
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 



Η Στρατηγική

Εστιάζει στο Νέο Δάσος:
            

Ως το κέντρο της ζωής και της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και αφορά 
τέσσερεις χωρικές αναπτυξιακές 

ενότητες – αναπτυξιακούς θύλακες.

            



   Η δεύτερη:

   Η τρίτη:

   
   Η τέταρτη:

Η Στρατηγική

                         τον Πρωτογενή 
Τομέα στην Ιστιαία - στον 
παράδεισο της οικολογίας

                 το Δευτερογενή Τομέα 
στο Μαντούδι, που αφορά 
μεταποίηση – βιοτεχνία -βιομηχανία

                         τον Τριτογενή 
Τομέα 
 στα Λουτρά Αιδηψού

Η πρώτη:

❑ την πρόληψη
❑ την καταστολή
❑ την οικονομία του Δάσους 

                     το ίδιο το Δάσος, με 
τρείς επιδιώξεις που       
αλληλοεπιδρούν και  
αλληλοσυμπληρώνονται:



Η Στρατηγική

            δύο τουριστικούς πόλους : 
• ο ένας στο τόξο Βασιλικά-Αγία 
Άννα 

• ο άλλος στο τόξο Λίμνη-Ροβιές



• Συνεργαζόμαστε με την Τ.Α, με φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες
• Ακούμε σκέψεις & απόψεις τις οποίες ενσωματώνουμε στις προτάσεις μας
• Συνομιλούμε και συνεργαζόμαστε στενά οι μελετητές μεταξύ μας, καθώς 

και με τους θεσμούς και τα αρμόδια Υπουργεία
• Τα έργα φωτοδότες, προέρχονται από αυτήν τη διεργασία, καθώς και από 

τις προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών
• Συνεχίζουμε προς στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ένταση, ώστε να 

εντοπίσουμε και να προτείνουμε και άλλα έργα και δράσεις

Η Διαδικασία



Το Μίγμα της Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης - ΟΧΕ

    Αφορά:  
❑   τις υποδομές  
❑   τις άυλες δράσεις (soft ενέργειες)
❑   τις μεταρρυθμίσεις
❑   το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (συνεργασία & συμπόρευση)
❑   την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση 
❑   την Επιχειρηματικότητα
   



Η Μεθοδολογία της ΟΧΕ
Βασική μας επιδίωξη είναι η επιχειρησιακή και πνευματική σύγκλιση όλων των 
μελετών σε δύο βασικούς στόχους: 
A. στη Στρατηγική
B. στις  δράσεις και τα έργα που υπηρετούν τη στρατηγική 

Οι φωτοδότες αποτελούν τους πρώτους καρπούς της κοινής μας πορείας που 
συγκροτούνται με 4 προϋποθέσεις.

Όλα τα έργα: 
   1) θα είναι συμφωνημένα με την τοπική κοινωνία 
   2) θα τύχουν αποδοχής και έγκρισης της πολιτικής ηγεσίας 
   3) θα αντιστοιχούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα
   4) Θα τύχουν γρήγορης ωρίμανσης



Παράδειγμα φωτοδότη:
Η Επιχειρηματικότητα

  Επιχορήγηση επιχειρήσεων για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες

❑ Οι δαπάνες αφορούν αγορά Α’ υλών, και εμπορευμάτων αμοιβές προσωπικού, ενοίκια, φόρους-τέλη, τόκους κ.α.

❑ Η στήριξη είναι μη επιστρεπτέα και ακατάσχετη επιχορήγηση για το σύνολο των επιχειρήσεων των δύο Δήμων. 

❑ Το ποσοστό  επιχορήγησης αφορά το 100% των συνολικών δαπανών και έως του ποσού των 20.000 ευρώ.

❑ Η υποβολή αιτήσεων είναι ηλεκτρονική και υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με πολύ απλό τρόπο, με ανάρτηση 

ελάχιστων τυπικών δικαιολογητικών και χωρίς την προσκόμιση Φυσικού φακέλου.

❑ Η καταβολή θα γίνει άμεσα  και  με βάση την σειρά ένταξης των αιτήσεων  στο πρόγραμμα επιχορήγησης.

❑ Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι τομείς της τοπικής οικονομίας εκτός των κλάδων που υπάγονται σε προγράμματα του   ΥΠΑΑΤ-Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.



Η Επιχειρηματικότητα

  Επιχορήγηση τοπικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

❑ Η ενίσχυση αφορά Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 2 Δήμους της Βόρειας Εύβοιας. 

❑ Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με την προϋπόθεση να απασχολήσουν ανέργους εγγεγραμμένους στο 

μητρώο του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

❑ Η διάρκεια επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης θα είναι18 μήνες από την πρόσληψη του κάθε ανέργου.

❑ Οι επιχειρήσεις της δράσης ενισχύονται με το 100% του κατώτατου μισθού συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και των λοιπών 

επιβαρύνσεων. 

❑ Δεν υπάρχει όριο αριθμού ανέργων για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

❑ Υποχρέωση κάθε επιχείρησης, αποτελεί η απασχόληση του άνεργου καθώς και η διατήρηση του προσωπικού που απασχολούσε όταν υπέβαλε την 

αίτηση, για ακόμη έξι (6) μήνες. 



Η Επιχειρηματικότητα
  Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

   Αφορά τους κλάδους: 

Αγροδιατροφή 

Πρωτογενή Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων 

Αλιεία 

Μεταποίηση 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Τουριστικές Επενδύσεις 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

Μεγάλες Επενδύσεις



1) τις πρώτες περιγραφές 

της στρατηγικής για το 

θεματικό τους τίτλο-πεδίο 

2) τον πρώτο ενδεικτικό 

κατάλογο έργων και δράσεων

Η Μεθοδολογία 
της ΟΧΕ

Οι διεργασίες στο σύνολό τους συνεχίζονται έως το τέλος της Α’ φάσης 
ήτοι μέχρι την 1/3/2022 όπου θα έχουμε από όλους τους μελετητές: 

  



Η Μεθοδολογία της ΟΧΕ

• Η συγκρότηση της ΟΧΕ θα γίνει από 1/3/2022-1/9/2022 
   Πώς;
✔   όλες οι προτάσεις των μελετητών σε δημόσια διαβούλευση
✔    η σύνθεση όλων των προτάσεων θα γίνει με το βασικό μας δόγμα:  

όλοι οι πόροι ένα προϊόν
• Η έγκριση της ΟΧΕ θα γίνει από:1/9/2022 - 31/12/2022 
• Οι πρώτες προσκλήσεις αναμένονται από την:1/1/2023



Συνοψίζοντας…
• Είμαστε όλοι εδώ με όλα μας τα εφόδια, τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
μας και κυρίως με όλες μας τις δυνάμεις. 

• Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε ούτε βήμα πίσω.
• Είμαστε έτοιμοι να παράξουμε και να παραδώσουμε δράσεις και έργα 
αποτελεσματικά, χρήσιμα και βιώσιμα.

• Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι απαιτείται.
• Θέλουμε πολύ-πολύ σύντομα να νοιώσετε ικανοποίηση
  και σιγουριά και όλοι μαζί, δικαίωση, ελπίδα και προοπτική.



Σας ευχαριστούμε πολύ !


