Οι ενζργειεσ διαβοφλευςθσ με τουσ τοπικοφσ φορείσ με ςκοπό τον κακοριςμό του
εταιρικοφ ςχιματοσ, τθν επιλογι τθσ περιοχισ εφαρμογισ και τον ςχεδιαςμό του
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
2. Οι ενζργειεσ ενθμζρωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των τοπικϊν φορζων ςχετικά
με τον κακοριςμό τθσ περιοχισ εφαρμογισ.
3. Θ παρουςίαςθ των ενεργειϊν επιμόρφωςθσ ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ τθσ
παροφςασ πρόταςθσ.
Στο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, ζχει επιλεχκεί και αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ
εφαρμογισ του, θ εκ των κάτω προσ τα άνω προςζγγιςθ για τον ςχεδιαςμό του. Με τον
όρο αυτό εννοείται θ κινθτοποίθςθ και ςυμμετοχι ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι και
πολιτικι όλων των τοπικϊν φορζων, δθμόςιων και ιδιωτικϊν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ο
μεγαλφτεροσ βακμόσ ευαιςκθτοποίθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και διαφάνεια ςτθ
διαμόρφωςθ των κριτθρίων επιλογισ των προσ υλοποίθςθ δράςεων. Θ ζννοια τθσ εκ των
κάτω προσ τα άνω προςζγγιςθσ ςυνδζεται άμεςα με τθν ζννοια τθσ χωρικισ προςζγγιςθσ
και μαηί δθμιουργοφν μια νζα αντίλθψθ για τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ του
κινδφνουσ και τισ προοπτικζσ ενόσ αναπτυξιακοφ προγράμματοσ. Θ λιψθ αποφάςεων ςε
τοπικό επίπεδο με διαδικαςία ιςότιμθσ ςυμμετοχισ όλων των φορζων επιτρζπει μια ευρεία
ςυναίνεςθ και δθμιουργία νζων ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ
τοπικοφσ φορείσ επιφζροντασ ζτςι μεγαλφτερθ ευελιξία και αποτελεςματικότθτα τθσ
πολιτικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ.
Στισ ενζργειεσ διαβοφλευςθσ που πραγματοποιικθκαν, ςτελζχθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ
επιςκζφτθκαν, κατόπιν κακοριςμζνων ραντεβοφ, ςτα γραφεία τουσ, μεγάλο αρικμό
φορζων που αςκοφν κοινωνικοοικονομικι πολιτικι ςτθν Χίο. Θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ με τα
ςτελζχθ τθσ παρουςίαςαντο πλαίςιο (Μζτρο 19 του ΡΑΑ 2014- 2020, και Άξονασ 4 του
ΕΡΛΘ), τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τα πεδία εφαρμογισ του, ιδζεσ για τθν
αξιοποίθςι του, και οι ςυμμετάςχοντεσ φορείσαντάλλαξαν ςκζψεισ, ιδζεσ, προτάςεισ, ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν τελικι πρόταςθ.
Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται ςε μορφι πίνακα οι ενζργειεσ διαβοφλευςθσ.

3.1 ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ζγιναν ςυνολικά δεκατζςςερισ (14) ενζργειεσ διαβοφλευςθσ με φορείσ, εκ των οποίων οι
δεκατρείσ (13) είναι εγκατεςτθμζνοι τοπικά, ςτο νθςί τθσ Χίου και ζνασ (1) ςτθν Μυτιλινθ,
όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Αντικείμενο των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ αποτζλεςαν:
 Θ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ)
 Ο κακοριςμόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, και
ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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 Ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
Στισ επόμενεσ ςελίδεσ, παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ενζργειεσ διαβοφλευςθσ που
υλοποιικθκαν με φορείσ. Στο φάκελο των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ, επιςυνάπτονται
τα πρακτικά των διαβουλεφςεων, τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά τουσ ςυμμετζχοντεσ,
τα κζματα που τζκθκαν ςε ςυηιτθςθ και τα όποια ςυμπεράςματα, ςχετικά με τισ
προτεραιότθτεσ για τισ οποίεσ κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα κατά τον ςχεδιαςμό του
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςε αυτό.
ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ*
α/α

Ημερομθνία
διεξαγωγισ

Τόποσ διεξαγωγισ

Είδοσ Φορζων που
ςυμμετείχαν**

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

1.

24-5-2016

Θ ενζργεια
πραγματοποιικθκε
από τα γραφεία τθσ
ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (Χίοσ)
ςε τθλεδιάςκεψθ με
τα γραφεία του
Ρροϊςταμζνου τθσ
Δ.Α. ΡΕΡ Β. Αιγαίου
(Μυτιλινθ)
Αίκουςα
«Μιχαιλ Βουρνοφσ»
ΡΕ Χίου

Διαχειριςτικι Αρχι
ΡΕΡ Β. Αιγαίου

6

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

8

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

Γραφεία Δ/νςθσ
Δαςϊν Χίου

Δ/νςθ Δαςϊν Χίου

7

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

7

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

9

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

5

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

2.

3.

25-5-2016

31-5-2016

(Δθμόςιοσ)

Ρ.Ε Χίου
(Δθμόςιοσ)

(Δθμόςιοσ)

4.

31-5-2016

Ζδρα
Λιμενικοφ Ταμείου
Χίου

Λιμενικό Ταμείο
Χίου
(Δθμόςιοσ)

5.

03-6-20165

Διμοσ Χίου,
Γραφείο Δθμάρχου

Διμοσ Χίου
(Δθμόςιοσ)

6.

03-6-2016

Ζδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Σφλλογοσ Φίλων
Ρεριβάλλοντοσ
«ΕΛΙΞ»
(Ιδιωτικόσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Αντικείμενο
Διαβοφλευςθσ
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α/α

Ημερομθνία
διεξαγωγισ

Τόποσ διεξαγωγισ

Είδοσ Φορζων που
ςυμμετείχαν**

Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων

7.

7-6-2016

Ζδρα Επιμελθτθρίου
Χίου

Επιμελθτιριο Χίου

12

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

7

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

3

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

7

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

7

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

4

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

7

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

12

 Σφνκεςθ ΟΤΔ
 Επιλογι Ρεριοχισ
Ραρζμβαςθσ
 Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ

(Δθμόςιοσ)

8.

13-6-2016

Ζδρα Ζνωςθσ
Μαςτιχοπαραγωγϊν
Χίου Συν. Ρ. Ε.

Ζνωςθ
Μαςτιχοπαραγωγϊν
Χίου
(Ιδιωτικόσ)

9.

13-6-2016

Ζδρα Αγροτικοφ
Συνεταιριςμοφ Χίου

Αγροτικόσ
Συνεταιριςμόσ Χίου
(Ιδιωτικόσ)

10.

20-6-2016

Ζδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΧΙΟΥ
(Ιδιωτικόσ)

11.

12.

23-6-2016

28-6-2016

Ζδρα Διμου
Οινουςςϊν,
Οινοφςςεσ

Διμοσ Οινουςςϊν

Ζδρα Ρανεπιςτθμίου
Αιγαίου, Τμιμα
Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων, Χίοσ

Ρανεπιςτιμιο
Αιγαίου, τμιμα
Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων, Χίοσ

(Δθμόςιοσ)

Αντικείμενο
Διαβοφλευςθσ

(Δθμόςιοσ)
13.

29-6-2016

Ζδρα Δ.Ε.Υ.Α. Χίου

Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
(Δθμόςιοσ)

14.

30-6-2016

Ζδρα Λαογραφικοφ
πολιτιςτικοφ ομίλου
Χίου
«Λζων Αλλάτιοσ»

Λαογραφικόσ
πολιτιςτικόσ όμιλοσ
Χίου
«Λζων Αλλάτιοσ»
(Ιδιωτικόσ)

*ςυμπλθρϊνεται μία γραμμι ανά ενζργεια
**ςυμπλθρϊνεται το είδοσ των φορζων βάςει ςυμφερόντων (ιδιωτικϊν / δθμόςιων)

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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Στον Ρίνακα 2 που ακολουκεί, γίνεται μια πιο αναλυτικι περιγραφι των ενεργειϊν
διαβοφλευςθσ με αναφορά ςτο είδοσ τθσ ενζργειασ, τθν θμερομθνία διεξαγωγισ, τθν
ομάδα /ςτόχο, τουσ φορείσ που ςυμμετείχαν και τουσ ςυμμετζχοντεσ αναλυτικά, όπωσ και
τθν καταγραφι των ςυμπεραςμάτων ανά διαβοφλευςθ.
ΡΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτικόσ Ρίνακασ ανά ενζργεια διαβοφλευςθσ
Νο
1

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

24-5-2016
Διαχειριςτικι Αρχι Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου
Ζξι (6)
Είδοσ φορζων
Συμμετζχοντεσ
1. Ρλακωτάρθσ Γεϊργιοσ
2. Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
3. Καρράσ Ιωάννθσ
Δθμόςιοσ
4. Ρολίτθσ Μιχάλθσ
5. Επιτροπάκθσ Γεϊργιοσ
6. Γδφςθσ Ευςτράτιοσ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου και για τισ δράςεισ που
κα χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ
Χίου που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Ρροτάκθκε οι ςτόχοι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ να οδθγοφν ςε:
o Βελτίωςθ τθσ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.
o Βελτίωςθ των υποδομϊν που διευκολφνουν τον αγροτικό πλθκυςμό
ςτθν άςκθςθ τθσ εργαςίασ του.
o Ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου και τθν
προςταςία/αξιοποίθςθ τθσ (ανζπαφθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ)
φφςθσ, ςε διττι κατεφκυνςθ, τόςο με ςθμείο αναφοράσ τουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ, όςο και με τουσ επιςκζπτεσ (τουριςμό).
o Ανάδειξθ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ που ςυνοδεφονται
από μοναδικότθτεσ, χαρακτθριςτικά ΡΟΡ ι ΡΓΕ και υψθλι
διατροφικι αξία, για τθν προϊκθςι τουσ απευκείασ ςτθν τουριςτικι
αγορά του τόπου ι για τθν παραγωγι επεξεργαςμζνων προϊόντων,
προκειμζνου να αποτελζςουν το ςυνδετικό κρίκο από το χωράφι ςτο
πιάτο, όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και κυρίωσ των επιςκεπτϊν.
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, ςυμφωνικθκε θ περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε
κεματικοφσ άξονεσ και μζτρα, όςο και οι επιμζρουσ ςτρατθγικοί ςτόχοι
και θ προςαρμογι του βάρουσ τθσ κατανομισ του προγράμματοσ ανά
κλάδο και τομζα, να προκφψουν από ςυνεκτίμθςθ των απόψεων, τόςο
των φορζων, όςο και του τοπικοφ πλθκυςμοφ, που καταγράφονται κατά
τθν περίοδο τθσ διαβοφλευςθσ.
Συμπλθρωματικά, ςυμφωνικθκε να λθφκεί υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό,
το εγκεκριμζνο Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό ΡρόγραμμαΒορείου Αιγαίου.
Ρροκειμζνου για τθν αποφυγι επικαλφψεων και δθμιουργίασ
ανταγωνιςτικϊν πλαιςίων. Με αυτό τον τρόπο αναμζνεται με το
ςχεδιαηόμενο Τοπικό Ρρόγραμμα να μοχλευτοφν ςυνζργιεσ που κα
φζρουν προςτικζμενθ αξία και για τα δυο πλαίςια.
Σχετικά με τθν ςφνκεςθ τθσ ΟΤΔ, ο φορζασ εξζφραςε τθν άποψθ ότι θ
ςυνεργαςία τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι

Διαχειριςτικι Αρχι
Ρεριφζρεισ Β. Αιγαίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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περίοδο με άλλθ εταιρεία ςτθν ΟΤΔ αντίςτοιχου πλαιςίου, δεν πρόςκεςε
αξία ςτον ςχεδιαςμό του ζργου. Με αυτι τθν ζννοια, εκφράςτθκε
ικανοποίθςθ για τθν πρόκεςθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ να αποτελζςει τθν ΟΤΔ
τθσ νζασ περιόδου.
Είδοσ ενζργειασ
Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν



Ρεριφερειακι
Ενότθτα Χίου
Διεφκυνςθ
Αγροτικισ
Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ Τμιμα Αλιείασ

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Σφςκεψθ
Νο 2
25-5-2016
 Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου
 Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ - Τμιμα Αλιείασ
Οχτϊ (8)
Είδοσ φορζων
Συμμετζχοντεσ
1. Καρράσ Ιωάννθσ
2. Γκολζμθσ Μάριοσ
3. Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
4. Βεργίνασ Κωνςταντίνοσ
Δθμόςιοσ
5. Ρολίτθσ Μιχάλθσ
6. Αναγνωςτι Μαρία
7. Κελόγλου Ειρινθ
8. Ξενάκθσ Ιωάννθσ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου επικυμεί τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ
Βορείου Αιγαίου ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ).
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Βελτίωςθ των επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αναβάκμιςθσ
τόςο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όςο και των παραγόμενων
προϊόντων μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ τουσ.
o Ρροβολι των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των τοπικϊν προϊόντων
και των Αγροτικϊν και Αλιευτικϊν περιοχϊν.
o Να γίνει πλιρθσ ενθμζρωςθ τόςο των Αλιζων όςο και των Αγροτϊν.
o Δθμιουργία Ραρατθρθτθρίου Μζςθσ και Ραράκτιασ Αλιείασ.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

31-5-2016
Διεφκυνςθ Δαςϊν
Επτά (7)
Είδοσ φορζων

Διεφκυνςθ Δαςϊν

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
3

Συμμετζχοντεσ
Μπζλλασ Κωνςταντίνοσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Δθμόςιοσ
Φραγκάκθσ Εμμανουιλ
Φλιοφκασ Απόςτολοσ
Κορεντηζλου Κωνςταντίνα
Μεροφςθ Ευαγγελία
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Τρόποι αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν που πραγματοποιικθκαν ςτθν
καταςτροφικι πυρκαγιά που ζλαβε χϊρα ςτισ 18 Αυγοφςτου 2012.
o Επιλεκτικζσ αναδαςϊςεισ με ζμφαςθ ςτθν Ρεριοχι τθσ Νζασ Μονισ
και περιμετρικά του κάςτρου τθσ Βολιςςοφ.
o Ρροςταςία δαςικϊν εκτάςεων από μελλοντικζσ πυρκαγιζσ.
o Ρρόλθψθ πυρκαγιϊν μζςω ενθμζρωςθσ.
o Καταςκευι ζργων πυροπροςταςίασ .
o Βελτίωςθ των βιοτόπων ςε καταφφγια άγριασ ηωισ .
o Ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ για πραγματοποίθςθ ειδικισ περιβαλλοντικι
μελζτθσ για τθν περιοχι Natura, ϊςτε να προςδιοριςτοφν με
ακρίβεια τα πλαίςια δράςεων εντόσ των περιοχϊν αυτϊν .
o Τρόποι εκμετάλλευςθσ των προϊόντων δαςοκομίασ. Διερευνικθκε θ
προοπτικι εκμετάλλευςθσ μζςω ιδιωτικϊν επενδφςεων του
ρετςινιοφ – ρθτίνθσ όπωσ επίςθσ και θ καλλιζργεια μανιταριϊν και
τροφφασ.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

31-5-2016
Λιμενικό Ταμείο Χίου
Επτά (7)
Είδοσ φορζων

Λιμενικό Ταμείο Χίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
4

Συμμετζχοντεσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Μπελζγρθσ Μιχάλθσ
Δθμόςιοσ
Στείρου Βαρβάρα
Λαγοφ Ραραςκευι
Ατςάλθ Σοφία
Λαιμοφ Ευαγγελία
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Τρόποι αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν που πραγματοποιικθκαν ςτθν
καταςτροφικι πυρκαγιά που ζλαβε χϊρα ςτισ 18 Αυγοφςτου 2012.
o Επιλεκτικζσ αναδαςϊςεισ με ζμφαςθ ςτθν Ρεριοχι τθσ Νζασ Μονισ
και περιμετρικά του κάςτρου τθσ Βολιςςοφ.
o Ρροςταςία δαςικϊν εκτάςεων από μελλοντικζσ πυρκαγιζσ.
o Ρρόλθψθ πυρκαγιϊν μζςω ενθμζρωςθσ.
o Καταςκευι ζργων πυροπροςταςίασ .
o Βελτίωςθ των βιοτόπων ςε καταφφγια άγριασ ηωισ .
o Ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ για πραγματοποίθςθ ειδικισ περιβαλλοντικι
μελζτθσ για τθν περιοχι Natura, ϊςτε να προςδιοριςτοφν με
ακρίβεια τα πλαίςια δράςεων εντόσ των περιοχϊν αυτϊν .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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o

Τρόποι εκμετάλλευςθσ των προϊόντων δαςοκομίασ. Συηθτικθκε θ
προοπτικι εκμετάλλευςθσ, μζςω ιδιωτικϊν επενδφςεων, του
ρετςινιοφ – ρθτίνθσ, όπωσ επίςθσ και θ καλλιζργεια μανιταριϊν και
τροφφασ.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

03-06-2016
Διμοσ Χίου
Εννζα (9)

Νο
5

Είδοσ φορζων

Διμοσ Χίου

Δθμόςιοσ

1.
2.
3.
4.
5.

Συμμετζχοντεσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Βουρνοφσ Εμμανουιλ
Γδφςθσ Ευςτράτιοσ
Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ

6.

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Υπάλλθλοι των Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, αποφαςίςτθκαν οι επιλεγμζνεσ περιοχζσ
για τθν Ρροτεραιότθτα 4 «Αφξθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και τθσ Εδαφικισ
Συνοχισ» του ΕΡΑλΘ 2014-2020 βάςθ τθσ πλθκυςμιακισ κάλυψθσ και του
ποςοςτοφ των ατόμων που εργάηονται ςτον ευρφτερο τομζα τθσ αλιείασ
για κάκε δθμοτικό διαμζριςμα . οι περιοχζσ αυτζσ κατθγοριοποιοφνται ςε
επίπεδο Τοπικισ κοινότθτασ και είναι οι παρακάτω :
o Τοπικζσ Κοινότθτεσ Λικίου, Ελάτασ, Μεςτϊν, Μεςτϊν, Καλαμωτισ,
Καταρράκτου, Νεοχωρίου, Καρυϊν και Συκιάδασ
o Δθμοτικζσ κοινότθτεσ Ρυργίου, Νενιτων, Καλλιμαςιάσ, Θυμιανϊν,
Χίου, Βροντάδου, Λαγκάδασ, Καρδαμφλων, Ψαρϊν, Οινουςςϊν
Ρροτάκθκανδιάφορα Δθμόςια ζργα διάςπαρτα ςε ολόκλθρο το νθςί, τα
οποία:
o Θα αναδείξουν το πολιτιςτικό απόκεμα του νθςιοφ
o Θα αναδείξουν τθ Χίο
o Θα βελτιϊςουν τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων
o Θα ςυμβάλουν ςτθν τουριςτικι προβολι του νθςιοφ
Σχετικά με τθν ςφνκεςθ τθσ ΟΤΔ, ο φορζασ εξζφραςε ικανοποίθςθ για τθν
πρόκεςθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ να αποτελζςει τθν ΟΤΔ τθσ νζασ περιόδου,
αφοφ θ δεφτερθ εταιρεία (όπου είναι μεγαλομζτοχοσ ο Διμοσ) με τθν
οποία κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο ςυνεργάςτθκαν για
τθν ΟΤΔ αντίςτοιχου πλαιςίου, ςτθν τρζχουςα περίοδο ςχεδιάηεται να ζχει
διαφοροποιθμζνθ δραςτθριότθτα.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων

03-06-2016
Σφλλογοσ Φίλων Ρεριβάλλοντοσ ‘’ΕΛΙΞ’’
Ρζντε (5)

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
6
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Φορείσ που ςυμμετείχαν
Σφλλογοσ Φίλων
Ρεριβάλλοντοσ ‘’ΕΛΙΞ’’

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Είδοσ φορζων

Συμμετζχοντεσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Ιδιωτικόσ
Μπάλλασ Βαςίλθσ
Χαλάτςθσ Γεϊργιοσ
Αργυροφδθ Γιοφλα
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Βελτίωςθ επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
o Υδατοπεριβαλλοντικά μζτρα για τθν προςταςία του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ
o Ανάδειξθ και προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ όπωσ είναι οι
περιπατθτικζσ διαδρομζσ, τα μεςαιωνικά χωριά, οι νερόμυλοι και τα
ορυχεία αντιμονίου.
o Ρρότειναν να προωκθκοφν οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ είναι
ο περιπατθτικόσ, ο κρθςκευτικόσ και ειδικότερα ο τουριςμόσ
εκείνοσ ο οποίοσ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν τοπικι παράδοςθ και
πολιτιςτικι κλθρονομιά.
o Ανάδειξθ του Φυςικοφ κάλουσ του νθςιοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν
παράδοςθ και τον πολιτιςμό (Λαλάδεσ, ορχιδζεσ, φυςικόσ πλοφτοσ
Βόρειασ Χίου, Natura, Μεςαιωνικά χωριά, Κάμποσ , κλπ)
o Μζτρα για τθν προςταςία τθσ περιοχισ Νatura ςτθν Βόρεια Χίο.
1.
2.
3.
4.
5.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

07-06-2016
Επιμελθτιριο Χίου
Δϊδεκα (12)
Είδοσ φορζων

Επιμελθτιριο Χίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
7

Συμμετζχοντεσ
1. Αμφγδαλοσ Ιάκωβοσ
2. Καρράσ Ιωάννθσ
3. Ρολίτθσ Μιχάλθσ
4. Επιτροπάκθσ Γεϊργιοσ
5. Μαιςτράλθσ Ηαχαρίασ
6. Κυτριλάκθσ Γεϊργιοσ
Δθμόςιοσ
7. Γεωργοφλθσ Γ.
8. Φφκαρθσ Νικόλαοσ
9. Ρερρισ Γ
10. Μαιςτράλθ Αντιγόνθ
11. Μιςετηισ Γεϊργιοσ
12. Ηορμπάσ Γιάννθσ
13. Μιςυρλισ Εμμανουιλ
Ωσ επιλζξιμθ χωρικι περιοχι για το Leader προτάκθκε να οριςκεί όλοσ ο
Νομόσ Χίου, κακϊσ ουςιαςτικά αποτελεί περιοχι υπαίκρου (rural area)
ςφμφωνα και με τον οριςμό τθσ Ε.Ε.
Ρροτάκθκαν επιπλζον:
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Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ των υποδομϊν οι οποίεσ ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ
των Μαςτιχοχωρίων.
Να δθμιουργθκοφν διαδρομζσ Μαςτίχασ μζςα από τισ οποίεσ ο
επιςκζπτθσ κα γνωρίςει τον τρόπο παραγωγισ του προϊόντοσ.
o Μζςω εταιρειϊν οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςτικό
τομζα, να επιςκεφκοφν το νθςί και ειδικότερα τθν περιοχι των
Μαςτιχοχωρίων όςοι χρθςιμοποιοφν τα προϊόντα τθσ Μαςτίχασ
ϊςτε να γνωρίςουν από κοντά τόςο τθν παραγωγι όςο και τθν
κοινωνικι ηωι των κατοίκων.

Νο
8

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

13-06-2016
Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου Συν. Ρ. Ε.
Επτά (7)
Είδοσ φορζων
Συμμετζχοντεσ
1. Καρράσ Ιωάννθσ
2. Ρολίτθσ Μιχάλθσ
3. Επιτροπάκθσ Γεϊργιοσ
Ιδιωτικόσ
4. Σμυρνιϊδθσ Θλίασ
5. Κουντουριάδθσ Δθμιτρθσ
6. Σφυράκθ Εφθ
7. Σαραντιμίδθσ Μιλτιάδθσ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου Συν. Ρ. Ε. επικυμεί τθ ςυμμετοχι τθσ
ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ).
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Να εξεταςκεί θ δυνατότθτα πριμοδότθςθσ ιδιωτικϊν επενδυτικϊν
ςχεδίων που υλοποιοφνται ςε περιοχζσ όπου ζχουν πλθγεί από τθν
προςφυγικι κρίςθ (hot spots)
o Να δοκεί ζμφαςθ (βακμολογικι πριμοδότθςθ) ςε αξιοποίθςθ
παραδοςιακϊν/διατθρθτζων κτιρίων ϊςτε να αξιοποιθκεί το
ςθμαντικό κτιριακό δυναμικό του νθςιοφ
o Να δοκεί ζμφαςθ ςτα ςχζδια που αφοροφν τθν «μπλε οικονομία»
(πχ όςον αφορά τα δθμόςια ζργα: μαρίνεσ, περιπατθτικζσ διαδρομζσ
που καταλιγουν ςε παραλίεσ κ.α. και όςον αφορά τα ιδιωτικά ζργα:
καταδυτικόσ τουριςμόσ, αλιευτικόσ τουριςμόσ κ.α.)
o Στθν περιοχι του αςτικοφ ιςτοφ να υπάρχει αυςτθρι ςτόχευςθ όςον
αφορά τα επιλζξιμα επενδυτικά ςχζδια (να περιλθφκοφν επενδυτικά
ςχζδια που αφοροφν μεταποίθςθ, τουριςμό, αγροδιατροφι) και να
αποκλειςκοφν επενδυτικά ςχζδια επιχειρθματικότθτασ ανάγκθσ (πχ
καφετζριεσ, επιχειριςεισ εςτίαςθσ κ.α.)
o Συμπλθρωματικότθτα Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν παρεμβάςεων : Να

Ζνωςθ
Μαςτιχοπαραγωγϊν
Χίου Συν. Ρ. Ε.

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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o

o

επιδιωχκεί να ενταχκοφν δθμόςια ζργα που κα διευκολφνουν τον
ιδιϊτθ επενδυτι που κα επενδφςει ςε μορφζσ εναλλακτικοφ
τουριςμοφ. Ενδεικτικά:χάραξθ και καταςκευι πεηοπορικϊν
διαδρομϊν,
καταςκευι
ποδθλατόδρομων,
ανακαταςκευι
παραδοςιακϊν μνθμείων αρχιτεκτονικισ όπωσ οι 3 μφλοι,
καταςκευι επιςκζψιμου Καμποφςικου αρχοντικοφ, δθμιουργία
ανοικτοφ μουςείου Κάμπου με καλαίςκθτθ ςιμανςθ, δθμιουργία
δικτφου μουςείων κ.α.
Να δοκεί πρόςκετθ βακμολογικι πριμοδότθςθ ςε επενδυτικά ςχζδια
που αφοροφν τθ δθμιουργία ςυνεργειϊν με άλλεσ τοπικζσ
επιχειριςεισ (πχ καταλφματα που κα προςφζρουν αποκλειςτικά
παραδοςιακά προϊόντα ι κα παρζχουν ςτον επιςκζπτθ τθ
δυνατότθτα βιωματικισ ξενάγθςθσ)
Να είναι επιλζξιμα επενδυτικά ςχζδια μετεγκατάςταςθσ
επιχειριςεων από τον αςτικό ιςτό ςε περιοχζσ που επιτρζπεται θ
εγκατάςταςι τουσ.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

13-06-2016
Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Χίου
Τρεισ (3)
Είδοσ φορζων

Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ
Χίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Συμμετζχοντεσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ιδιωτικόσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Ατςςάλθσ Ευςτράτιοσ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων και
ιδιαίτερα των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων.
o Να γίνει προβολι και προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και
ειδικότερα να γίνει διαςφνδεςθ τουσ με άλλεσ τοπικζσ
επιχειριςεισ πχ: καταλφματα που κα προςφζρουν αποκλειςτικά
παραδοςιακά προϊόντα.
o Βελτίωςθ των επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
αναβάκμιςθσ τόςο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όςο και των
παραγόμενων προϊόντων μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ τουσ.
1.
2.
3.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων

20-06-2016
Αλιευτικόσ Σφλλογοσ Νομοφ Χίου
Εννζα (9)

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
9

Νο
10
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Φορείσ που ςυμμετείχαν

Αλιευτικόσ Σφλλογοσ
Νομοφ Χίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Είδοσ φορζων

Συμμετζχοντεσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Ηαννίκοσ Σταμάτθσ
Ρεραπάνου Κλειϊ
Ιδιωτικόσ
Δθμθτρακόπουλοσ Μιχάλθσ
Ρετρισ Κϊςτασ
Καραβάτασ Μιχάλθσ
Ηαννίκοσ Στζφανοσ
Μπουλαηζρθσ Μ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Ρροτάκθκαν επιπλζον οι παρακάτω ενζργειεσ:
o Μετατροπι παλαιϊν κτιρίων ςε αλιευτικά, λαογραφικά μουςεία,
προβάλλοντασ τθν αλιευτικι, λαογραφικι κλθρονομιά ι ςε
βιβλιοκικεσ, ωδεία, κζατρα κλπ., δθμιουργϊντασ ζτςι
ςυμπλθρωματικό ειςόδθμα ςτουσ αλιείσ και ςτα μζλθ των
οικογενειϊν τουσ αλλά και γενικά ςτουσ κατοίκουσ των αλιευτικϊν
περιοχϊν.
o Δράςεισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με το
επάγγελμα τουσ (ψαροταβζρνεσ, τουριςτικά καταλφματα,
καταδυτικά κζντρα κα)
o Χϊροι γευςιγνωςία, εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ
o Αναηιτθςθ τρόπου εναςχόλθςθσ με τον αλιευτικό τουριςμό.
o Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν.
o Βιοτεχνικζσ μονάδεσ αλιευτικϊν προϊόντων
o Επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν Α’ μεταποίθςθ
o Βελτίωςθ επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ
o Υδατοπεριβαλλοντικά μζτρα
o Μεταποίθςθ – εμπορία αλιευτικϊν προϊόντων με ζμφαςθ ςε
δραςτθριότθτεσ οικοτεχνίασ
o Ριςτοποίθςθ αλιευτικϊν προϊόντων
o Δράςεισ άμεςθσ διάκεςθσ από τουσ ίδιουσ τθσ αλιευτικισ
παραγωγισ είτε μζςα από τθν βιοτεχνικι - οικοτεχνικι
δραςτθριότθτα που κα αςκοφν οι ίδιοι και οι οικογζνειεσ τουσ, είτε
μζςα από τθν πϊλθςθ.
o Δθμιουργία υποδομϊν που κα διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ(παροχι ρεφματοσ, θλεκτροφωτιςμόσ ςτα μικρά λιμάνια,
αλιευτικά καταφφγια, βελτίωςθ μονοπατιϊν και ςιμανςθ
μονοπατιϊν, κζςεισ κζασ, που ςυνδζουν τισ αλιευτικζσ περιοχζσ με
τουριςτικζσ περιοχζσ για τθν αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ που κα
ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ για
τουσ αλιείσ)
o Ρροβολι των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των αλιευτικϊν
περιοχϊν, που θ επιπλζον προβολι και ανάδειξθ τουσ κα ςυνζβαλλε
ςτθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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αλιευτικϊν περιοχϊν, ςτθν αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ κατά
ςυνζπεια ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ και
ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ για τουσ αλιείσ και εν γζνει ςτθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

23-06-2016
Διμοσ Οινουςςϊν
Επτά (7)
Είδοσ φορζων

Διμοσ Οινουςςϊν

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

Συμμετζχοντεσ
Βογιατηισ Στζφανοσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Δθμόςιοσ
Βογιατηισ Λαμπρινι
Βαςιλοποφλου Ευγενία
Μακρισ Δθμιτριοσ
Χιϊτου Καλλιόπθ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Επιπλζον:
o Ανζφεραν τα προγράμματα τα οποία υλοποιθκικαν ςτα πλαίςια τθσ
Ρρογραμματικισ περιόδου 2007-2013, ςθμειϊνοντασ ότι χριηουν
επιπλζον ενίςχυςθσ που κα ςυμβάλει ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ του Διμου Οινουςςϊν.
o Ρροτάκθκε να γίνει ζνα Δθμόςιο ζργο ςτθν περιοχι του Μαρμάρου
και ςυγκεκριμζνα τθν βελτίωςθ και ανάπλαςθ του περιβάλλοντοσ
χϊρου του λιμανιοφ του Μαρμάρου όπου χρειάηεται να
καταςκευαςτεί πλωτι εξζδρα. Θ καταςκευι τθσ προβλιτασ αποτελεί
ζνα πάγιο αίτθμα των κατοίκων τθσ περιοχισ και κα εξυπθρετιςει
τθν πρόςβαςθ και τον ελλιμενιςμό αλιευτικϊν ςκαφϊν τόςο των
επαγγελματιϊν όςο και των εραςιτεχνϊν αλιζων τθσ περιοχισ.
o Γενικότερα προτάκθκε από τον Διμο Οινουςςϊν να ενιςχυκοφν
υποδομζσ οι οποίεσ κα βελτιϊςουν τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων
αλλά κα κα διευκολφνουν τουσ αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ και αλιείσ
ςτθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ.
o Τζλοσ προτάκθκε να γίνει προβολι των ςυγκριτικϊν
πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ θ οποία κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ
τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ςτθν επζκταςθ τθσ τουριςτικισ
περιόδου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων

28-06-2016
Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου
Τζςςερισ (4)

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
11

Νο
12
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Φορείσ που ςυμμετείχαν
Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Είδοσ φορζων

Συμμετζχοντεσ
1. Καρράσ Ιωάννθσ
2. Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Δθμόςιοσ
3. Χριςτοφάκθσ Εμμανουιλ
4. Λαγόσ Δθμιτριοσ
Ωσ περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ προτείνεται ολόκλθροσ ο
Νομόσ Χίου, προκειμζνου να προωκθκεί ζνα μοντζλο ιςόρροπθσ και
ολοκλθρωμζνθσ, χωρικά και κλαδικά, ανάπτυξθσ. Το μοντζλο αυτό κα
πρζπει να αξιοποιιςει όλουσ τουσ κλάδουσ ςτουσ οποίουσ οι διάφορεσ
περιοχζσ του οικιςτικοφ δικτφου παρουςιάηουν πλεονεκτιματα, μζςα από
παρεμβάςεισ, μικρισ κυρίωσ κλίμακασ, που εναρμονίηονται πλιρωσ (και
αναδεικνφουν) το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον (αειφόροσ βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ) και ςτθρίηεται πρωταρχικά ςτο ενδογενζσ
δυναμικό των περιοχϊν (φυςικά και επίκτθτα χαρακτθριςτικά, τοπικοί
πόροι, ανκρϊπινο κεφάλαιο).
Για τθν επιτυχι εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ςτθ βάςθ
του προτεινόμενου μοντζλου ανάπτυξθσ και προκειμζνου να επιτευχκοφν
οι μζγιςτεσ δυνατζσ πολλαπλαςιαςτικζσ επιδράςεισ ςε τοπικό επίπεδο,
απαιτείται θ χωρικι ςυνεκτικότθτα των παρεμβάςεων ςε ςχζςθ με τα
αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά των διαφόρων περιοχϊν. Για το λόγο αυτό
το πρόγραμμα κα εςτιάηει ςε ομοιογενείσ τοπικζσ ηϊνεσ μικρότερθσ
κλίμακασ, βάςει των αναπτυξιακϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, ςτισ οποίεσ κα
εφαρμοςκοφν πολλαπλζσ και ςυνεκτικζσ μεταξφ τουσ δράςεισ. Οι ηϊνεσ
αυτζσ κα είναι θ Βόρεια Χίοσ, θ Κεντρικι Χίοσ και θ Νότια Χίοσ.
Στο πλαίςιο αυτό, οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ των προτεινόμενων
παρεμβάςεων είναι οι εξισ:
o Θ δθμιουργία κοινϊν ομάδων παραγωγϊν ι και επιχειριςεων του
ίδιου και ςυναφϊν κλάδων (αλυςίδων ςυνεργαςίασ), για τθν
πρόςβαςθ ςε κοινοφσ πελάτεσ-αγορζσ, προμθκευτζσ και πθγζσ
πρϊτων υλϊν, δίκτυα διανομισ-εμπορίασ, πλθροφόρθςθσ, για τθν
τυποποίθςθ και προβολι των τοπικϊν προϊόντων, για τθν ανάπτυξθ
ςυνεργειϊν κ.λπ., κάποιεσ εκ των οποίων μποροφν να εξελιχκοφν ςε
επιχειρθματικζσ ςυςτάδεσ – clusters. Οι διαςυνδζςεισ αυτζσ
(κλαδικζσ και διακλαδικζσ) μποροφν να οδθγιςουν ςε
ολοκλθρωμζνα Τοπικά Ραραγωγικά Συςτιματα, όπου οι παραγωγοί
και οι επιχειριςεισ δεν λειτουργοφν ανεξάρτθτα, αλλά αναπτφςςουν
οικονομικζσ ςχζςεισ και δικτυϊςεισ με τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ τθσ
τοπικισ οικονομίασ. Τα Τοπικά Ραραγωγικά Συςτιματα, κωρακίηουν
τισ επιχειριςεισ απζναντι ςε δυςμενείσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ (όπωσ
θ τρζχουςα οικονομικι κρίςθ), προωκοφν τθν τοπικι
επιχειρθματικότθτα και τθν καινοτομία, τθν ανταγωνιςτικότθτα των
τοπικϊν προϊόντων και επιχειριςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ
απαςχόλθςθσ. Και ςτισ τρεισ προαναφερόμενεσ χωρικζσ ενότθτεσ
(ηϊνεσ), μποροφν να εντοπιςκοφν και να αναπτυχκοφν τζτοιεσ
δικτυϊςεισ ςτθ βάςθ των τοπικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, των
προϊόντων και των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (υφιςτάμενων
και δυνθτικϊν).
o Σε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω, θ ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (και των επιμζρουσ χωρικϊν ενοτιτων)
και θ προβολι και προϊκθςι τθσ μζςω τθσ ςυνδυαςμζνθσ
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o

o

ανάπτυξθσ του τρίπτυχου Τουριςμόσ (ειδικζσ μορφζσ)-ΡολιτιςμόσΡεριβάλλον. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ ενίςχυςθ ειδικϊν μορφϊν
τουριςμοφ με κίνθτρο τθ γνωριμία με τα τοπικά προϊόντα και τθ
φφςθ (αγροτουριςμόσ, περιπατθτικόσ κ.α.), ο γαςτρονομικόσ
(περιλαμβάνει και τον οινικό), ο κεραπευτικόσ (π.χ. κερμαλικόσ), ο
πολιτιςτικόσ και ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, κα μποροφςαν να
αποτελζςουν κάποιεσ βαςικζσ μορφζσ. Οριςμζνεσ από αυτζσ
παρουςιάηουν ιδθ δυναμικό χαρακτιρα.
Για τθν προϊκθςθ, τθν αναβάκμιςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ προβολισ
και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν προϊόντων, προτείνεται
επίςθσ θ δθμιουργία ενόσ Τοπικοφ Συμφϊνου Ροιότθτασ. Στο τοπικό
ςφμφωνο μποροφν να ςυμμετζχουν ο Διμοσ Χίου, το Επιμελθτιριο,
Τοπικά Μζςα Ενθμζρωςθσ, τοπικζσ επιχειριςεισ εςτίαςθσ και
αναψυχισ, κακϊσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που αςχολοφνται
με παραδοςιακζσ βιοτεχνικζσ και μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ
(εςτιατόρια, ταβζρνεσ, ξενοδοχεία, ξενϊνεσ, και παραδοςιακά
καταλφματα, ενϊςεισ κτθνοτρόφων καλλιεργθτϊν, βιοκαλλιεργθτϊν,
οινοποιεία και ποτοποιίεσ, επιχειριςεισ τυποποίθςθσ και εμπορίασ
καταναλωτικϊν προϊόντων, βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων, παροχισ
υπθρεςιϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ κ.ά.). Οι επιχειριςεισ κα ζχουν
ειδικι πρόςβαςθ ςε τοπικοφσ προμθκευτζσ, ειδικζσ προδιαγραφζσ
για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ, διαςφαλίηοντασ ζτςι
καλφτερθ ποιότθτα και τιμζσ. Επιπλζον, μζςα από τθ ςυνεργαςία και
τθν αμοιβαία δζςμευςθ, κα οικοδομιςουν μια «Ταυτότθτα
Ροιότθτασ», που κα χαρακτθρίηει τα τοπικά προϊόντα και τισ
υπθρεςίεσ.
Θ κακιζρωςθ ενόσ ετιςιου ςυνεδρίου Μαςτίχασ, το οποίο κα
λειτουργεί ωσ πόλοσ ζλξθσ επιςτθμόνων διεκνοφσ κφρουσ κι
επιςκεπτϊν και κα προωκιςει επίςθσ το ςυνεδριακό τουριςμό, με
πολλαπλά οφζλθ ςε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

29-06-2016
Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Επτά (7)
Είδοσ φορζων

Δ.Ε.Υ.Α. Χίου

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ

Νο
13

Συμμετζχοντεσ
Καρράσ Ιωάννθσ
Ρολίτθσ Μιχάλθσ
Τηιϊτθσ Απόςτολοσ
Δθμόςιοσ
Καλογεράκθσ Ρζτροσ
Αναςταςιάδθσ Δθμιτριοσ
Δαμαλάσ Δθμόκριτοσ
Ξενάκθσ Ματκαίοσ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Επιπλζον προτάκθκε τα δθμόςια ζργα να ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων μζςω βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ των
υδάτινων αποκεμάτων και να δίνουν τθν δυνατότθτα ςτουσ αγρότεσ να
χρθςιμοποιοφν τα επιφανειακά και υπόγεια αποκζματα νεροφ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω θ ΔΕΥΑΧ Ν. Χίου πρότεινε τα κάτωκι
ζργα:
o Δράςεισ ενθμζρωςθσ αγροτϊν και γενικότερα των κατοίκων του
Νομοφ Χίου για ορκζσ πρακτικζσ άρδευςθσ και εξοικονόμθςθσ
νεροφ,
o Άρδευςθ κάμπου Καλαμωτισ με επζκταςθ δικτφου από το Φράγμα
Κατράρθ,
o Επανάχρθςθ νεροφ μετά από τριτοβάκμια επεξεργαςία για τθν
άρδευςθ του κάμπου τθσ Βολιςςοφ.

Νο
14

Είδοσ ενζργειασ

Σφςκεψθ

Θμερομθνία διεξαγωγισ
Ομάδα/δεσ ςτόχου
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων
Φορείσ που ςυμμετείχαν

30-06-2016
Λαογραφικόσ Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Χίου ‘’Λζων Αλάτιοσ’’
Δϊδεκα (12)
Είδοσ φορζων
Συμμετζχοντεσ
1. Καρράσ Ιωάννθσ
2. Ρολίτθσ Μιχάλθσ
3. Τζττερθσ Κωνςταντίνοσ
4. Γιαννόπουλοσ Χάρθσ
5. Τζττερθ Αγγελικι
6. Ραπαντωνάκθ Αγγελικι
Ιδιωτικόσ
7. Διαλεκτοφ Δζςποινα
8. Γκόλφθ Κωνςταντία
9. Τριαντάφυλλοσ Κϊςτασ
10. Ανδριϊτθσ Κωνςταντίνοσ
11. Ραςβάντθ Κωνςταντίνα
12. Δαφνισ Στζφανοσ
Ρροτάκθκε να αποτελζςει περιοχι παρζμβαςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ όλθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων. Για τισ δράςεισ που κα
χρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΘΑ, να αποφαςιςτοφν οι περιοχζσ τθσ ΡΕ Χίου
που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ πρωτοβουλίασ CLLD/Leader.
Επιπλζον προτάκθκε τα δθμόςια ζργα να ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων μζςω τθσ ανάδειξθσ των πολιτιςτικϊν
ςτοιχείων του Νομοφ Χίου. Συγκεκριμζνα:
o Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ςυνολικι ανάπτυξθ των πολιτιςτικϊν δομϊν
τθσ Χίου (λαογραφικά μουςεία, πολιτιςτικοί ςφλλογοι κλπ), ϊςτε να
μπορζςει να δοκεί ϊκθςθ ςτο πολιτιςτικό ςτοιχείο του Νομοφ.
o Ανάπτυξθ υποδομϊν που υποςτθρίηουν εναλλακτικό τουριςμό, όπωσ
αγροτοτουριςμό ςε ςυνδυαςμό με λαογραφικό τουριςμό. Για
παράδειγμα κα μποροφςε να αναπτυχκεί δράςθ προςζλκυςθσ
τουριςτϊν, οι οποίοι κα ξεναγθκοφν ςε περιπατθτικζσ διαδρομζσ
των χωριϊν τθσ Χίου και κατόπιν ςτθν πλατεία ενόσ χωριοφ κα
παρακολουκιςουν
παραδοςιακοφσ
χοροφσ
από
τοπικά
ςυγκροτιματα τθσ Χίου.

Λαογραφικόσ
Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ
Χίου ‘’Λζων Αλάτιοσ’’

Συμπεράςματα/
Αποτελζςματα

ΡΩΤΟΤΥΡΟ
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o

o

o
o
o

o

Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των διατθρθτζων κτθρίων τθσ
Χίου, τα οποία αποτελοφν ςοβαρι πολιτιςτικι κλθρονομιά του
τόπου και πολλά από τα οποία είναι ςιμερα εγκαταλελειμμζνα.
Να ενιςχυκοφν τοπικοί φορείσ που ςτόχο ζχουν να
πραγματοποιιςουν δράςεισ υποδοχισ τουριςτϊν, όπωσ γίνεται ςε
άλλα νθςιά. Δθλαδι, κατά τθν άφιξθ κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι
τθσ Χίου κα μποροφςαν να υποδζχονται τουσ τουρίςτεσ τοπικά
ςυγκροτιματα μουςικισ και χοροφ και παράλλθλα να προςφζρονται
τοπικά εδζςματα.
Να πριμοδοτθκεί θ ψθφιοποίθςθ των λαογραφικϊν ςτοιχείων,
εκίμων και παραδόςεων.
Να πριμοδοτθκεί θ λειτουργία εργαςτθρίου καταςκευισ αντιγράφων
παραδοςιακϊν φορεςιϊν κι ενδυμάτων τθσ Χίου.
Να ενιςχυκεί θ εξωςτρζφεια των παραδοςιακϊν ςυλλόγων με
πριμοδότθςθ δράςεων μετακίνθςθσ ςε άλλα μζρθ τθσ Ελλάδοσ για
παρουςίαςθ τθσ χιακισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Να ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ ετιςιου ςυνεδρίου λαογραφικϊν
ςυλλόγων του Αιγαίου ςτθ Χίο, με ςτόχο τθν προϊκθςθ των
ςτοιχείων του πολιτιςμοφ προσ όφελοσ των κατοίκων των νθςιϊν.

Κατά τθν διαβοφλευςθ πραγματοποιικθκαν 14 ςυναντιςεισ – ςυςκζψεισ με πλειάδα
τοπικϊν φορζων από όλουσ τουσ κλάδουσ και τουσ τομείσ παραγωγισ τθσ Ρ.Ε. Χίου. Από
τουσ 14 φορείσ, οι 9 φορείσ αφοροφν ςε φορείσ του δθμοςίου τομζα.
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, παρουςιάηεται μια ςυνοπτικι αναφορά ςτα αποτελζςματα των
ενεργειϊν τθσ τοπικισ διαβοφλευςθσ, που κακορίηει (ςε επόμενα ςτάδια) τον λεπτομερι
ςχεδιαςμό του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα:
Σφνκεςθ ΟΤΔ
Θ πρωτοβουλία για τθν διαβοφλευςθ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και του κατοίκουσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χίου προκειμζνου για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ ςτα πλαίςια των Στρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία Τοπικϊν
Κοινοτιτων (CLLD), ανικει ςτθν ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, θ οποία αφορά ςε υφιςτάμενθ ΟΤΔ από τθν
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο, όταν με ςυμμετοχι κατά 54% ςτθν Ζνωςθ
Εταιρειϊν Ζνωςθ Εταιρειϊν «ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ και ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΚΘ ΟΜΘΟΥΡΟΛΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ»,
υλοποίθςαν τα αντίςτοιχα ζργα του Άξονα 3 και του Άξονα 4 του ΡΑΑ 2007-2013.
Με αυτι τθν ζννοια, είναι προφανζσ οτι θ ςφνκεςθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ δεν αποτελεί
αντικείμενο διαβουλεφςεων, αλλά κακορίηεται από τθν καταςτατικι πράξθ ςφςταςισ τθσ
και τισ όποιεσ μετζπειτα τροποποιιςεισ, όπωσ και από τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ.
Επί του κζματοσ πάντωσ, ςε όλεσ τισ ενζργειεσ διαβοφλευςθσ με τοπικοφσ φορείσ που
υλοποιικθκαν, εκφράςτθκε από μεριάσ τουσ ικανοποίθςθ για τθν νζα πρωτοβουλία τθσ
ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ να θγθκεί του ςχεδιαςμοφ τθσ νζασ περιόδου, δεδομζνθσ τθσ μζχρι ςιμερα
επιτυχθμζνθσ πορείασ τθσ ςε αντίςτοιχα πλαίςια.
Επιλογι περιοχισ παρζμβαςθσ
Πςον αφορά ςτθν επιλογι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όλοι οι φορείσ ςυγκλίνουν ςτθν
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άποψθ ότι δεν πρζπει να εξαιρεκεί κάποιο τμιμα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χίου (πρϊθν
Νομοφ Χίου) από τον ςχεδιαςμό που υλοποιείται ςτα πλαίςια των Στρατθγικϊν Τοπικισ
Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ 2014-2020).
Ιδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει για τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ ηωι των κατοίκων
εξαρτάται από τθν αλιευτικι παραγωγι, αφοφ ςε αυτζσ ηει ςθμαντικόσ αρικμόσ αλιζων.
Δεδομζνου ότι κατά τον ςχεδιαςμό του Τοπικοφ προγράμματοσ, υπάρχει διαφορετικι
προζλευςθ των πόρων ενίςχυςθσ για τισ παρεμβάςεισ που απευκφνονται ςε αυτά τα
κομμάτια του τοπικοφ πλθκυςμοφ, επιλζχκθκε από τουσ φορείσ να ενταχκοφν οι οικιςμοί
με τον μεγαλφτερο αρικμό αλιζων και αλιευτικϊν υποδομϊν.
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ Ρρογράμματοσ
Πςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, εκφράςτθκαν διαφορετικζσ
απόψεισ, οι οποίεσ ςυγκλίνουν ςτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ που κεωροφνται γενικισ
παραδοχισ:
Α. Δθμόςιεσ παρεμβάςεισ
Για τισ Δθμόςιεσ παρεμβάςεισ που κα ενταχκοφν ςτο Τοπικό Ρρόγραμμα, πρζπει να
αφοροφν ςε:
 Ζργα δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ ι βελτίωςθσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν βελτίωςθ
τθσ κακθμερινότθτασ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
 Ζργα διευκόλυνςθσ του τοπικοφ (αγροτικοφ, περιλαμβανομζνων των αλιζων)
πλθκυςμοφ, ςτθν εκτζλεςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και ςτθν
δθμιουργία ςυνκθκϊν βελτίωςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και οικονομικισ
μεγζκυνςθσ.
 Ζργα ανάδειξθσ και παροχισ ευκαιριϊν βιωματικισ ςυμμετοχισ (τόςο για τουσ
μόνιμουσ κατοίκουσ, όςο και για τουσ επιςκζπτεσ) ςτα πολιτιςτικά και ςτα φυςικά
προϊόντα, ςυνικειεσ και δραςτθριότθτεσ του τόπου, κακϊσ και ενζργειεσ ανάδειξθσ
και προβολισ τουσ για τθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ.
 Μόχλευςθ επενδυτικϊν κεφαλαίων και υποςτιριξθ/ενκάρρυνςθ νζων επενδυτϊν για
τθν υλοποίθςθ επενδφςεων που κα δθμιουργιςουν ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ και
οικονομικισ ανάπτυξθσ γενικότερα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
Από τθν διαβοφλευςθ με του φορείσ, οι παραπάνω ςτόχοι εξειδικεφονται ςε:
 Ζργα υποδομϊν ι υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και τθν
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων
o Φδρευςθ, αποχζτευςθ, βιολογικοί κακαριςμοί, υπογειοποιιςεισ δικτφων
o Αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά ζργα (υπό προχποκζςεισ).
o Αγροτικι - κτθνοτροφικι οδοποιία.
 Αξιοποίθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ δθμόςιων κτθρίων που χριηουν βελτιϊςεων
προκειμζνου να γίνουν πάλι λειτουργικά, είτε για κοινωφελι χριςθ (εκπαίδευςθ,
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, κ.ά.), είτε για δθμιουργία πολυχϊρων ςτζγαςθσ
δραςτθριοτιτων όπωσ διενζργεια εκδθλϊςεων, άκλθςθ, εκπαίδευςθ, ι/και κεματικϊν
δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν ανάδειξθ τθσ παράδοςθσ του τόπου και των
προϊόντων τθσ γθσ.
 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και ανάπλαςθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
υπαίκρου, είτε μζςω παρεμβάςεων ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, είτε
μζςω παρεμβάςεων που κα ωφελιςουν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αναβάκμιςθσ του
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τοπικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε τουριςμό εμπειριϊν και βιωμάτων (κεματικζσ
περιπατθτικζσ διαδρομζσ, κεματικά μουςεία, παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ
υπαίκρου που ςυνδζονται με τθν επεξεργαςία των τοπικϊν προϊόντων, κ.ά,)
Β. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ
Για τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ, οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ αφοροφν:
 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμό μεταποιθτικϊν επιχειριςεων για τθν επεξεργαςία,
τυποποίθςθ και ςυςκευαςία προϊόντων του πρωτογενι τομζα τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ, με προτεραιότθτα ςτα προϊόντα ΡΟΡ, ΡΓΕ, κ.ο.κ. Ρροτεραιότθτα κα
δοκεί ςε επιχειριςεισ που είτε ζχουν εξαγωγικό χαρακτιρα, είτε που μποροφν
αποδεδειγμζνα να αποκτιςουν, είτε που είναι διατεκειμζνεσ να αποδεχκοφν τθν
πιςτοποίθςθ και ανάδειξθ τθσ τοπικότθτάσ τουσ, ςαν ζνα μζςο ανάδειξθσ τθσ
ποιότθτασ του ςυνολικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ μικρϊν και πολφ μικρϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων, με
προτεραιότθτα ςε αυτζσ που παρζχουν ι που μποροφν αποδεδειγμζνα να παρζχουν
υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ, εμπλουτιςμζνεσ με κεματικζσ
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται και αναδεικνφουν το ανκρωπογενζσ ι/και το φυςικό
περιβάλλον τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων του κλάδου τθσ
εςτίαςθσ οι οποίεσ αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφν πρϊτεσ φλεσ και ζτοιμα προϊόντα
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τουλάχιςτον κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του τοπικοφ
προγράμματοσ αλλά και κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςιματοσ τοπικότθτασ με το
οποίο επίςθσ κα κλθκοφν να πιςτοποιθκοφν.
 Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ μικρο-επιχειρθματικότθτασ του τριτογενι τομζα, θ οποία
απευκφνεται και ςτοχεφει ςτθν παροχι υπθρεςιϊν βελτίωςθσ τθσ ηωισ των κατοίκων
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αφενόσ και των επιςκεπτϊν τθσ αφετζρου. Ρροτεραιότθτα
κα δοκεί ςτισ επιχειριςεισ που μποροφν αποδεδειγμζνα, είτε με τθν ξεχωριςτι τουσ
ποιότθτα, είτε με τισ καινοτόμεσ (όχι μόνο τεχνολογικά) προςεγγίςεισ τουσ, να
ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ του πραχντικοφ μείγματοσ τθσ παροχισ παρζμβαςθσ ι
ςτθν ανάδειξθ τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ.
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, ςυμφωνικθκε με τουσ φορείσ θ περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε
κεματικοφσ άξονεσ και μζτρα του προγράμματοσ, όςο και οι επιμζρουσ ςτρατθγικοί ςτόχοι
και θ προςαρμογι του βάρουσ τθσ κατανομισ του προγράμματοσ ανά κλάδο και τομζα, να
προκφψουν από ςυνεκτίμθςθ των απόψεων, τόςο των φορζων, όςο και του τοπικοφ
πλθκυςμοφ, που εκφράηονται κατά τθν περίοδο τθσ διαβοφλευςθσ.
Το Τοπικό Ρρόγραμμα με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων με περιοχι εφαρμογισ τθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα Χίου ςχεδιάηεται με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ που προζκυψαν κατά
τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα.

Ραρουςιολόγια και φωτογραφικό υλικό από τισ ενζργειεσ διαβοφλευςθσ, ενθμζρωςθσ και
επιμόρφωςθσ, επιςυνάπτονται ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ.
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3.2 ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ
Στον παρακάτω Ρίνακα 3 αποτυπϊνεται το ςφνολο των ενεργειϊν ενθμζρωςθσ ςτισ οποίεσ
ζχει προβεί ο φορζασ και ςχετίηονται με τθν προετοιμαςία του τοπικοφ προγράμματοσ και
ειδικότερα τον κακοριςμό τθσ περιοχισ εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ.
ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Ενζργειεσ Ενθμζρωςθσ
α/α
1

Ημερομθνία
διεξαγωγισ
30/06/2016

Τόποσ διεξαγωγισ

Συμμετζχοντεσ*

Αίκουςα ςυνεδριάςεων
Δθμ. Συμβουλίου
πρϊθν Διμου
Ομθροφπολθσ,
Βροντάδοσ
Αίκουςα ςυνεδριάςεων
Δθμ. Συμβουλίου
πρϊθν Διμου
Μαςτιχοχωρίων, Ρυργί

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Ομθροφπολθσ

2

01/07/2016

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε.
Μαςτιχοχωρίων

14

3

04/07/2016

Αίκουςα ςυνεδριάςεων
Δθμ. Συμβουλίου
πρϊθν Διμου
Καρδαμφλων,
Καρδάμυλα
Αίκουςα πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων Διμου
Ψαρϊν

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Καρδαμφλων

14

4

06/07/2016

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Διμου Ψαρϊν

27

5

07/07/2016

Ρλατεία Βολιςςοφ,
Βολιςςόσ

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Αμανισ

45

6

08/07/2016

Αίκουςα ΚΑΡΘ
Χαλκειοφσ,
Χαλκειόσ

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Καμποχϊρων

12

7

08/07/2016

Δθμαρχείο πρϊθν
Διμου Αγ. Μθνά,
Θυμιανά

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Αγίου Μθνά
και Δ.Ε. Ιωνίασ

19

8

23/06/2016

Αίκουςα εκδθλϊςεων
Διμου Οινουςϊν

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Οινουςςϊν

11

9

12/07/2016

Ομιρειο Ρνευματικό
Κζντρο Διμου Χίου

Τοπικόσ
Ρλθκυςμόσ
Δ.Ε. Χίου

35
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Αρικμόσ
ςυμμετεχόντων
14

Αντικείμενο Ενθμζρωςθσ
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
Σχεδιαςμόσ Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ και προτάςεισ
του τοπικοφ πλθκυςμοφ για
ζνταξθ ζργων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν)
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Οι παραπάνω ενθμερϊςεισ ςτόχευαν ςτθν όςο το δυνατόν καλφτερθ προετοιμαςία και
ενκάρρυνςθ των τοπικϊν πλθκυςμϊν, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν υπεφκυνα και
δθμιουργικά ςτον ςχεδιαςμό του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.
Τθσ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν ενθμζρωςθσ, προθγοφνταν θ ενθμζρωςθ των κατοίκων για
το θμερολόγιο πρόγραμμα ενθμερϊςεων, είτε μζςω του sitehttp://leaderchios.gr/, είτε των
μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, είτε άνκρωποι από του οικιςμοφσ αναλάμβαναν να
ενθμερϊςουν ςτόμα-με-ςτόμα τουσ υπόλοιπουσ δθμότεσ.
Οι ςυναντιςεισ πραγματοποιικθκαν ςε αναγνωρίςιμουσ χϊρουσ (πλατείεσ και δθμοτικζσ
κτιριακζσ υποδομζσ), ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ πρόςβαςθ των πολιτϊν που
αποφάςιηαν να ςυμμετζχουν. Τισ προκακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ, τα ςτελζχθ τθσ ΕΤΑΧ
ΑΑΕ ΟΤΑ επιςκζπτονταν τουσ τόπουσ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν για ανοικτζσ εκδθλϊςεισ.
Στισ επί τόπου παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ δίνονταν πλθροφοριακό υλικό που αφοροφςε
ςτον ςχεδιαςμό του Ρρογράμματοσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν
Κοινοτιτων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014 – 2020.
Συγκεκριμζνα ςτο Ρλθροφορικό Ζντυπο, που καταςκευάςτθκε από τα ςτελζχθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ
ΟΤΑ και αναπαράγονταν για τισ ανάγκεσ των εκδθλϊςεων, παρουςιάηονται με ςυνοπτικό
τρόπο:
1. Ροια είναι θ Τοπικι Ανάπτυξθ με
Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων
(CLLD);
2. Υπομζτρο 19.2 ΡΑΑ 2014-2020 Στιριξθ
υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν
Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία
Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER)
3. Ραρεμβάςεισ δθμόςιου χαρακτιρα για
τον τοπικό πλθκυςμό.
 Τφποι Δικαιοφχων
 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
 Ροςά και ζνταςθ ενίςχυςθσ
4. Επενδφςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα.
 Τφποι Δικαιοφχων
 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Εικόνα 6 Ενθμερωτικό ζντυπο
 Ροςά και ζνταςθ ενίςχυςθσ
5. Δράςεισ του Μζτρου 4.2 ΕΡΑΛΘ 2014 2020: Εφαρμογι τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ (άρκρο 63 Κανονιςμοφ
508/2014)
 ΔΑΣΘ 1: Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν
περιοχϊν
 ΔΑΣΘ 2: Δθμόςιεσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν
περιοχϊν
Επίςθσ ςτουσ παραβριςκόμενουσ δινόταν μαηί με το πλθροφοριακό υλικό και Συνοπτικό
Δελτίο Ζργου, ςτο οποίο οι παραβριςκόμενοι αποτφπωναν ςυνοπτικά τθν επενδυτικι τουσ
ιδζα.
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Στισ εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ υπιρξε αρκετό
ενδιαφζρον από τον τοπικό πλθκυςμό και τουσ
φορείσ, παρότι ο τοπικόσ πλθκυςμόσ δεν ζχει τθν
καλφτερθ δυνατι ψυχολογία (ειδικά για
υλοποίθςθ επενδφςεων) ςε ςχζςθ με τισ κερινζσ
περιόδουσ άλλων ετϊν, εξαιτίασ τθσ οικονομικισ
κρίςθσ που βιϊνεται ςτθ χϊρα και τθσ πολφ
μειωμζνθσ τουριςτικισ κίνθςθσ του νθςιοφ αυτό
το καλοκαίρι λόγω του προςφυγικοφ. Ασ μθν
ξεχνάμε, ότι το πρόβλθμα αυτό που ζπλθξε τα
νθςιά του βορειοανατολικοφ Αιγαίου τθν χρονιά
που πζραςε, ζχει μειϊςει ςθμαντικά τα ζςοδα
του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Ραρόλα αυτά όλοι οι
παρευριςκόμενοι ζδειξαν «ηωθρό» ενδιαφζρον
για το νζο πρόγραμμα και αυτό ζγινε ςαφζσ με
τθν ςυλλογι ςυμπλθρωμζνων «Συνοπτικϊν
Δελτίων Ζργου».
Εικόνα 7: Συνοπτικό Δελτίο Ζργου
Στισ ςυναντιςεισ με τον τοπικό πλθκυςμό
ηθτικθκε θ γνϊμθ των παραβριςκόμενων για τθν
περιοχι παρζμβαςθσ, ςυηθτικθκαν τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι τοπικζσ
κοινότθτεσ, τισ λφςεισ που προτείνονται, αναπτυξιακά ζργα που πικανόν κα ανατρζψουν
τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ αλλά και ζργα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων,
κυρίωσ των ορεινϊν και μειονεκτικϊν οικιςμϊν και βελτίωςθσ των δομϊν εξυπθρζτθςθσ
των ατόμων που αντιμετωπίηουν προβλιματα μετακίνθςθσ ςτθν ζδρα των διμων αλλά
ανκρϊπων που βρίςκονται ςτο όριο τθσ φτϊχιασ ι μαςτίηονται από ανεργία.
Πλεσ οι ανωτζρω προτάςεισ καταγράφθκαν από ςτελζχθ τθσ αναπτυξιακισ και
ενςωματϊκθκαν ςτθν πρόταςθ του τοπικοφ προγράμματοσ ΤΑΡΤοΚ 2014-2020 για τοΝομό
Χίου.
Για τθν επιτυχία των διαβουλεφςεων υλοποιικθκαν μια ςειρά υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν:
1. Δικτυακόσ τόποσ www.leaderchios.gr
Δθμιουργικθκε για τθν
ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ και με
ςκοπό
τθν
ευρεία
δθμοςιότθτα
και
διαβοφλευςθ, δικτυακόσ
τόποσ αφιερωμζνοσ ςτον
ςχεδιαςμό του τοπικοφ
προγράμματοσ για το
μζτρο 19 «Στιριξθ για
τοπικι ανάπτυξθ μζςω
του Leader» του ΡΑΑ
2014-2020
και
τθσ
Εικόνα8: Siteπροϊκθςθσ ενεργειϊν ςχεδιαςμοφ ΤΡ
προτεραιότθτασ
4
«Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ» του ΕΡΑλΘ 2014-2020.
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Εικόνα9: Siteπροϊκθςθσ των ενεργειϊν διαβοφλευςθσ

Στον
δικτυακό
τόπο
υπάρχει αναφορά και
περιγραφι των ςτόχων
των
ςυγκεκριμζνων
δράςεων και πωσ αυτζσ
μπορεί να λειτουργιςουν
προσ όφελοσ των τοπικϊν
κοινωνιϊν.
Ραράλλθλα, αναρτικθκε
ολόκλθροσ ο ςχεδιαςμόσ
και ο προγραμματιςμόσ
διαβουλεφςεων τόςο με

τουσ διάφορουσ φορείσ τθσ περιοχισ
παρζμβαςθσ, όςο και με τον τοπικό
πλθκυςμό.
Τζλοσ, υπάρχει αναρτθμζνθ online
φόρμα
εκδιλωςθσ
επενδυτικοφ
ενδιαφζροντοσ ι πρόταςθσ δθμοςίου
ζργου από τουσ φορείσ και τουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.
Εικόνα10: Φόρμα υποβολισ πρόταςθσ
Εικόνα11: Αφίςα αναγγελίασ ενζργειασ

2. Αφίςεσ
Ρριν τθν διενζργεια κάκε διαβοφλευςθσ ςτον
τοπικό πλθκυςμό και ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
τοπικζσ ενότθτεσ, κάκε φορά, τοποκετικθκαν
αφίςεσ ςε κεντρικά και πολυςφχναςτα ςθμεία,
προκειμζνου να ενθμερωκεί και να
ευαιςκθτοποιθκεί το κοινό για να ςυμμετάςχει
ςτθν ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ.
3. Δελτία Τφπου – Ανακοινϊςεισ
Ρριν τθν διενζργεια κάκε ενθμζρωςθσ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ εκδίδονταν ανακοίνωςθ
ι/και δελτίο τφπου, τα οποία αναρτιοφνταν
ςτα ΚΕΡ τθσ κάκε περιοχισ, ενϊ κάποια
αναρτικθκαν ςε τοπικά ειδθςεογραφικά site
(πχ. www.alithia.gr και www.politischios.gr) και
ςτο site του Διμου Χίου (www.chioscity.gr) και
όλα ςτο site τθσ ΕΤΑΧ.
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Εικόνα12:

Δθμοςιότθτα
ςτον
(θλεκτρονικό) τφπο

τοπικό

Ραράλλθλα με τθ μορφι ειδθςεογραφίασ
προβάλλονταν οι δράςεισ ςχεδιαςμοφ του
τοπικοφ προγράμματοσ από τθν ΕΤΑΧ, με
ςτόχο τθν κινθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
4. Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ
Χρθςιμοποιικθκαν ευρφτατα ςφγχρονοι τρόποι προβολισ, όπωσ τα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ και κυρίωσ το facebook, όπου ζγινε και εκτεταμζνθ διαφθμιςτικι καμπάνια:

Εικόνα13: Στατιςτικά διαφθμιςτικισ καμπάνιασ ςτο facebook
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3.3 ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ
Στο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ του τοπικοφ προγράμματοσ πραγματοποιικθκαν δυο (2)
ενζργειεσ επιμόρφωςθσ για τα ςτελζχθ τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ τα οποία κα
αποτελζςουν τθν ομάδα ζργου τθσ επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου, όπωσ
αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα 4:
ΡΙΝΑΚΑΣ 4: Ενζργειεσ Επιμόρφωςθσ
Ημερομθνία
διεξαγωγισ
5/5/2016

14-6-2016

Τόποσ διεξαγωγισ
Ζδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Συμμετζχοντεσ*

Αντικείμενο Επιμόρφωςθσ

Στελζχθ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ
• Καρράσ Ιωάννθσ
• Ρολίτθσ Μιχάλθσ
• Στρουμπάκθ Άννα
• Κράκαρθσ Μανϊλθσ
• Τουλαμπισ Αντϊνθσ
• Χαβιάρασ Γιϊργοσ
• Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου
• Στελζχθ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ
ΟΤΑ
• Εκπρόςωποι των ΟΤΔ
Σάμου, Λζςβου και
Λιμνου
• Γυναίκεσ επιχειρθματίεσ
των κατά τόπουσ νθςιϊν

ΡΑΑ 2014 – 2020, άξονεσ
μζτρα, δράςεισ και
ςφνδεςθ τουσ με το μζτρο
19 ΤΑΡΤοΚ του ΡΑΑ
(Επιχ/ματικόσ Σφμβουλοσ
Τοπικισ Αγοράσ)

Αίκουςα «Μιχαιλ
Γυναικεία
Βουρνοφσ» (ζδρα τθσ
επιχειρθματικότθτα, νζο
Ρ.Ε. Χίου) ςε
κεςμικό πλαίςιο
τθλεδιάςκεψθ με τθν
ςυνεταιριςμϊν
ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ
(Στζλεχοσ
Υ.Ρ.Α.Α.Τ.)
Βορείου Αιγαίου
(Μυτιλινθ) και τα
άλλα νθςιά (Λιμνοσ,
Σάμοσ, Ικαρία)
*Στο πεδίο ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο του ςυμμετζχοντοσ και ο φορζασ τον οποίο
εκπροςωπεί

Θ πρϊτθ (από τισ δυο παραπάνω) επιμορφϊςεισ πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ ΕΤΑΧ
ΑΑΕ ΟΤΑ από επιχειρθματικό ςφμβουλο τθσ τοπικισ αγοράσ με μεγάλθ εμπειρία ςτον
ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων, και αφοροφςε ςτθν επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν
τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ςτα κζματα ςχεδιαςμοφ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ Στρατθγικϊν
Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων τθσ νζασ περιόδου (2014-2020). Το
αποτζλεςμα τθσ επιμόρφωςθσ είναι θ μζχρι τϊρα δουλειά ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ του
ΥΡΑΑΤ για τθν ανάδειξθ αναδόχων του ζργου, θ ορκι ενθμζρωςθ των τοπικϊν φορζων και
του τοπικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ, ενϊ αναμζνεται να
επιφζρει πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ του Τοπικοφ
Ρρογράμματοσ, μετά τθν ζγκριςι του από το Υπουργείο.
Αποτζλεςμα τθσ δεφτερθσ επιμόρφωςθσ που ζγινε από ςτζλεχοσ του ΥΡΑΑΤ ςε
τθλεδιάςκεψθ με Μυτιλινθ (όπου βρίςκονταν θ επιμορφϊτρια), Σάμο, Λιμνο και Ικαρία,
ιταν να λθφκεί μζριμνα κατά τον ςχεδιαςμό του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, ζτςι ϊςτε να
πριμοδοτοφνται τα επενδυτικά ςχζδια των γυναικϊν με καλφτερθ βακμολογία.
Επίςθσ, λόγω του ευνοϊκοφ πλαιςίου για τθ δθμιουργία ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων, και
δεδομζνθσ τθσ παντελοφσ ζλλειψθσ γυναικείων ςυνεταιριςμϊν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
του τοπικοφ ςχεδίου (Ρ.Ε. Χίου), αποφαςίςτθκε θ επιπλζον πριμοδότθςθ ςχεδίων που
αφοροφν ςτθν αγροτικϊν ι γυναικείων ςυνεταιριςμϊν.
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3.4 ΛΟΙΡΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ
Απαηηείηαη λα ζσκπιερφζούλ ηστόλ ιοηπές ελέργεηες (π.τ. κειέηες ζτεηηθές κε ηελ
περηοτή εθαρκογής ή άιιες ζτεηηθές κειέηες, ζσκβοσιεσηηθές σπερεζίες) ζηης
οποίες έτεη προβεί ο θορέας θαη ζτεηίδοληαη άκεζα κε ηελ προεηοηκαζία ηοσ
ηοπηθού προγράκκαηος θαη εηδηθόηερα ηο εηαηρηθό ζτήκα ηοσ θορέα θαη ηελ
επηιογή ηες περηοτής εθαρκογής ηοσ ηοπηθού προγράκκαηος. Επηπροζζέηφς,
απαηηείηαη ε ζσλοπηηθή αλαθορά ζηα αποηειέζκαηα ηφλ ελεργεηώλ ασηώλ θαη ζηολ
ηρόπο κε ηολ οποίο ασηά ιήθζεθαλ σπόυε θαηά ηο ζτεδηαζκό ηοσ ηοπηθού
προγράκκαηος.
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