ΟΙ ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ

Οι Φωτοδότες είναι έργα και δράσεις με εμβληματικό χαρακτήρα, χαμηλού προϋπολογισμού και
ταχύτατης ωρίμανσης.
Τα έργα αυτά και οι δράσεις θα συναποτελούν την ταυτότητα του Προγράμματος
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και θα «φωτίζουν» το μέλλον της περιοχής, προσδίδοντας
στους πληγωμένους πολίτες εικόνες του μέλλοντός τους.
Όλοι οι Φωτοδότες προέκυψαν από προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της
Βόρειας Εύβοιας και μετά από έντονη διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία.
Ακολουθεί η παράθεση των Φωτοδοτών:
1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια».
2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για λειτουργικές δαπάνες.
3. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας
4. Κτιριακές, Λειτουργικές και Ψηφιακές Υποδομές σε 5 κτίρια που θα φιλοξενήσουν 3
μεγάλες μεταρρυθμίσεις (Κ.Ε.Π, ΚΕ.ΧΩ.Π., D.M.O.).
5. Προστασία Οικισμών από φωτιά στους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης- Αγ. Άννας.
6. Συντήρηση, Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην
Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
7. «Πρασίνισμα» – Αισθητική αναβάθμιση πληγεισών τουριστικών περιοχών.
8. Δασικό φυτώριο στη Βόρεια Εύβοια.
9. Γαλάζιες Σημαίες.
10. Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου «Κονάκι» στις Κεχριές Ευβοίας.
11. Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς.
12. Δημιουργία Κινηματογραφικού Πόλου Ανταλλαγής Ιδεών και Αγοράς Ταινιών με
επίκεντρο το Περιβάλλον με τον τίτλο «Εύβοια FILM PROJECT».
13. Μουσειακή Έκθεση στους Ωρεούς.
14. Εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική δράση σε δύο επιλεγμένες περιοχές της
Εύβοιας.
15. Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
16. Ψηφιακός μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα.
17. Ανάπτυξη Δικτύου Λιμενικών Υποδομών & Υπηρεσιών υποστήριξης των
δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας.
18. Πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας μαθητών και πολιτών της
Βορείου Ευβοίας.
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1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ»
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.
Φ11/138716/Δ7/01-11-2021)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», το οποίο σχεδιάστηκε ύστερα
από πρόταση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας και εμπλουτίσθηκε με τη
συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προσανατολίζεται: α) στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά
με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην
κοινωνία και στην οικονομία, β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και γ) στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στην
ανάληψη δράσεων προκειμένου να γνωρίσουν τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά του
τόπου τους, να την αναδείξουν και να την προστατεύσουν.
Οι δράσεις, οι οποίες προτείνονται μέσα από το πρόγραμμα δεν περιορίζονται μόνο σε
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ιδωθούν υπό μία οπτική εκτόνωσης της συναισθηματικής
φόρτισης που μια τεράστια καταστροφή γεννά, με τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον,
την κοινωνία και την οικονομία, αλλά δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε
ζητήματα σημαντικά, όπως είναι η διαχείριση των οικοσυστημάτων και των μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα για συγκρότηση νέων δικτύων
και συνεργασιών μεταξύ των σχολείων με την αρωγή των Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφορία.
Οι δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (στις θεματικές
ενότητες: Φροντίζω το Περιβάλλον και Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ) είτε ως αυτόνομο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης/εκδρομής στη Βόρεια
Εύβοια.
Ενδεικτικές προτεινόμενες δραστηριότητες:
1. η «υιοθεσία» της φυσικής ή/και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου των μαθητών,
η ανάδειξη και η προβολή του με δημιουργίες σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή,
2. η συνεργασία σχολείων απ’ όλη την Ελλάδα με σχολεία της Β. Εύβοιας, με τη
δημιουργία δικτύου και η ξενάγηση από τους μαθητές των σχολείων της Β. Εύβοιας σε
μαθητές σχολείων από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται καθ’ όλο το σχολικό έτος 2021-2022 και οι μαθητικές δημιουργίες
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου και στο πεδίο «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
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Απευθύνεται: στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας,
στις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού και ιδιαιτέρως στα σχολεία της Βόρειας
Εύβοιας.
Β. Φορέας Πρότασης

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Γ. Προϋπολογισμός

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ε. Φορέας Υλοποίησης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Σχολικό έτος 2021-2022

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.
Προκηρύσσεται εντός του Ιανουαρίου 2022 δράση για την επιχορήγηση λειτουργικών και
επενδυτικών δαπανών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας
Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας) μέχρι του ποσού
των 20.000,00 ευρώ για κάθε επιχείρηση.
Η Δράση υπόκειται στον κανονισμό DE-Minimis ενώ αφορά στο σύνολο των επιχειρηματικών
κλάδων με εξαίρεση τους τομείς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και πρώτης μεταποίησης
προϊόντων αυτών των κλάδων.
Η επιχορήγηση των ενισχυόμενων επιχειρήσεων θα είναι μη επιστρεπτέα και θα αφορά σε
τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (κεφάλαιο κίνησης) αυτών. Υπολογίζεται ως ποσό κατ’
αποκοπή που ισούται με το άθροισμα των Κωδικών 581 + 585 + 587 του Ε3 της Διαχειριστικής
Χρήσης 2020 και με ανώτατο όριο στο ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με
απλό περιεχόμενο και ανάρτηση ελάχιστων τυπικών δικαιολογητικών χωρίς προσκόμιση
Φυσικού φακέλου. Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται άμεσα με σειρά
προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση
απόρριψης του αιτήματος δίνεται η δυνατότητα ένστασης ή και επανυποβολής του αιτήματος.
Οι προτάσεις που θα ενταχθούν ενισχύονται με καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης
άμεσα, ενώ διασφαλίζεται και το ακατάσχετο της ενίσχυσης.
Β. Φορέας Πρότασης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Γ. Προϋπολογισμός
20.000.000 ευρώ
Δ. Πηγή Χρηματοδότησης
ΕΠΑΝΕΚ
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Ε. Φορέας Υλοποίησης
ΣΤ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο του
προγράμματος είναι ο ΕΦΕΠΑΕ
Από 01/01/2022 έως 31/12/2023

3. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Προκηρύσσεται άμεσα Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Μικρές και Πολύ
Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με την προϋπόθεση να
απασχολήσουν Άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος υπαγωγής.
Η διάρκεια επιχορήγησης της απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων που θα προσληφθούν
ανέρχεται σε 18 μήνες από την πρόσληψη, ενώ υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν
στη δράση είναι να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και
επιχορηγούμενο) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση των 18 μηνών
επιχορήγησης. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση ενισχύονται με το 100% του
κατώτατου νόμιμου μισθού συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών και το
σύνολο των επιβαρύνσεων του προσωπικού που θα προσληφθεί.
Β. Φορέας Πρότασης
Γ. Προϋπολογισμός
Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Ε. Φορέας Υλοποίησης
ΣΤ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

ΟΑΕΔ
25.000.000 ευρώ
Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται
δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ
και θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε., στη
συνέχεια ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, υπό τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις (και έγκριση της Ε.Ε.)
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο του
προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ
Από 01/01/2022 έως 31/12/2023
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4. Κτιριακές, Λειτουργικές και Ψηφιακές Υποδομές σε 5 κτίρια που θα φιλοξενήσουν 3
μεγάλες μεταρρυθμίσεις ( Κ.Ε.Π, ΚΕ.ΧΩ.Π., D.M.O.)
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ 5 ΚΤΙΡΙΑ
ΠΟΥ
ΘΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ
3
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
( Κ.Ε.Π, ΚΕ.ΧΩ.Π., D.M.O.).

Α) Εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικών, ηλεκτρολογικών, κτιριολογικών, ψηφιακών κ.α.)
διαμόρφωσης χώρων υποδοχής των προτεινόμενων δομών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
1. Ολιστικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.
2. Ολιστικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας.
3. Κέντρο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.) στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.
4. Κέντρο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.) στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας.
5. Διαδημοτικός Φορέας Διαχείρισης Προορισμού (D.M.O.).
Β) Εκτέλεση εργασιών υποδομής για την διαμόρφωση των χώρων, σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες μελέτες.
Γ) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου, σύμφωνα με τις
προβλέψεις των μελετών.
Δ) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
καθώς και του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Ε) Δημιουργία των αντίστοιχων εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων.
Β. Φορέας Πρότασης

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

500.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.)

Ε. Φορέας Υλοποίησης

Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου
– Λίμνης – Αγ. Άννας
Έως 31/12/2022

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
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5. Προστασία Οικισμών από φωτιά στους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και ΜαντουδίουΛίμνης- Αγ. Άννας
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ- ΑΓ. ΆΝΝΑΣ
Η προστασία οικισμών από φωτιά αναδείχθηκε σε μείζον θέμα μετά τις πυρκαγιές του 2007, με
την απώλεια ανθρώπινων ζωών στην Πελοπόννησο.
Στόχος μας είναι, εκτός από την προστασία του Δάσους, η προστασία της περιουσίας και των
κατοικιών των πολιτών, αλλά και της ίδιας της ζωής τους. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία
μικτών ζωνών πέριξ των οικισμών με φυτεύσεις πυράντοχων δασικών δένδρων (πλατύφυλλων),
εν είδει πρόσθετης γραμμής άμυνας έναντι της δασικής πυρκαγιάς, εκεί όπου ο οικισμός
συναντά το δάσος. Το έργο δημιουργίας Πράσινης Ζώνης Πυροπροστασίας συνοδεύεται από
την κατασκευή αποθηκών νερού, πιεστικών συστημάτων για το εκτοξευόμενο νερό και
κατασκευή αυτοματισμών για τη λειτουργία της ενεργητικής δασοπυρόσβεσης. Ύστερα από
απόφαση των Δημάρχων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας, μικτές
Ζώνες θα δημιουργηθούν αντιστοίχως, στο χωριό Γούβες και στο χωριό Αχλάδι (για το Δήμο
Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας αρχικά είχε προταθεί το χωριό Κεράμεια, αλλά λόγω των
πολλών αγροτικών καλλιεργειών γύρω από το χωριό η πρόταση δεν προκρίνεται).
Οι μελέτες του έργου των Πράσινων Ζωνών Πυροπροστασίας των δύο χωριών θα γίνουν από
το Α.Π.Θ. – Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος με ορίζοντα υλοποίησης τον
Απρίλιο-Μάιο του 2022. Ήδη η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του
YΠEN συνεργάζεται με το ανωτέρω Τμήμα για την οριστικοποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών αυτών των ζωνών.
Β. Φορέας Πρότασης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

800.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Ε. Φορέας Υλοποίησης

Α΄ Φάση Μελετών: Τμήμα Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. –
Ιδιώτες Μελετητές

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Β΄ Φάση Υλοποίησης: Δασικές Υπηρεσίες ΥΠΕΝ
Α΄ Φάση Μελετών: Απρίλιος - Μάιος του
2022
Β΄ Φάση Υλοποίησης: 6 μήνες μετά
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6. Συντήρηση, Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην
Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣΑΙΔΗΨΟΥ
Στόχος του έργου «Συντήρηση, Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών
Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού» είναι η προσέλκυση στο Δήμο
Ιστιαίας- Αιδηψού επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται για
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως η πεζοπορία.
Οι προτεινόμενες σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές αναπτύσσονται σε περιοχές του
Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, με έμφαση σε αγροτικές και μειονεκτικές (από τουριστικής πλευράς)
περιοχές, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των μικρών χωριών που υπάρχουν σε
αυτές τις περιοχές.
Έχει ήδη εκπονηθεί σχετική μελέτη, από την TERRAIN Χαρτογραφική και Τεχνική ΙΚΕ
(www.terrainmaps.gr), όπου οι προτεινόμενες παρεμβάσεις καθαρισμού και σήμανσης
αφορούν σε υφιστάμενα μονοπάτια, δασικούς δρόμους και αγροτικούς δρόμους.
Για τη χρηματοδότηση του συνόλου παρόμοιων έργων σε όλη την Ελλάδα έχουν προβλεφθεί
30 εκατ. ευρώ για πεζοπορικές διαδρομές (με χρηματοδότηση 100% από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανασυγκρότησης στην ενότητα της προστασίας της Βιοποικιλότητας) και αντιστοίχως 20
εκατ. ευρώ για συντήρηση πεζούλων και ξερολιθιών (με χρηματοδότηση 50%, δηλαδή 10 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης στην ενότητα της προστασίας της
Βιοποικιλότητας) και 10 εκατ. ευρώ (υπόλοιπο 50%) από Δήμους και/ή ιδιώτες.
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Β. Φορέας Πρότασης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

300.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης Δήμοι και/ή ιδιώτες
Δήμος
Ιστιαίας – Αιδηψού, κατόπιν
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το
ΥΠΕΝ
24 μήνες από την υπογραφή της ΠΣ

Ε. Φορέας Υλοποίησης
ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

7. «Πρασίνισμα» – Αισθητική αναβάθμιση πληγεισών τουριστικών περιοχών
Α. Περιγραφή Πρότασης

«ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ» – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το έργο αφορά σε στοχευμένες δενδροφυτεύσεις τουριστικών περιοχών της Βόρειας Εύβοιας
που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές, με σκοπό το «Πρασίνισμα» και την Αισθητική
αναβάθμιση του καμένου τοπίου, εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου.
Σε συνεννόηση με τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Επιχειρήσεων της Βόρειας
Εύβοιας, τους Δημάρχους Μαντουδίου - Λίμνης- Αγ. Άννας και Ιστιαίας- Αιδηψού, και τους
Δασάρχες Λίμνης και Ιστιαίας, καταρτίζεται μια λίστα υποψήφιων περιοχών για
δενδροφυτεύσεις. Από τη λίστα αυτή θα επιλεγούν οι τελικές περιοχές, θα συνταχθούν άμεσα
κατάλληλες μελέτες εφαρμογής που θα προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της επέμβασης, και
θα ξεκινήσουν τα έργα δενδροφυτεύσεων.
Επισημαίνεται ότι οι φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σε περιοχές, οι οποίες
εφάπτονται των δασικών εκτάσεων.
Προς το παρόν η λίστα υποψηφίων προς αισθητική αναβάθμιση περιοχών περιλαμβάνει το
camping της Αγίας Άννας– Άσπρος Βράχος – Μπουρνιάς και εξετάζονται οι θέσεις: Άγιος
Βασίλειος, Όρμος Σαρακήνικου, Βρύση Κάναλος – Βουνό Καρακόλιθος, Πρασίδι – Κεντρικός
Δρόμος Παραλίας Αγίας Άννας Αχλάδι, Παραλία Αχλαδίου – χωριό Αχλάδι, Παραλία
Κοτσικιάς και χωριό Κοτσικιά και Κεντρικός Δρόμος Αγίας Άννας και Παραλίας Αγίας Άννας.
Η λίστα βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης και πιθανής προσθήκης νέων περιοχών, όπως
αυτές θα προκύψουν και από τη σχετική μελέτη του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Β. Φορέας Πρότασης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

500.000 ευρώ

8

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης

Ε. Φορέας Υλοποίησης

ΥΠΕΝ – Δασικές Υπηρεσίες
Για τη σύνταξη των μελετών εφαρμογής θα
χρησιμοποιηθούν ιδιώτες μελετητές.
8 μήνες

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

8. Δασικό φυτώριο στη Βόρεια Εύβοια
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
Το έργο αφορά την ίδρυση δημόσιου δασικού φυτωρίου στη Βόρεια Εύβοια. Δεν έχει
χωροθετηθεί ακόμα και επομένως δεν έχει αποφασιστεί σε ποιο Δασαρχείο (Λίμνης ή Ιστιαίας)
θα υπάγεται. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη χωροθέτηση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
του δασικού φυτωρίου θα αναδειχθούν μέσα από τη σχετική μελέτη του Τμήματος Δασολογίας
& Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Προστασίας Δασών ως έργο Εθνικής Στρατηγικής
Σημασίας, όπως συμφωνήθηκε στις 08/11/2021 από την Κυβερνητική Επιτροπή.
Β. Φορέας Πρότασης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

300.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης

Ε. Φορέας Υλοποίησης

ΥΠΕΝ – Δασικές Υπηρεσίες
Για τη σύνταξη των μελετών εφαρμογής θα
χρησιμοποιηθούν ιδιώτες μελετητές.
12 μήνες

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

9. Γαλάζιες Σημαίες
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Η "Γαλάζια Σημαία" είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, που απονέμεται βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων, σε ακτές, μαρίνες και σκάφη, τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι
Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νησί της Εύβοιας διαθέτει μία
μόνο Γαλάζια Σημαία (ακτή Λευκαντί) παρά το γεγονός ότι είναι προικισμένη με υπέροχες,
πεντακάθαρες παραλίες και γαλάζια νερά. Για να αποδοθεί μια Γαλάζια Σημαία πρέπει να
πληρούνται μια σειρά αυστηρών κριτηρίων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση
και πληροφόρηση, την ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική διαχείριση και
την ασφάλεια (ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες), τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις.
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Το ΥΠΕΝ έχει ήδη ζητήσει από τη διοίκηση του Οργανισμού για το Φυσικό Περιβάλλον και
την Κλιματική Αλλαγή (ΟΦΥΠΕΚΑ) να μελετήσει τις υποψήφιες περιοχές για απόδοση
Γαλάζιας Σημαίας στη Βόρεια Εύβοια και να συντάξει τους αντίστοιχους φακέλους
υποψηφιότητας. Η χρηματοδότηση θα γίνει αποκλειστικά από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Στα πλαίσια
διερεύνησης που διεξήγαγε ο ΟΦΥΠΕΚΑ ως προς τη δυνατότητα να χορηγηθεί η Γαλάζια
Σημαία σε ακτές που βρίσκονται εντός των ορίων του δικτύου Natura 2000, και μετά από
πρόσφατη επικοινωνία με το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού που επλήγη δυσανάλογα βαριά από τις
φετινές πυρκαγιές, διαπιστώθηκε ότι δύο ακτές του Δήμου, τα Κανατάδικα και τα Μαύρικα δεν
διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα τους επέτρεπε να θέσουν υποψηφιότητα για να
αποκτήσουν Γαλάζια Σημαία. Δεδομένου ότι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτές
τις ακτές αναμένεται να επιφέρει αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού,
συμβάλλοντας στην οικονομική επανάκαμψη των τοπικών κοινωνιών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα ήθελε
να υποστηρίξει το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να
χρηματοδοτήσει την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, που ανέρχεται περίπου σε 12.000 €
για κάθε παραλία.
Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του έργου Φωτοδότες, στην εθνική προσπάθεια αναγέννησης της
Εύβοιας, έχει δεσμευτεί να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης της Γαλάζιας Σημαίας σε όλες
τις υποψήφιες προς τη διαδικασία παραλίες, ανεξαρτήτως εάν είναι σε προστατευόμενη περιοχή
ή όχι. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προκριθεί 19 παραλίες μέσα από την επικοινωνία με
τους κατά τόπους δήμους.
Β. Φορέας Πρότασης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

228.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Οργανισμός για το Φυσικό Περιβάλλον και
την Κλιματική Αλλαγή (ΟΦΥΠΕΚΑ)
Οργανισμός για το Φυσικό Περιβάλλον και
την Κλιματική Αλλαγή (ΟΦΥΠΕΚΑ)
1 έτος

Ε. Φορέας Υλοποίησης
ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

10. Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου «Κονάκι» στις Κεχριές Ευβοίας
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
«ΚΟΝΑΚΙ» ΣΤΙΣ ΚΕΧΡΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο «ΚΟΝΑΚΙ» αποτελεί το σημαντικότερο κτίριο της περιοχής
Κεχριές του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης – Αγ. Άννας. Η σύνθεση του κτιρίου και η χωροθέτησή
του είναι λαμπρό δείγμα κλασικιστικής αρχιτεκτονικής της εποχής του. Η αποκατάσταση και
επανάχρησή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ιστορική αξία και γνώση της περιοχής
και αυτό ακριβώς τον σκοπό έχει η συγκεκριμένη πρόταση.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι οι κάτωθι: α)
Μονώσεις υγρασίας και ενίσχυση της θεμελίωσης, β) Σφράγιση ρωγμών και δέσιμο
10

κατασκευής, γ) Επιχρίσματα και χρωματισμοί, δ) Επανακατασκευή της στέγης, ε)
Αποκατάσταση δαπέδων, στ) Επισκευή κουφωμάτων, ζ) Επισκευή τζακιών, η) Τοποθέτηση
νέων δικτύων ύδρευσης - Αποχέτευσης, θ) Τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Τόσο το γήπεδο, όπου βρίσκεται το «Κονάκι», όσο και το αρχοντικό έχουν περιέλθει στην
ιδιοκτησία του Δήμου. Το αρχοντικό αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, το ισόγειο και το
ημιυπόγειο, και έχει εμβαδόν 344 τ.μ. περίπου στο ισόγειο και 344 τ. μ. στο ημιυπόγειο. Η κύρια
επίσημη είσοδός του βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, ενώ υπάρχουν άλλες δύο θύρες στα
δυτικά, οι οποίες χρησιμοποιούνταν κυρίως από το υπηρετικό προσωπικό σε καθημερινή βάση.
Το κτίριο βρίσκεται σήμερα σε αρκετά κακή κατάσταση, λόγω της εγκατάλειψης, της έκθεσής
του στις καιρικές συνθήκες, αλλά και των λεηλασιών και καταστροφών που υπέστη από
ασυνείδητους μετά την εγκατάλειψή του.
Το κτίριο αυτό θα μπορεί να αναδειχθεί ως το κέντρο πολιτισμού του Δήμου με χρήση
Πολιτιστικών εκδηλώσεων, Μουσείου, διαφόρων εκθέσεων κ.λπ., ενώ με την ολοκλήρωσή του
στο «ΚΟΝΑΚΙ»
δύνανται να πραγματοποιούνται και δράσεις εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού.
Β. Φορέας Πρότασης

Δήμος Μαντουδίου –Λίμνης – Αγίας Άννας

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1.300.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης
Ε. Φορέας Υλοποίησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης – Αγ. Άννας

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Έως 31/12/2023
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11. Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Το Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς είναι ένα φυσικό μνημείο που χρήζει ανάδειξης και
αξιοποίησης, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και να συμβάλει στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων βιώσιμου τουρισμού.
Προς τούτο, απαιτείται/προτείνεται:
1. Περίφραξη της έκτασης των 17 στρεμμάτων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε να
διασφαλισθεί η ασφάλεια των απολιθωμάτων (απλή περίφραξη).
2. Αποτύπωση απολιθωματοφόρων θέσεων και λεπτομερής αποτύπωση απολιθωμένων
κορμών.
3. Άμεση έναρξη ανασκαφικών εργασιών για την αποκάλυψη απολιθωμένων κορμών που
βρίσκονται εντός της περιφρασσόμενης περιοχής και ανάδειξή τους.
4. Eργασίες συντήρησης των απολιθωμάτων, ανασύστασης και αποκατάστασης των
απολιθωμένων κορμών και συγκόλληση θραυσμάτων.
5. Πραγματοποίηση συστηματικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς για τον
εντοπισμό απολιθωμένων κορμών και εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς στον περιφραγμένο
χώρο ή προστασίας τους στη θέση εύρεσής τους. Παράλληλα παλαιοντολογική έρευνα για τον
εντοπισμό απολιθωμένων σπονδυλοζώων που έζησαν στην περιοχή.
6. Διαμόρφωση της έκτασης σε Υπαίθριο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς με τη
δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, τοιχίων προστασίας απολιθωματοφόρων θέσεων,
θέσεων ανάπαυσης επισκεπτών, τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης - πληροφόρησης και
σημείου υποδοχής επισκεπτών – φυλακίου.
7. Δημιουργία περιοδικής έκθεσης παρουσίασης των απολιθωμάτων, του παλαιοπεριβάλλοντος και του παλαιο-οικοσυστήματος του Απολιθωμένου δάσους Κερασιάς.
Παρουσίαση της έκθεσης στην Αθήνα και δράσεις ενημέρωσης για την αξία του Απολιθωμένου
Δάσους Κερασιάς με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών στη Βόρεια Εύβοια από το καλοκαίρι
του 2022.
8. Μεταφορά της έκθεσης σε κάποιο εκθεσιακό χώρο στην περιοχή της Κερασιάς για
ενημέρωση των επισκεπτών.
9. Ψηφιοποίηση των ευρημάτων και Ψηφιακή αναπαράσταση του Απολιθωμένου Δάσους
Κερασιάς.
10. Δράσεις ενημέρωσης και προβολής του Απολιθωμένου δάσους Κερασιάς (Ιστοσελίδα,
Οδηγός επισκεπτών, Φυλλάδια, Λεύκωμα) και προώθηση των δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού.
11. Παράρτημα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Β. Φορέας Πρότασης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου
12

Γ. Προϋπολογισμός

600.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 ως
γέφυρα για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Ε. Φορέας Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Έως 31/12/2023

12. Δημιουργία Κινηματογραφικού Πόλου Ανταλλαγής Ιδεών και Αγοράς Ταινιών με
επίκεντρο το Περιβάλλον με τον τίτλο «Εύβοια FILM PROJECT»
Α. Περιγραφή Πρότασης

Εύβοια FILM PROJECT

Το «EYBOIA FILM PROJECT» είναι ένα κινηματογραφικό forum, το οποίο θα διεξάγεται
κάθε χρόνο το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα έχει τη μορφή μιας κινηματογραφικής
Αγοράς.
Με τον όρο κινηματογραφική Αγορά εννοούμε μια δράση, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία και
στο πλαίσιο γνωστών κινηματογραφικών Φεστιβάλ. Εκεί παρουσιάζονται ιδέες, σενάρια και
σχεδόν ολοκληρωμένες ταινίες με σκοπό τη βελτίωση, ανάπτυξη και ολοκλήρωσή τους, την
αναζήτηση συμπαραγωγών και χρηματοδοτήσεων. Ταυτόχρονα οι δημιουργοί και
επαγγελματίες του χώρου έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αναπτύξουν στενότερες
σχέσεις με άλλους επαγγελματίες από όλον τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της Αγοράς διοργανώνονται σεμινάρια, masterclasses και εργαστήρια με
σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση νέων επαγγελματιών.
Η Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει δύο σκέλη, ένα για ταινίες
μυθοπλασίας το Νοέμβριο και ένα για ταινίες ντοκιμαντέρ στη διοργάνωση του Μαρτίου.
Η Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια από τις καλύτερες
στην Ευρώπη.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεράστια αξιοπιστία του προτείνεται η δημιουργία ενός
τρίτου πόλου στην Εύβοια, η οποία, όπως πρόσφατα έγραψαν οι New York Times,
«αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα των συνέπειων της υπερθέρμανσης του πλανήτη».
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η Βόρεια Εύβοια σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας ουσιαστικά
ένα κινηματογραφικό think tank για την επεξεργασία ιδεών γύρω από το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή.
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Η δημιουργία ενός τέτοιου forum θα συγκεντρώνει εκατοντάδες επαγγελματίες από όλο τον
κόσμο, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έναν τουριστικό πόλο που θα συμβάλλει στην
ανάκαμψη της περιοχής.
Παράλληλα θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), καθώς και για τους κατοίκους
της περιοχής.
Κάθε χρόνο θα ανακοινώνεται διεθνής πρόσκληση για συμμετοχή projects, τα οποία θα
επιλέγονται από το Φεστιβάλ με την αντικειμενικότητα και πολυετή εμπειρία των διοργανωτών.
Τα επιλεγμένα project θα παρουσιάζονται στην Εύβοια σε μια συγκεκριμένη περιοχή (π.χ.
Λίμνη Ευβοίας), ενώ ταυτόχρονα θα γίνονται προβολές ταινιών σε ανοιχτούς χώρους στη
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε άλλες πόλεις, τοποθεσίες και κοινότητες ολόκληρης της
Ευβοίας.
Για τη διοργάνωση, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του ΕΥΒΟΙΑ FILM PROJECT είναι
σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας, του
Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου στα Ψαχνά, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
όλων των παραγωγικών φορέων του νησιού.

Β. Φορέας Πρότασης

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Thessaloniki International Film Festival
Thessaloniki Documentary Festival

Γ. Προϋπολογισμός

200.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για το έτος 2022 από τον
Προϋπολογισμό του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈνταξη στο Π.Ε.Π. 2021-2027

Ε. Φορέας Υλοποίησης

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Καλοκαίρι 2022
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13. Μουσειακή Έκθεση στους Ωρεούς
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΩΡΕΟΥΣ

Η Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο των Ωρεών, σε επαφή με
την πλατεία, όπου εκτίθεται το μαρμάρινο άγαλμα του ταύρου των Ωρεών, που βρέθηκε το 1965
στη θάλασσα στη διάρκεια εργασιών επέκτασης του λιμανιού και αποτελεί σύμβολο της πόλης.
Η συλλογή περιλαμβάνει λίθινα εκθέματα από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Σε
αυτήν φιλοξενούνται επιτύμβιες στήλες από δύο νεκροταφεία της ευρύτερης περιοχής – θέση
Μνήματα και θέση Κολώνα. Επίσης, εντός συλλογής βρίσκονται: μέγα επιτύμβιο ανάγλυφο των
αρχών του 4ου π.Χ. αι., διπλή επιγραφή για την ανακαίνιση του ναού της Προσηώας Αρτέμιδος
του Αρτεμισίου, αρχαϊστική ερμαϊκή στήλη που βρέθηκε στην είσοδο του κάστρου των Ωρεών,
ερμαϊκή στήλη ρωμαϊκών χρόνων από την Αιδηψό, επιτύμβιο μνημείο με μορφή λέοντα,
επιτύμβια στήλη νέου παιδιού με σκύλο, ρωμαϊκό αντίγραφο κορμού δισκοφόρου.
Συνίσταται η κατασκευή νέου κτηρίου, στη θέση του ήδη υπάρχοντος, το οποίο να καλύπτει τις
σύγχρονες μουσειακές απαιτήσεις.
Β. Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Γ. Προϋπολογισμός

προϊόν σχετικής μελέτης

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανάθεση προμελέτης:
20.000 ευρώ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20212025 ως γέφυρα για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Ε. Φορέας Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Έως 31/12/2024

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ
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14. Εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική δράση σε δύο επιλεγμένες περιοχές
της Εύβοιας

Α. Περιγραφή Πρότασης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και
δημιουργικών δράσεων με αφορμή το περιβάλλον και την τέχνη, στοχεύει στην προώθηση
μιας κουλτούρας zero waste (μηδενικού αποτυπώματος) και στην ενίσχυση των πυρόπληκτων
περιοχών της Εύβοιας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία μίας παράστασης
μουσικού θεάτρου η οποία ταξιδεύει στην Εύβοια με τελική παρουσίαση στην Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.
Έχοντας ως βάση την τοπική φωνητική παράδοση της Εύβοιας σε σχέση με το τραγούδι, το
σφύριγμα χρησιμοποιώντας φύλλα δέντρων, τη μίμηση των πουλιών και την γενικότερη
επικοινωνία των ανθρώπων μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς, το πρόγραμμα εξερευνά
τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση. H διαδικασία των εργαστηρίων καθ’ όλη τη
διάρκεια, ενισχύει τις φωνές των ντόπιων μέσα από την καταγραφή, τη συλλογή και την
αναδημιουργία του υλικού που έχει κατατεθεί από τους συμμετέχοντες και καταλήγει στη
δημιουργία μίας πρωτότυπης παράστασης μουσικού θεάτρου. Σε όλη τη διάρκεια των
εργαστηρίων γίνεται συστηματική καταγραφή της μεθοδολογίας (documentation) σε βίντεο με
στόχο τη δημιουργία ερευνητικού υλικού.
Η πρόταση μας αφορά στη δημιουργία των παρακάτω:
 Καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά εργαστήρια σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας
(π.χ. χωριό Κουρκουλοί και Λίμνη στη Β. Εύβοια).
 Δημιουργία μιας παράστασης μουσικού θεάτρου με τοπικές ομάδες εμπνευσμένη από
τη διαδικασία εργαστηρίων, μελέτης περιοχών της Εύβοιας και συνδιαλλαγής με τους
ντόπιους.
 Δημιουργία περιβαλλοντικού οδηγού λειτουργίας μηδενικού αποτυπώματος
καλλιτεχνικών εργαστηρίων για χρήση από οργανισμούς σε μελλοντικές δράσεις
(μετακινήσεις, διατροφή, υλικό εργαστηρίων, κτλ.)
Το πρόγραμμα έχει ως αφετηρία τη σχέση της τέχνης/καλλιτεχνικής έκφρασης με τη φύση μέσα
από την επιτόπια έρευνα και εξερεύνηση σε δύο περιοχές της Εύβοιας. Τα εκπαιδευτικά
εργαστήρια σκοπό έχουν να προσεγγίσουν ήδη υπάρχουσες ομάδες ή να δημιουργήσουν νέες
διαγενεακές ομάδες κοινότητας που να δραστηριοποιούνται σε τοπικά έθιμα και παραδόσεις
(π.χ. σύλλογοι γυναικών, μουσική/χορωδία, συλλογική μαγειρική, χοροί, κτλ.).
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξερευνήσει τα παρακάτω ερωτήματα: - Πώς συνομιλούν οι
άνθρωποι με τη φύση μέσα από την παράδοση τους στην καθημερινότητα τους; - Πώς οι
άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους μιμούμενοι τη φύση; - Πώς αναδιαμορφώνεται η σχέση
του ανθρώπου με τη φύση στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας; - Πώς μπορούν να
διατηρηθούν παραδοσιακά τοπικά επαγγέλματα που έχουν πληγεί σημαντικά λόγω των
πυρκαγιών (ρητινοσυλλέκτες, μελισσοκόμοι κοκ);
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Η διαδικασία και το αποτέλεσμα του προγράμματος θα καταγραφεί και θα αποτυπωθεί μέσα
από τη δημιουργία μίας πρωτότυπης παράστασης μουσικού θεάτρου. Η παράσταση στόχο έχει
να σχολιάσει δημιουργικά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο παρελθόν, στο παρόν και
στο μέλλον. Επιπλέον, η δράση περιλαμβάνει τη σταθερή συνεργασία με εμπειρογνώμονες
περιβαλλοντολόγους για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων με βιώσιμες λύσεις και
μείωση του κλιματικού αποτυπώματος. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την καταγραφή και
ανάλυση του τρόπου υλοποίησης μιας καλλιτεχνικής δράσης εκτός έδρας, τις απαραίτητες
μετακινήσεις των συντελεστών σε περιοχές της Ελλάδας και των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικά εργαστήρια στις κοινότητες. Στόχος είναι η επανεξέταση
του αντίστοιχων δράσεων με έμφαση στη βιωσιμότητα.
Παραδοτέα
▪ Δημιουργία μίας πρωτότυπης παράστασης μουσικού θεάτρου. ▪ Τοπικές συνέργειες - local
context - σύνδεση με τοπικά δίκτυα. ▪ Ανοιχτές συναντήσεις τοπικών ομάδων για καλλιτεχνικά
και περιβαλλοντικά θέματα. ▪ Δημοσιεύσεις έρευνας από την περιβαλλοντική και καλλιτεχνική
ομάδα και παρουσιάσεις σε συμπόσια και συνέδρια του οδηγού λειτουργίας. ▪ Pop up δράσεις
σε διάφορα μέρη της Β. Εύβοιας στα θέματα του εργαστηρίου [σύντομες παρουσιάσεις,
μουσικά/χορευτικά δρώμενα, εκθέσεις φωτογραφίας, εικαστικά δρώμενα, συνεργασία με
τοπικούς φορείς, κτλ.] ▪
Υλοποίηση παράστασης στα επιλεγμένα μέρη της Εύβοιας και στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος
της ΕΛΣ τον Δεκέμβριο του 2023 ▪ Συμμετοχή σε φεστιβάλ (τοπικά, ευρωπαϊκά, διεθνή κτλ.) ▪
Συστηματική καταγραφή της μεθοδολογίας (documentation) σε βίντεο με στόχο τη δημιουργία
ερευνητικού υλικού.
Ωφελούμενοι
• Βασικοί συμμετέχοντες εργαστηρίων (τοπικές ομάδες) στις περιοχές υλοποίησης – στόχος
είναι να συνεργαστούμε με δύο ομάδες σε κάθε μέρος.▪ Συμμετέχοντες στα ανοιχτά εργαστήρια
με τοπικές ομάδες (μουσικής, χορού, χειροτεχνίες) στα δύο μέρη ▪ Τοπικοί φορείς-κάτοικοι στις
ανοιχτές pop up δράσεις κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων σε κεντρικές πλατείες και χώρους
της κοινότητας. ▪ Θεατές παράστασης σε Αθήνα και Εύβοια
Στόχοι προγράμματος
▪ Ενίσχυση και εξωστρέφεια της τοπικής κουλτούρας, οικονομίας και οικολογικής συνείδησης.
▪ Ενίσχυση και υποστήριξη της δημιουργικής σχέσης των ντόπιων με τη φύση, την τέχνη ▪
Εξωστρέφεια των κατοίκων της Εύβοιας, των τοπικών αναγκών μέσα από τη επαφή τους με
καλλιτέχνες, εκπαιδευτές και ερευνητές απ’ όλη την Ελλάδα. ▪ Ενίσχυση του πολιτισμού, της
τέχνης σε τοπικό επίπεδο (έθιμα, crafts, παραδοσιακή τοπική μουσική) και της τέχνης σε
παγκόσμιο επίπεδο (επαφή με τις σύγχρονες τεχνικές του μουσικού θεάτρου όπως αυτό
υπηρετείται από την Εθνική Λυρική Σκηνή) ▪ Ενίσχυση της κουλτούρας του zero waste μηδενικό αποτύπωμα.
Β. Φορέας Πρότασης

Εθνική Λυρική Σκηνή | Greek National
Opera
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Γ. Προϋπολογισμός

300.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για τα έτη 2022, 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈνταξη στο Π.Ε.Π. 2021-2027
Εθνική Λυρική Σκηνή | Greek National
Opera

Ε. Φορέας Υλοποίησης

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2022
- Δεκέμβριος 2023
Προτείνουμε τον διαχωρισμό του
προγράμματος σε τέσσερις φάσεις:
α. Ερευνητική φάση χαρτογράφησης
(Φεβρουάριος – Απρίλιος 2022)
β. Φάση υλοποίησης & εργαστηρίων/
κινηματογράφησης (Μάιος 2022 – Μάιος
2023)
γ. Τελικές πρόβες παράστασης,
Απολογισμός, Ερευνητικό Υλικό (Μάιος –
Δεκέμβριος 2023)
δ. Παρουσίαση παράστασης Δεκέμβριος
2023 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο
ΚΠΙΣΝ και στα επιλεγμένα μέρη της
Εύβοιας
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15. Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Αγορά Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών και διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασής
του στο Κ.Υ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Μαντουδίου, κόστους 250.000 € πλέον
Φ.Π.Α. (Πηγή Χρηματοδότησης: RRF ή ΠΔΕ Υπουργείου Υγείας)*.
 Αγορά ψηφιακού Μαστογράφου στο Δήμο Ιστιαίας/Αιδηψού, αξίας 124.000 €
(Χορηγία)*.
 Αγορά ενός σύγχρονου 4Χ4 ασθενοφόρου αυτοκινήτου προνοσοκομειακής
φροντίδας / Μαντούδι 80.000 € (Χορηγία).
 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα δύο Κέντρα Υγείας της Βόρειας Εύβοιας για
την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας (έχει σταλεί από την 5η ΥΠΕ κατάλογος του
απαραίτητου εξοπλισμού).
 Δύο Κινητές Μονάδες Υγείας με στόχο τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων
(Βιοχημικές Αναλύσεις, λοιπές εξετάσεις πρόληψης, Μαστογραφίες, Μετρήσεις
Οστικής Πυκνότητας, κ.λπ.) σε όλα τα χωριά των δύο Δήμων (υπάρχουν οι
προδιαγραφές στο συνημμένο έγγραφο), κόστους 650.000€ πλέον Φ.Π.Α. (Πηγή
Χρηματοδότησης: RRF ή ΕΣΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2027).
 Αγορά ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας Ιστιαίας και Μαντουδίου, συνολικού
κόστους 160.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας 2021-2027).
 Εγκαταστάθηκε και ξεκινά άμεσα η λειτουργία Προγράμματος Τηλεϊατρικής υπό
το συντονισμό της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
στις δομές Υγείας της Βόρειας Εύβοιας (Κ.Υ. Ιστιαίας, Π.Ι. Λουτρών Αιδηψού, Κ.Υ.
Μαντουδίου, Π.Ι. Λίμνης). Με την εφαρμογή του προγράμματος Τηλεϊατρικής της
εταιρίας Vodafon-Panafon και του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών καλύπτονται ανάγκες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περίθαλψης Πολιτών, ιδιαίτερα των
απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας έθεσε υπό την αιγίδα του
το ανωτέρω πρόγραμμα για εξετάσεις ασθενών υψηλού κινδύνου ή με χρόνιες παθήσεις,
καθώς και για εξετάσεις προληπτικής ιατρικής. Οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται
είναι: i) καρδιογράφημα, ii) μέτρηση αρτηριακής πίεσης, iii) μέτρηση γλυκόζης,
χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, iv) σπιρομέτρηση και κορεσμός οξυγόνου. Η όλη
δαπάνη της εφαρμογής του προγράμματος βαρύνει την εταιρία Vodafon-Panafon.
 Αναβάθμιση και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο ΚΥ Ιστιαίας.
Περιλαμβάνει: i) Έγχρωμο Υπερηχοτομογράφο, ii) Σύγχρονο Πνευμονολογικό
Αναπνευστήρα, iii) Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, iv) Holter
Καρδιακού Ρυθμού (Δωρεά). Αναβάθμιση και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού στο ΚΥ Μαντουδίου. Περιλαμβάνει: i) Βιοχημικό Αναλυτή και ii)
Ψηφιοποιητή Ακτινολογικού Μηχανήματος (Πηγή Χρηματοδότησης: 5η Υγειονομική
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).
 Στα Κ.Υ. Ιστιαίας και Μαντουδίου υλοποιείται Πιλοτικά, από την 5η Υγειονομική
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Ηλεκτρονικός Πρωτοβάθμιος
Ιατρικο-Νοσηλευτικός Φάκελος με παράλληλη σύνδεση του Εργαστηριακού
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Τομέα για την Ενιαία και Ψηφιακή Διαχείριση των Ασθενών (ραντεβού, παραπεμπτικά,
αναγγελίες & εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΥΥ, Κλινική εικόνα, Αποτελέσματα
Εργαστηριακών Εξετάσεων). Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2022 αναμένεται να τεθεί σε
παραγωγική λειτουργία.
Ήδη υλοποιείται το πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, συνολικού κόστους
288.000 € από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τη δράση για 5 μήνες 6
κινητών και 2 σταθερών κλιμακίων από Φορείς Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την
παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο γενικό πληθυσμό στις πυρόπληκτες
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Τα 6 κινητά κλιμάκια αποτελούνται το καθένα από 1
Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο (μερικής απασχόλησης), από 1 Ψυχολόγο, 1 Κοινωνικό
Λειτουργό και 1 Διοικητικό Υπάλληλο (πλήρους απασχόλησης). Τα 2 σταθερά κλιμάκια
στα Κ.Υ. Ιστιαίας και Μαντουδίου απαρτίζονται από 1 Ψυχίατρο (μερικής
απασχόλησης), από 1 Ψυχολόγο, 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Διοικητικό Υπάλληλο
(πλήρους απασχόλησης).
Έναρξη Επισκευαστικών Εργασιών στα Κ.Υ. Ιστιαίας και Μαντουδίου, κόστους
120.000€ πλέον Φ.Π.Α. και 150.000€ πλέον Φ.Π.Α., αντίστοιχα (Πηγή
Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020).
Δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 5 Κλινών στο Κ.Υ. Ιστιαίας (ΦΕΚ
Ιδρύσεως 3926/26-08-2021). Αποτελεί την Πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε
Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας. Υφίσταται ήδη ο Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και
ο Απαραίτητος Χώρος. Προκηρυχθήκαν 2 Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ Νεφρολόγων
Διευθυντού και Επιμελητού Β΄. Η επιλογή για το Διευθυντή Νεφρολογίας
πραγματοποιήθηκε, αλλά ο ιατρός υπέβαλε την παραίτησή του από την πρόσληψη του,
προ ημερών. Η θέση του Επιμελητού Β΄ κρίθηκε άγονη. Οι κενές θέσεις έχουν
υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας με στόχο την επαναπροκήρυξή τους. Το αντίστοιχο
Νοσηλευτικό Προσωπικό εκπαιδεύεται με την εκπαίδευσή του να ολοκληρώνεται στα
μέσα του Φεβρουαρίου του 2022.
Στα Κ.Υ Ιστιαίας και Μαντουδίου έχουν προσληφθεί 23 Υπάλληλοι Λοιπού
Επικουρικού Προσωπικού (13 στο Κ.Υ Ιστιαίας και 10 στο Κ.Υ. Μαντουδίου), οι
οποίοι και ανέλαβαν υπηρεσία το τελευταίο δίμηνο. Επίσης έχει ήδη προσληφθεί 1
Ορθοπεδικός στο Κ.Υ. Ιστιαίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

* Υφίσταται το σχετικό προσωπικό για τη λειτουργία τους.

Β. Φορέας Πρότασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Προϋπολογισμός

1.822.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
Χορηγίες &
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς
Ελλάδας 2021-2027

20

Ε. Φορέας Υλοποίησης

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Μέχρι τέλος του 2022

16. Ψηφιακός μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα
Α. Περιγραφή Πρότασης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η επόμενη επανάσταση στη γεωργία που πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς στις μέρες μας
είναι η ευφυής γεωργία. Σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση όλων των κρίκων της εφοδιαστικής
αλυσίδας του τροφίμου θα συμβάλλει στην ορθή διαχείριση όλων των επιμέρους λειτουργιών
της, επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη μεγιστοποίηση της
παραγόμενης ποσότητας και ποιότητας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος,
καθιστώντας τις εκμεταλλεύσεις της Β. Εύβοιας πιο βιώσιμες και πιο ανταγωνιστικές. Ο
προτεινόμενος φωτοδότης είναι σε πλήρη εναρμόνιση με κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της χώρας μας (Green Deal, CAP κ.λπ.).
Η χρήση των προτεινόμενων τεχνολογιών θα προσθέσει αξία στην πρωτογενή παραγωγή της
περιοχής και θα βοηθήσει τον πληθυσμό της υπαίθρου να ανακάμψει μετά την καταστροφή που
άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2021. Η αρχιτεκτονική του
συστήματος είναι ανοιχτή και μπορεί έτσι να επεκτείνεται και να καλύπτει περισσότερα
αγροτεμάχια, μεγαλύτερες εκτάσεις, σημεία μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών
προϊόντων, σημεία αποθήκευσης, δίκτυα διανομών και σημεία λιανικής πώλησης. Με άλλα
λόγια θα μπορεί να ενδυναμώσει την εφοδιαστική αλυσίδα, να άρει την αβεβαιότητα που
υπάρχει σε κάθε παραγωγό σχετικά με την πορεία της παραγωγής του και να προστατεύσει τα
τοπικά προϊόντα, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εχέγγυα τοπικότητας μέσα από ισχυρά
συστήματα ιχνηλασιμότητας. Επιπλέον, οι αυτοματισμοί θα μπορούν να διασφαλίζουν την
έγκαιρη παρέμβαση των παραγωγών στο κατάλληλο στάδιο της παραγωγής με την κατάλληλη
ποσότητα εισροών, πετυχαίνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Το σχέδιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, οι τεχνολογίες και η τεχνογνωσία για την
αξιοποίησή του είναι ώριμες και θα μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία από την ερχόμενη
καλλιεργητική περίοδο (άνοιξη 2022).
Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 5 επιμέρους τομείς της αγροδιατροφικής
εφοδιαστικής αλυσίδας:
1.
Φυτική παραγωγή (με τοποθέτηση αισθητήρων αγρού που σε πραγματικό χρόνο θα
δίνουν δεδομένα για τις κυριότερες ατμοσφαιρικές και εδαφικές παραμέτρους). Στηριζόμενος
σε αυτά τα δεδομένα θα μπορεί ο παραγωγός να προγραμματίζει τις καλλιεργητικές τους
φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, φυτοπροστασία, λίπανση, άρδευση κ.λπ.).
2. Ζωική παραγωγή (τοποθέτηση αισθητήρων εγκαταστάσεων και αισθητήρων ζώων). Με
αυτούς μπορεί να παρακολουθεί τις συνθήκες στο περιβάλλον που ζούν τα ζώα, βιομετρικά
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δεδομένα, αλλά και να ελέγχει τη θέση τους σε πραγματικό χρόνο (ελεγχόμενη βόσκηση,
προστασία δασών κ.λπ.).
3.
Μελισσοκομία, με τοποθέτηση αισθητήρων που σε πραγματικό χρόνο θα δίνουν
δεδομένα για τις κυριότερες ατμοσφαιρικές παραμέτρους και αισθητήρων κυψέλης που θα
μπορεί κάθε μελισσοκόμος να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του μελισσιού, την
συγκέντρωση μελιού στις κυψέλες, την ακριβή τους θέση κ.λπ.
4.
Τυποποίηση / Μεταποίηση προϊόντων (με τοποθέτηση αισθητήρων που θα
παρακολουθούν τις συνθήκες επεξεργασίας, συντήρησης και μεταφοράς των προϊόντων). Σε
συνδυασμό με ισχυρά συστήματα ιχνηλασιμότητας θα μπορούν να διασφαλίζουν πλήρη
πληροφόρηση των καταναλωτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους προς τις τοπικές
επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στην προστασία της τοπικής παραγωγής από άλλα ομοειδή
προϊόντα.
5.
Παράλληλα, εκτός από την δημιουργία της υποδομής θα ενισχυθούν οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού, με το συντονισμό και την καθοδήγηση της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής. Τοπικοί παραγωγοί, επιστήμονες και στελέχη της ΔΑΟΚ θα εκπαιδευτούν για να
μπορούν να συμβάλουν στη συνολική αναβάθμιση του τοπικού αγροδιατροφικού τομέα.
Η πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς αγροδιατροφικής εφοδιαστικής
αλυσίδας μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το σύστημα να είναι
λειτουργικό την ερχόμενη άνοιξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του κλάδου από την περίοδο
2022.
Β. Φορέας Πρότασης

Γ. Προϋπολογισμός

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης /
(Δημόσια έργα)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων / ΠΑΑ 2021-2022
Α΄ Φάση: Πιλοτική (Συλλογική επένδυση
από συλλογικό όργανο μέσω του ταμείου
ανάκαμψης ή ιδιωτική επένδυση από φυσικό
ή νομικό πρόσωπο μέσω του ΠΑΑ 20212022 (Επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης σε
συλλογικά σχήματα και προτεραιότητα
έγκρισης).
Β΄ Φάση: Ενίσχυση κάλυψης / πύκνωση
δικτύου αισθητήρων και αναβάθμιση των
ψηφιακών εργαλείων.
ΠΑΑ 2023-2027 Σχέδια Βελτίωσης και
Σχέδια Μεταποίησης
Μπορούν να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις από
τα Σχέδια Βελτίωσης
Πρόγραμμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,
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Ψηφιακός
Μετασχηματισμός
του
Αγροδιατροφικού Τομέα, Πυλώνας NRRP:
Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός
της
οικονομίας,
Συστατικό:
4.6.
Εκσυγχρονισμός
και
βελτίωση
της
ανθεκτικότητας των βασικών οικονομικών
τομέων
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ – Οικονομικός
μετασχηματισμός, Εκσυγχρονισμός του
πρωτογενούς τομέα / Μεταποίηση Μέχρι
55%

Ε. Φορέας Υλοποίησης

ΠΑΑ 2021-2022. Μέτρο 4.1
Εκσυγχρονισμός Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) Μέχρι
65%
Συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες
παραγωγών), επιχειρήσεις της περιοχής

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

2 χρόνια η Α΄ Φάση και 2 χρόνια η Β΄ Φάση

17. Ανάπτυξη Δικτύου Λιμενικών Υποδομών
δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας.

Α. Περιγραφή Πρότασης

&

Υπηρεσιών

υποστήριξης

των

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Π.Χ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,
ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Κ.Α.)
Α΄ ΦΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ / Β΄ ΦΑΣΗ
ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες της γαλάζιας οικονομίας που προσφέρονται στην
περιοχή θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των
πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και της Νοτίου Ευβοίας (η
οποία έχει διαχρονικά υποστεί καταστροφικές πυρκαγιές) σε Β’ φάση.
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Η βασική φιλοσοφία της πρότασης είναι με το δεδομένο ότι η χερσαία περιοχή έχει καταστραφεί
από την πυρκαγιά, η τοπική οικονομία μπορεί να αναβιώσει μέσω της θάλασσάς της και των
πόρων της. Βασικός στρατηγικός στόχος είναι η ανάδειξη, η βελτίωση και η συμπλήρωση των
υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας (σημ.
περιλαμβάνει και τις θαλάσσιες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Μαγνησίας), τα οποία
μπορούν να λειτουργήσουν ως καινοτόμο δίκτυο ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού και συνοδών
υπηρεσιών.
Το σχέδιο αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ο.Χ.Ε.
αντιθέτως είναι συμπληρωματικό, απόλυτα συμβατό και με άμεσα αποτελέσματα, ήδη από το
καλοκαίρι του 2022, εφόσον, υπάρχει άμεση πρόοδος.
Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 4 πυλώνες:
1. λιμενικές υποδομές (pillars, WC, φωτισμός, δέστρες, διαχείριση απορριμμάτων,
επισκευή σπηλαιώσεων, συμπληρώσεις ελλιμενισμού με πλωτές προβλήτες κ.α.)
2. ψηφιακές επενδύσεις (ανάπτυξη συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών smart ports, wi-fi
υψηλών ταχυτήτων, προγνώσεις τοπικού καιρού, ανάλυση ποιότητας νερού,
ηλεκτρονική διαχείριση λιμένα κ.ά.)
3. δράσεις επικοινωνίας με στόχο την ελκυστικότητα επισκεψιμότητας της περιοχής των
αλιευτικών καταφυγίων (τοπικά και εθνικά events, διαφήμιση, διασύνδεση με το
χερσαίο χώρο-γαστρονομία κ.α.)
4. δράσεις κατάρτισης για την αναβίωση των γαλάζιων επαγγελμάτων (όπως π.χ.
ναυπηγοεπισκευαστική, καραβομαραγκοί, μηχανικοί μηχανών θαλάσσης, αειφόρος
αλιεία κ.ά.).

Β. Φορέας Πρότασης

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Λιμένων,
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Λιμενικής Πολιτικής
Επενδύσεων

&

Ναυτιλιακών

Γ. Προϋπολογισμός

10.000.000 ευρώ (Α΄ Φάση)

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι
επιλέξιμες τόσο από το ΕΠ.Αλ.Θ. 2014-2020
(Προτεραιότητες 1 και 4), όσο και από το
Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και
Θάλασσα 2021-2027». Ψηφιακές δράσεις
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα
προγράμματα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Το έργο προκειμένου να εκκινήσει το
συντομότερο δυνατό, θα ενταχθεί προσωρινά
στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, υπό τον όρο ότι στη συνέχεια θα
συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 20142020» ή/και το Πρόγραμμα «Αλιεία,
Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».

Ε. Φορέας Υλοποίησης

Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας, ο
οποίος είναι Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου
και είναι ο μοναδικός διαχειριστής των
λιμενικών υποδομών στην περιοχή

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

2-3 χρόνια η Α΄ Φάση, στα 5 χρόνια σύνολο
η Β΄ Φάση
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18. Πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας μαθητών και πολιτών της
Βορείου Ευβοίας.

Α. Περιγραφή Πρότασης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», προτείνει μια σειρά από
δράσεις που θα ενδυναμώσουν την τοπική κοινωνία και θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές
και τους πολίτες της Β. Εύβοιας: α) στο κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης των τροχαίων
συμβάντων, β) στην υιοθέτηση υγειών συμπεριφορών, γ) στην ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης
γενικότερα και δ) στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών όσον αφορά στις
υποδομές.
ΣΤΟΧΟΣ: Ενδυνάμωση, ευαισθητοποίηση, δικτύωση & εκπαίδευση μαθητικού πληθυσμού &
πολιτών. Ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Μαθητές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί, Γονείς &
Κηδεμόνες, Πολίτες
ΔΡΑΣΕΙΣ:
1. Προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του πληθυσμού

(μαθητών & ενηλίκων) για την οδική ασφάλεια & την κυκλοφοριακή αγωγή.
2. Ενίσχυση της ασφάλειας των Υποδομών, με υποέργα: 2α. Ασφάλεια πέριξ των
σχολικών Μονάδων 2β. Υποστήριξη στο έργο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην
Κοινότητα Φαράκλας».

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»
1η Δράση: 130.000 ευρώ

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης

2η Δράση: 250.000 ευρώ
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Β. Φορέας Πρότασης

Ε. Φορέας Υλοποίησης
ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»
Ιανουάριος 2021 έως το τέλος του Σχολικού
έτους 2021-2022.
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