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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΣ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (E.Π.Δ.)  εκπονείται σύμφωνα με : 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

Α΄114), όπως ισχύει μετά τις τροποποιητικές διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10, του Ν. 4071/2012  

(ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012 : Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.) και το οποίο αναφέρει:

Άρθρο 10
Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

14. Η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, 
μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του. 
Με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, η κάλυψη των 
δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2016 μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το 
δήμο με πρόσθετη χρηματοδότηση προς την κοινωφελή που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση 
των δαπανών, αφού ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους. Για την τροποποίηση αυτή 
απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης και έγκριση αυτής από το 
δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν 
τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική έγκρισή του. 
Για την κάλυψη δαπανών του 2016 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης δήμου και κοινωφελούς επιχείρησης.

Β) την παράγραφο 3 του άρθρου 206 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ Α΄114).

Για την εφαρμογή του Ε.Π.Δ. απαιτείται πέραν της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου και σχετική 

απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των μελών του. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «περί Κυρώσεως Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα», όπως ισχύει μετά τις τροποποιητικές διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10, του Ν. 

4071/2012  (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012: Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.), εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης 

συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η 

είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των 

προσφερομένων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού 

συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του.

   Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από 

την σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνο σε επενδυτικό 

πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησής 

του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.

  Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς 

αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, για την επιτέλεση των σκοπών της, 

τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Η για ορισμένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση 

αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το 

δημοτικό συμβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους.

  Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης.

Η Δημοτική Επιχείρηση, ως Κοινωφελής Επιχείρηση, καλείται να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για 

την ικανοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών, αναπτυξιακών  αναγκών, καθώς και των 

αναγκών της προστασίας του περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας μέσα στα όρια που ορίζει ο 

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι υπηρεσίες που θα παρέχει η 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ύδρας και οι δραστηριότητες που θα αναλάβει, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του Ετήσιου προγράμματος δράσης.

Οι δράσεις που δύναται να υλοποιήσει η επιχείρηση ομαδοποιούνται στους παρακάτω τομείς :

1. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

2. Τομέας Παιδείας.

3. Τομέας Πολιτισμού.

4. Τομέας Αθλητισμού.

5. Τομέας Ανάπτυξης.

6. Τομέας Εφαρμογής Προγραμμάτων Προώθησης της Απασχόλησης.

7. Τομέας Προστασίας του Περιβάλλοντος.
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Προσδιορισμός του λειτουργικού και του συνολικού κόστους της   Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ύδρας.

Αφορούν τα συνολικά έξοδα και το κόστος λειτουργίας της διαχειριστικής περιόδου 2018, έτσι όπως 

αναμορφώνεται και διαμορφώνεται με τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα.

ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2018 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.300,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500,00
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 2,00
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 500,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 33.400,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 99.520,00
ΠΑΡΟΧΕΣ  ΤΡΙΤΩΝ 29.815,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10.303,00
 ΔΙΑΦΟΡΑ  ΕΞΟΔΑ 111.354,00
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.100,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.453,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 13.103,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 309.350,00
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Προσδιορισμός εσόδων
Προσδιορίζουμε τα έσοδα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις, έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, 

επιχορηγήσεις κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, 

χρηματοδότηση από Ο.Τ.Α. , μέσω του προγράμματος δράσης για την κάλυψη του κόστους των 

δραστηριοτήτων της νέας κοινωφελούς επιχείρησης.

ΕΣΟΔΑ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2018

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 100,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 100,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 34.100,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 24.800,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 250,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 79.350,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 79.350,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 230.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 309.350,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

1.  ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

1.α. Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Ο Δήμος Ύδρας υποστηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με κάθε δυνατή βοήθεια 

υποστηρίζοντας τις κοινωνικές δομές του  Κοινωνικού Παντοπωλείου και του  Κοινωνικού 

Φαρμακείου. 

1.β. Αιμοδοσία Δήμου Ύδρας (Κ.Ε.Δ.Υ.)

1.γ. Ημερίδες υποστήριξης και ενημέρωσης σε ιατρικά θέματα ευπαθών ομάδων και των πολιτών της 

νήσους. 

1.δ. Κοινωνικό Φροντιστήριο σε συνεργασία με τους συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Ύδρας.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.α. Λειτουργία Τμήματος παιδο-ψυχολογικής υποστήριξης, με απασχόληση 1 παιδοψυχολόγου 

σε συνεργασία με την εταιρεία « ΕΔΡΑ».

2.β. Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» θα υλοποιηθεί από τη Δημοτική 

Επιχείρηση και θα ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το οποίο χρηματοδοτείται 

από το Ε.Σ.Π.Α. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ύδρας θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας 

του Προγράμματος. Το πρόγραμμα θα απασχολεί 1 παιδαγωγό, 1 ψυχολόγο,1 καθαρίστρια με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος 

και θα συνεργάζεται εξωτερικά με έναν δάσκαλο καλών τεχνών, έναν λογιστή και έναν ιατρό. 

Στόχος της λειτουργίας του είναι να απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά των κατοίκων με 

δραστηριότητες όπως, Υφαντική, Ψηφιδωτό, Ζωγραφική, Θεατρικό και Ελεύθερο Παιγνίδι, 

κ.λπ. 

Η χρηματοοικονομική υποστήριξη των παραπάνω δράσεων θα πραγματοποιηθεί με  απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και με ξεχωριστή μελέτη υλοποίησης του έργου.

2.γ.  Διάφορες δράσεις με στόχο τη Δια βίου μάθηση.

Θα λειτουργήσουν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 2018.

2.δ. Μαθήματα πληροφορικής και λογοτεχνίας σε συνεργασία με τους συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

Ύδρας.
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3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Ο Δήμος  και η Δημοτική Επιχείρηση οργανώνουν κάθε χρόνο μια σειρά από πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που έχουν σκοπό τόσο την πολιτιστική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση, όσο και την 

δημιουργική τέρψη και ευχαρίστηση μέσω της επαφής των πολιτών με την τέχνη. 

Φέτος πιλοτικά θα λειτουργήσει το "Culture Center of Hydra" που θα παραδίδονται μαθήματα 

στους Υδραίους πολίτες με εργαστήρια Θεάτρου, ζωγραφικής, γλυπτικής, Αγιογραφίας και 

μουσικής.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Ύδρας θα αναλάβει:

 Τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και εκθέσεων με στόχο την προβολή του Πολιτιστικού της
 χαρακτήρα. 

 Τη δημιουργία Ραδιοφωνικού σταθμού με στόχο την προώθηση και προβολή των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και γενικότερα θα επιμελούνται το πρόγραμμα καλλιτέχνες που ζουν στην Ύδρα, από το 
Λύκειο Ύδρας, το τμήμα παιδοψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών της Κ.Ε.Δ.Υ., εκπαιδευτικοί και 
γονείς,  η σχολή Εμποροπλοιάρχων Ύδρας ΑΕΝ, το τμήμα Ανάπτυξης, Πολιτιστικών και Τουριστικής 
προβολής της Κ.Ε.Δ.Υ., αθλητές από τον σύλλογο ΑΟΥ της Ύδρας κτλ.

 Την διοργάνωση του World Music Festival 2018. 
Μετά την πετυχημένη διοργάνωση του Παγκόσμιου Φεστιβάλ του 2017, συνεχίζουμε στη θέσπιση του 
ετήσιου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Μουσικής στην Ύδρα και διοργανώνουμε το δεύτερο τον Ιούλιο του 
2018, με επισκέψεις πολλών επώνυμων καλλιτεχνών από την παγκόσμια μουσική σκηνή και workshops 
με Πανεπιστήμιο από τον Καναδά.  

 Αφιέρωμα: Γαλλική εβδομάδα στην Ύδρα (Κ.Ε.Δ.Υ. – Ι.Α.Μ.Υ. – ΑΛΕΞΗΣ ΒΕΡΟΥΚΑΣ) .              
Στόχος είναι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2018 να πραγματοποιηθούν στην Ύδρα μια σειρά από 
εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Γαλλία. Για το λόγο αυτό προτείνουμε :

1. Έκθεση αφιέρωμα στον Ζαν Κοκτώ με τίτλο «Ο Κοκτώ και το Ελληνικό καλοκαίρι» η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο ΙΑΜΥ με έργα του από ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας. Παράλληλα θα 
γίνονται προβολές φιλμ του σκηνοθέτη στην επάνω αίθουσα του Μουσείου.

2. 7ήμερο φεστιβάλ με ταινίες Γαλλικού κινηματογράφου στο υπαίθριο σινεμά «Γαρδένια» σε 
συνεργασία με τη κινηματογραφική λέσχη της Ύδρας, τη κινηματογραφική λέσχη του Παρισιού και 
του Γαλλικού Ινστιτούτου. Διοργάνωση στρογγυλού τραπεζιού με θέμα «Το μέλλον του Ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου με Έλληνες και Γάλλους ομιλητές».

3. 7ήμερο αφιέρωμα (δύο σαββατοκύριακα) με τίτλο «Γαλλικό και Ελληνικό τραγούδι / βίοι 
παράλληλοι», με διοργάνωση συναυλιών, προβολές βίντεο ντοκουμέντων και παράλληλες 
συναντήσεις με αναγνώσεις, σχολιασμούς Ελληνικής και Γαλλικής ποίησης των μεταπολεμικών 
χρόνων. Προτεινόμενοι χώροι θεατράκι καμίνι, ΙΑΜΥ, περίπτερο, Ταβέρνα Ντούσκος, Εστιατόρια 
Βλυχού, Σχολή Καλών Τεχνών – Αρχοντικό Τομπάζη.

4. Πρόσκληση ενός διακεκριμένου Γάλλου Σεφ να μαγειρέψει για δύο βράδια σε δύο διαφορετικές 
καλές κουζίνες της Ύδρας, Sunset – Περίπτερο, Όμιλος, Η ωραία Ύδρα, Castello και παράλληλη 
παρουσίαση Γαλλικών κρασιών από ειδικό sommelier. 

5. Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας του Νίκου Αλιάγα με θέμα «Καθημερινή ζωή και επαγγέλματα 
της νησιώτικης Ελλάδας» στους χώρους της Δημοτικής Αγοράς.

6. Τριήμερο Γαλλικής μόδας στον λιμενοβραχίονα της Ύδρας με διακεκριμένους και νέους Γάλλους 
δημιουργούς.
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7. Αδελφοποίηση μονοπατιών Ύδρας – Γαλλίας από την Κ.Ε.Δ.Υ. και την εταιρία που θα αναλάβει την 
επίσκεψη μας στη Διεθνή έκθεση της Γαλλίας τον Μάρτιο του  2018, Destination de nature. 

 Έκδοση έντυπου περιοδικού.
Σχεδιασμός και πρώτη εκτύπωση του πρώτου τεύχους της περιοδικής έκδοσης ενός 
οδηγού/περιοδικού για θέματα και εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
στο νησί μας. Το περιοδικό θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο 2018 σε τρείς γλώσσες Ελληνικά, Γαλλικά, 
Αγγλικά. Προϋπολογισμός: 20.000,00€ . Επιμέλεια, φωτογραφία, εκτύπωση, ευγενική χορηγία του 
ζωγράφου Αλέξη Βερούκα.

 Θεατρικά εργαστήρια αυτοσχεδιασμού, έκφρασης και δημιουργικότητας. 
Με στόχο την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και την ομαδικότητα. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων 
θέλουμε να πάρουμε και συνεντεύξεις από κατοίκους του νησιού και να γνωρίσουμε έτσι καλύτερα 
τους συνανθρώπους μας και την ιστορία του νησιού. Με το υλικό που θα συλλέξουμε από ιστορίες 
κατοίκων και από βιβλία σκοπεύουμε να φτιάξουμε μία παράσταση/παρουσίαση το καλοκαίρι. 
Μέσα από τα εργαστήρια μπορούν να γίνουν  κατασκευές μασκών, ευαισθητοποίησης σε θέματα όπως 
ο πόλεμος, η μετανάστευση και την ισότητα των φύλλων, αρχαιοελληνική χορωδία, ντουέτων κ.α. 
Θέλουμε σταδιακά να υπάρξει και συνεργασία με το θέατρο Hydrama και τα παιδιά που θα 
συμμετέχουν στα εργαστήρια. Ελπίζουμε στη δημιουργία workshops και ταξίδια σε θέατρα όπως 
Επίδαυρος κτλ. 
Τα μαθήματα δίδονται δωρεάν από την κα Arabella Ross και το κόστος συμμετοχής της ΚΕΔΥ αφορά 
μεταφορές, εισιτήρια, υλικά κτλ.
Τα μαθήματα τον χειμώνα θα γίνονται στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη και το καλοκαίρι σε 
διαφορετικές τοποθεσίες όπως και το θέατρο στο Βλυχό της Κας Κορίνα Σιντς.

 Σεμινάρια Ντοκιμαντέρ – Κινηματογράφου
ΘΕΜΑ: Ο άυλος πλούτος της νησιωτικής Ελλάδας: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα έχει αναμφισβήτητα φέρει σε επαφή την κινούμενη 
εικόνα, δηλαδή τον κινηματογράφο, με το ευρύ κοινό. Όχι πια με την σχέση του θεατή αλλά του 
ενεργού δημιουργού. Έτσι, σχεδόν όλοι σήμερα κρατούν σε βίντεο προσωπικές αναμνήσεις 
χρησιμοποιώντας το κινητό τους. Γίνεται έτσι μια καταγραφή της καθημερινότητας και της εποχής με 
ένα τρόπο πρωτόγνωρο και σε εύρος και μαζικότητα.
Ένα μεγάλο όμως μέρος αυτής της καταγραφής, γίνεται με τρόπο τόσο ασυντόνιστο και τόσο άναρχα, 
που μελλοντικά μόνο τους ειδικούς ερευνητές μπορεί να απασχολήσει όλο αυτό το υλικό και τους 
συγγενείς-απογόνους με την λογική του οικογενειακού άλμπουμ.
Ο στόχος της Πρότασης
Στόχος της πρότασης είναι να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια που θα δώσει την ευκαιρία σε 
ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν αυτό το «χόμπι» της καταγραφής ένα βήμα παραπέρα, 
διδάσκοντας τους μέσα από ειδικά σεμινάρια τα μυστικά της τέχνης του κινηματογράφου. Και μέσα απ’ 
αυτή την δυνατότητα της ποιοτικής καταγραφής της εποχής τους, του τόπου τους και των ανθρώπων 
του. Πιλοτικά θα ξεκινήσει από την Ύδρα, τόπο καταγωγής του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και 
παραγωγού Παναγιώτη Ράππα, ενός σκηνοθέτη με πολλές συνεργασίες σε διεθνείς συμπαραγωγές και 
μεγάλες παραγωγές του Hollywoodκαι ισόβιου μέλους της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών του 
Κινηματογράφου των ΗΠΑ (γνωστής κυρίως για τα βραβεία OSCAR αλλά όχι μόνο). Στόχος είναι το 
εγχείρημα μετά τα πρώτα αποτελέσματα να επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού. Το 
υλικό θα χρησιμοποιείτε από τον εκάστοτε Δήμο ή και την Περιφέρεια για την τουριστική προβολή του 
Αργοσαρωνικού. 
Ο σκηνοθέτης έχει προσφερθεί να κάνει τα μαθήματα δωρεάν. Όμως για να μπορέσουν αυτά να 
οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα και στα πρώτα ολοκληρωμένα βίντεο ντοκιμαντέρ απαιτείται ένας 
πρώτος εξοπλισμός, τον οποίο και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε.
Εξοπλισμός
1 ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης (κατά προτίμηση SONY) € 5.000           
2 φώτα Βιντεοσκόπησης € 3.000
3 Sound Recorder € 800
4 Τρίποδο Βιντεοσκόπησης € 1.000
Σύνολο εξοπλισμού: € 9.800

 Καλλιτεχνικά εργαστήρια με δωρεάν μαθήματα στους κατοίκους της  Ύδρας με:

Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μαθήματα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών “Βιβλίον Τέχνης’’ 
που επιθυμούμε να λάβουν χώρα στο Σαχτούρειο σχολείο της Ύδρας .
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Έχουμε στόχο να οργανώσουμε έναν χώρο στον οποίο οι μαθητές, παιδιά και ενήλικες θα 
απολαμβάνουν τις εικαστικές τέχνες μέσα από την έρευνα και τη δημιουργία έργων, δημιουργώντας τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να αποκτήσει καλλιτεχνικές εμπειρίες πλήρεις νοήματος 
που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει σταδιακά το φαινόμενο της Τέχνης και να το εντάξει με 
ουσιαστικό τρόπο στην προσωπική ζωή του αποκτώντας εικαστική παιδεία. Αυτό θα επιτευχθεί όχι 
μόνο με τη μετάδοση ενός όγκου πληροφοριών και την απλή εξάσκηση αλλά μέσα από την απόκτηση 
προσωπικών καλλιτεχνικών εμπειριών και την πρόσβαση στην οργανωμένη τέχνη.

Στόχοι να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο 
χειρισμό υλικών και μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα •Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και 
τρόπους, για να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο •Να γνωρίσουν την ορολογία και τα 
μορφoπλαστικά στοιχεία που
χρησιμοποιούν οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν με αυτά• Να προσεγγίζουν, να 
κατανοούν και να απολαμβάνουν το φαινόμενο της Τέχνης και να έχουν θετική στάση και 
συμπεριφορά απέναντι στα έργα τέχνης• Να προσεγγίσουν το περιβάλλον, αστικό και φυσικό, να το 
παρατηρούν και να εμπνέονται από αυτό για τις εικαστικές τους δημιουργίες. Να αντιληφθούν πώς το 
έργο τέχνης μπορεί να μεταδώσει μηνύματα για ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Να 
γνωρίσουν, διερευνήσουν, συγκρίνουν και κατανοήσουν τη σημασία της τέχνης στην επικοινωνία 
ιδεών, αξιών και αντιλήψεων ανάμεσα στους Πολιτισμούς. Να γνωρίσουν τα ποικίλων μορφών 
εικαστικά έργα τέχνης, να τα κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν και να 
εκτιμήσουν την ελληνική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Να είναι ικανοί να συνεργάζονται 
για να δημιουργούν έργα που μεταφέρουν μηνύματα που η ομάδα έχει επιλέξει.
Να εξοικειωθούν με τη δημοσιοποίηση των ιδεών τους μέσα από τα έργα τέχνης ή/και τις εικαστικές 
δράσεις τους. Να είναι ικανοί να αποδέχονται την κριτική και να είναι έτοιμοι να προασπίζονται τις 
ιδέες τους (έλεγχος της υποδοχής του έργου τους) σεβόμενοι τις αρχές του διαλόγου .

Τρόποι υλοποίησης
Προτείνονται ιδέες για κατασκευή έργων με αφορμή έργα  Καλλιτεχνών  και Εικαστικά  Κινήματα μέσα 
από την ιστορία της Τέχνης .
Περιλαμβάνονται  ιδέες για κατασκευή έργων εμπνευσμένα  από μουσειακά εκθέματα,  το 
αρχιτεκτονικό τοπίο , τα επαγγέλματα, εμπειρίες  και βιώματα . 
Εξορμήσεις στο φυσικό τοπίο , παρατήρηση συνθέσεων νεκρής φύσης .
Θεματικές προτάσεις και έρευνα από τους μαθητές. 
Εκπαιδευτικές  εκδρομές σε Μουσεία ,Εκθεσιακούς Χώρους και εργαστήρια Καλλιτεχνών και 
συνεργασίες με άλλους φορείς πολιτισμού.
Πρόσκληση καλλιτεχνών για την παρουσίαση και γνωριμία της εικαστικής δουλειάς τους.
Τμήματα
α΄ παιδικό για ηλικίες νηπίου,5 ετών
(ζωγραφική, κατασκευές, γλυπτική)
β΄ παιδικό για ηλικίες Δημοτικού
1.εργαστήρι ζωγραφικής
2.εργαστήρι κατασκευών-γλυπτικής
γ΄ εφηβικό τμήμα
1.εργαστήρι ζωγραφικής-ελευθέρου σχεδίου(και για προετοιμασία Πανελλήνιων εξετάσεων)
2.εργαστήρι γλυπτικής
δ΄ τμήμα ενηλίκων
1. εργαστήρι ζωγραφικής-ελευθέρου σχεδίου
2. εργαστήρι γλυπτικής

 Την οργάνωση εορτής 28ης Οκτωβρίου.

 Διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του project που υλοποιείται από μέλη της Πολιτιστικής 
Ακαδημίας του Ινστιτούτου Γκαίτε με θέμα τον Πολιτισμό.

Τα θέματα/εισηγήσεις έχουν σκοπό να δημιουργήσουν έναν προβληματισμό σχετικά με:
Τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.
Την αλληλεπίδραση των κατοίκων με τα πολιτιστικά δρώμενα και τους φορείς. Τον αντίκτυπο των 
εκδηλώσεων στην κοινωνία και η συμμετοχή τους σε αυτές.
Την ανάγκη δημιουργίας ενός συνολικού σχεδιασμού από φορείς και υπηρεσίες για τον πολιτισμό της 
Ύδρας.
Την πολυπολιτισμική διάσταση του νησιού.
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει μια μικρή παρουσίαση του project.
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Η αφίσα της διοργάνωσης θα γίνει μετά από διαγωνισμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπου θα 
αποτυπώνεται από τους κατοίκους η ματιά τους για τα πολιτιστικά δρώμενα.
Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το Δήμο Ύδρας μέσω Κ.Ε.Δ.Υ.

 Την οργάνωση εορτής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
(το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει και προϊόντα για το κοινωνικό παντοπωλείο)

 Την οργάνωση καρναβαλιού και το τριήμερο της Αποκριάς. 

 Τη συν διοργάνωση του ετήσιου Hydras Trail Event Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος και προβολή του 
εναλλακτικού τουρισμού μέσω των μονοπατιών της Ύδρας.

 Την οργάνωση εορτής 25ης Μαρτίου.

 Την οργάνωση εορτής Πάσχα.

 Την οργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων των Μιαουλείων. 

 Την οργάνωση Κουντουριώτειων.  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ύδρας είναι υπεύθυνη για :

 Το συντονισμό και την υποστήριξη των εκδηλώσεων.

  Την εκπόνηση των προγραμμάτων.

  Τις επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

  Την κάλυψη δαπανών τρίτων (καλλιτέχνες, μουσικοί,).

  Την κάλυψη δαπανών διαμονής και φιλοξενίας.

  Την έκδοση και διανομή εντύπων.

 Την προβολή στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 

  Την οργάνωση των χώρων.

  Τη γενικότερη οργάνωση, την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό.

Το γενικό κόστος των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του 

Δήμου Ύδρας, από την Περιφέρεια Αττικής και χορηγούς. 

Στόχος μας είναι: 
Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των 

πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό και διεθνή 

επίπεδο :

 με τη δημιουργία σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε ερασιτέχνες κινηματογραφιστές για την 

καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. 

  θεατρικών εργαστηρίων και παραστάσεων στους χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν 

θεατρικές παραστάσεις.

  διοργάνωση συναυλιών στο λιμάνι της Ύδρας και στους ενάλιους χώρους του νησιού όπως 

καμίνια και Βλυχός.

  σχολών χορού και φιλοξενία διάφορων σχολών από όλο τον κόσμο όπως ήδη γίνετε στο νησί 

κατά τη τουριστική περίοδο. 

 εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και αφιερώματα στους καλλιτέχνες που ήδη 

γίνετε κυρίως στο κτίριο "Μελίνα Μερκούρη". 
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  μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων για την ανάδειξη του πολιτισμού μας, 

ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα που πρόσφατα μας έστειλε η Περιφέρεια: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 Υποστήριξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

 Ενθάρρυνση συνεργιών μεταξύ συναφών με τον τουρισμό και τον πολιτισμό δραστηριοτήτων 

και αύξηση αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

 Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων σε σχέση με την 

ενάλια πολιτιστική κληρονομιά. 

 Ενθάρρυνση της πολυμορφίας της προσφοράς των ευρωπαϊκών αειφόρων και πολιτιστικών 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με την ανάπτυξη αειφόρων διακρατικών θεματικών 

τουριστικών προϊόντων ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής ενάλιας κληρονομιάς και του 

δυναμικού της για περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

 Βελτίωση της συντήρησης και προώθησης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Ενθάρρυνση της προώθησης των ενάλιων διαδρομών πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύ 

κοινό.

4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΘΗΤΙΣΜΟΥ

Υποστήριξη Αθλητικών Εκδηλώσεων

Στο Δήμο Ύδρας δραστηριοποιούνται αρκετοί αθλητικοί σύλλογοι με έντονη δράση. Ο Δήμος Ύδρας 

στηρίζει τη δράση των ομίλων και μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης υποστηρίζει και συνδιοργανώνει 

αγώνες και   αθλητικές συναντήσεις.

Παράλληλα η  Κ.Ε.Δ.Υ. προβλέπεται  να  υποβάλλει  πρόταση   ολοκληρωμένη  έως  το καλοκαίρι  για  

πρόγραμμα – συγχρηματοδοτούμενο  από  την  Γενική  Γραμματεία Αθλητισμού ¨Άθληση για όλους¨ .

Στο πλαίσιο δε του εναλλακτικού τουρισμού χρηματοδοτούνται διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις, όπως το HYDRAS TRAIL EVENT.

Πραγματοποίηση ανά τρίμηνο των Kid's Athletics για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το TRIMORE SwimRun Hydra, είναι ένα πολυήμερο event και όχι ένας αγώνας, που συνήθως διαρκεί από 

2 – 4 ώρες και καμία ή ελάχιστες παράπλευρες εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνονται. Παρόλο που το κυρίως 

αθλητικό σπορ είναι το SwimRun (ονοματοδότης του event), μια σειρά άλλα δημοφιλή σπορ, μεγάλης 

σημαντικότητας για μικρούς και μεγάλους. Η φύση δε των σπορ αυτών καθώς και οι αποστάσεις που 

επιλέγονται, είναι τέτοια ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος όχι μόνο υψηλού επιπέδου αθλητές, αλλά 

ακόμη και καθαρά ερασιτέχνες, χομπίστες ή για απλή διασκέδαση και συμμετοχή. Το event της Ύδρας θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα οικογενειακό event, αφού δίνει τη δυνατότητα και σε άλλα μέλη 

της οικογένειας να λάβουν μέρος στο πλούσιο πρόγραμμα των αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, με έμφαση στα παιδιά. Όλο το event εκτυλίσσεται σε ένα από τα ωραιότερα νησιά της 

Ελλάδος, με τον φιλόξενο κόσμο του να δημιουργεί μια απίστευτη κερκίδα, ικανή να ξεσηκώσει τον κάθε 

συμμετέχοντα και παραβρισκόμενο. Πρόκειται για ένα νησί υψηλής αναγνωρισιμότητος σε Ελλάδα και 

εξωτερικό με ήδη κεκτημένο κύρος. Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση με φροντίδα και αγάπη στα 
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παιδιά, πραγματοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες παιδικές αθλητικές δραστηριότητες. Σχεδιασμένες με 

στόχο να εμπνεύσουν και παρακινήσουν νέους ανθρώπους στο αθλητικό ιδεώδες, τον ευγενή 

ανταγωνισμό και την Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία SwimRun άμιλλα, τον συναγωνισμό και την 

προσπάθεια καθώς και τη συμμετοχή όλης της οικογένειας στα σπορ του event. Το event πρόκειται να 

εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου, να επεκτείνεται σε αθλήματα και δράσεις, δείχνοντας παράλληλα 

την εξωστρέφειά του, προσελκύοντας μεγάλους SwimRun αθλητές από όλο τον κόσμο. Οι SwimRun στην 

Ελλάδα -με ενεργό συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού-, εκτιμώνται σε 50 μονάδες (άνδρες και 

γυναίκες), δυνητικά όμως ο κόσμος του Τριάθλου πρόκειται να πλαισιώσει το σπόρ (περισσότεροι των 

1.600 αθλητών) καθώς και του OWS (περισσότεροι των 3.000). Η ιδιαίτερη κουλτούρα δε του σπόρ 

(ζευγάρι αχώριστο, σ’ ένα extreme sport), πρόκειται να ωθήσει πολλούς σε αυτό ως αθλητές αλλά και ως 

θεατές. Ηλικιακά, προσδιορίζονται στη δεκαετία 40 – 49 ετών με τα μεγαλύτερα ποσοστά και ακολούθως 

η δεκαετία 30 – 39 ετών και 18 – 29 ετών. Τέλος, η δεκαετία 50 – 59 ετών, επίσης έχει δυναμικό 

ενδιαφέρον. Μικρό δε ποσοστό θα δούμε και σε μεγαλύτερη ηλικία των 60 ετών. Ο αθλητής που 

ασχολείται με το SwimRun σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως, είναι άτομο που προέρχεται 

από τον αθλητικό κόσμο (άλλα σπορ και κυρίως κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης), έχει καλή εργασία 

(επιχειρηματίας ή στέλεχος υψηλού επιπέδου σε εταιρείες) και καλό επίπεδο αμοιβής και ζωής, είναι 

ανώτερου και ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου, ασχολείται ψαγμένα με το σπόρ του και ξοδεύει 

χρήματα σε αυτό (ακριβός εξοπλισμός, βοηθήματα), διαβάζει, αναλύει, σκέφτεται. Εργάζεται 

συστηματικά για τη βελτίωσή του και ψάχνεται συνεχώς για καινοτομίες και gadgets.

Η χρηματοοικονομική υποστήριξη της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και με ξεχωριστή μελέτη υλοποίησης του έργου και με πρόγραμμα 

που θα υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
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5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τουριστική Ανάπτυξη

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ύδρας θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων για την 

ανάπτυξη της περιοχής. Οι δράσεις αυτές θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τουριστική 

προβολή και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού και θα αφορούν :

 Δημιουργία Ταυτότητας - Brand Ύδρας

Δανειστήκαμε λίγες προτάσεις από την μελέτη μεγάλη εταιρίας Marketing για την Ύδρα. 

Σήμερα ο δυνητικός επισκέπτης έχει να επιλέξει μια πληθώρα ταξιδιωτικών προορισμών 

παγκοσμίως, ενώ οι περισσότεροι προορισμοί φαντάζουν σχεδόν ίδιοι αφού όλοι ισχυρίζονται 

ότι διαθέτουν μοναδικά αξιοθέατα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κτλ. Στην Ελλάδα δε, όλοι 

διεκδικούν ότι διαθέτουν όλα σχεδόν τα τουριστικά προϊόντα και συνεχίζουν να 

επικεντρώνονται στο 2πτυχο ήλιος-θάλασσα και ενίοτε πολιτισμό. Για το λόγο αυτό έχει γίνει 

αναγκαίο πια τελευταία για έναν προορισμό να τοποθετηθεί να διαφοροποιηθεί και να 

προσδιορίσει την ταυτότητα του. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού αλλά και ως κύριο θέμα στην WORLD 

TRAVEL MARKET το 2015 (που και η Ύδρα είχε επισκεφθεί μαζί με την περιφέρεια και με δικό της 

περίπτερο το 2014) η δημιουργία ταυτότητας - brand είναι καθοριστικής σημασίας και θα κρίνει 

σημαντικά τους μελλοντικά ανερχόμενους προορισμούς. 

Η ταυτότητα και το brand ενός προορισμού ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όμως απλά η εικαστική αποτύπωση ενός 

λογοτύπου και ενός σλόγκαν. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό και καθοριστικό για την τουριστική 

ανάπτυξη ενός προορισμού, διότι μεταξύ άλλων:

 συνδέεται άμεσα με την αναγνωρισιμότητα του προορισμού που ανταγωνίζεται 

κυριολεκτικά χιλιάδες προορισμούς,

 σχετίζεται με την αξία γης, το τουριστικό real estate και εν γένει τις τουριστικές 

επενδύσεις,

 διαμορφώνει τη ζήτηση του προορισμού και συνεπώς και την τιμολογιακή πολιτική,

 σχετίζεται με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του τόπου.

Ο προσδιορισμός ταυτότητας και εν συνεχεία η δημιουργία λογοτύπου αποτελεί την πρώτη 

σημαντική ενέργεια που πρέπει να υλοποιήσει ένας τουριστικός προορισμός διότι :

 δεν θα υπάρχει αποτελεσματικότητα στις ενέργειες προβολής αν δεν επιλεχθεί η 

ταυτότητα και η διαφοροποίηση του προορισμού,

 χωρίς την ύπαρξη εικαστικού λογοτύπου δεν μπορεί να δημιουργηθεί κανένα 

επικοινωνιακό μέσο - διότι διαμορφώνει το εικαστικό σχεδιασμό κάθε έντυπου και 

ηλεκτρονικού μέσου,

 και κυρίως διότι πάνω στην επιλεγόμενη ταυτότητα θα στηριχτεί και η στρατηγική για τη 

στόχευση υπαρχόντων και νέων αγορών.

BRAND ΥΔΡΑΣ

 Η Ύδρα θα πρέπει να διερευνήσει και να επιλέξει μια διακριτική ταυτότητα που εν 

συνεχεία, μεθοδικά και τεχνοκρατικά θα την επικοινωνήσει παγκοσμίως,
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 Η Ύδρα διαφαίνεται ότι έχει χάσει μέρος της επικοινωνιακής αίγλης και του image που 

δικαίως απόλαυσε τις δεκαετίες του 60 - 90. Κύρια αιτία αποτελεί ενδεχομένως ο 

εφησυχασμός ότι η αξία αυτή είναι διαχρονική.

 Το νησί διαθέτει αναμφίβολα όλες τις προϋποθέσεις να ανακτήσει την αίγλη που του 

αναλογεί παγκοσμίως. Χαρακτηριστική είναι η φράση ενός διεθνούς εδραιωμένου 

ταξιδιωτικού οδηγού όπου ξεκινάει την περιγραφή με την έκφραση "Hydra is the gem of 

the Saronic Islands". Η Ύδρα όμως, πρέπει και μπορεί να διεκδικήσει ότι είναι : one of the 

gems of the Greek islands and the Mediterranean. 

Λίγοι προορισμοί παγκοσμίως, όπως η Ύδρα, έχουν τις προϋποθέσεις, και υπό συνθήκες, να 

σταθούν αυτόνομα στην παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά, να αποτελέσουν πόλο έλξης και 

συνεπώς να δημιουργήσουν ζήτηση λόγω του τουριστικού τους προϊόντος, ανεξαρτήτως σε ποια 

χώρα υπάγονται.

ΣΤΑΔΙΟ 1. Εκπόνηση ταυτότητας και brand Ύδρας

ΣΤΑΔΙΟ 2. Σχεδιασμός λογοτύπου και λοιπές ενέργειες κατοχύρωσης κτλ.

ΣΤΑΔΙΟ 3. Ενέργειες διάχυσης νέου brand.

 Διαδικτυακή Προβολή - Σελίδες Δήμου Ύδρας.  

 Ανακατασκευή Τουριστικής Ιστοσελίδας και προώθηση.

 Καθημερινή Ενημέρωση των διαδικτυακών σελίδων του Δήμου Ύδρας και αποστολή 

τους σε δημοσιογράφους, tour operators και σε επαγγελματίες που προωθούν τον 

τουρισμό.

 Newsletter ενημερωμένο για τα πολιτιστικά δρώμενα στο νησί μας και ενημέρωση 

προς δημοσιογράφους κτλ.

 Διαδικτυακό Ημερολόγιο ενημερωμένο με πολιτιστικά δρώμενα και όλες τις 

διοργανώσεις του Δήμου Ύδρας με μικρή περιγραφή αγγλικά, ελληνικά και 

φωτογραφίες ή βίντεο από τις εκδηλώσεις.

 Πρόγραμμα on-line για συνέδρια, ημερίδες κτλ.

 Διαδικτυακή προβολή των επαγγελματιών της Ύδρας Δωρεάν. 

 Συλλογή φωτογραφιών από ιδιώτες, παρουσίαση στις σελίδες του Δήμου και στα 

social media. Έκθεση φωτογραφίας στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Διαγωνισμός 

φωτογραφίας και ανάδειξη ετησίως της καλύτερης φωτογραφίας.

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.   

 Προώθηση του Δήμου Ύδρας στο Facebook μέσω της προώθησης σελίδων (διαφήμιση 

στο κοινό που επιλέγουμε).

 Συχνή ροή φωτογραφιών στο Instagram , Twitter και Facebook.

 Στόχος μας να γίνουν "φίλοι" μας όλοι οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που 

προωθούν προορισμούς κυρίως μέσω του διαδικτύου.

 Συμμετοχή μέσω της Περιφέρειας Αττικής και Νήσων και αποστολή πληροφοριών μέσω usb 

και ενός απεσταλμένου είτε από το Δήμο είτε από τον επαγγελματικό κόσμο της Ύδρας.

Ενδεικτικά:
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 WTM Λονδίνο

 FERIEN MESSE WIEN 

 Γερμανία, ΙΤΒ, Βερολίνο

 Συμμετοχή σε ειδικές θεματικές εκθέσεις τουρισμού.

Ενδεικτικά: 

 Στη DESTINATION DE NATURE Γαλλία- Παρίσι. 

 Ρωσία ΜΙΤ στη Μόσχα για τη προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού.

 Bridal

 PHILOXENIA

 Boutique Destination - Μαρόκο. 

 Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου - Μονοπάτια Ύδρας. (τρέχει το πρόγραμμα από το 2017)

 Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τον περιπατητικό τουρισμό και δημιουργία 

μοναδικού λογοτύπου. 

 Σήμανση και καθαρισμός μονοπατιών. 

 Αποστολή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικής δικτύωσης 

σε όλους τους συλλόγους και ομάδες του περιπατητικού τουρισμού στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη. 

 Πιστοποίηση μονοπατιών μέσω Ευρωπαϊκών ομίλων και συλλόγων φίλων του 

περιπατητικού τουρισμού και του ορεινού τρεξίματος.

 Θεματικές Διαδρομές Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων από την Περιφέρεια μέσω του προγράμματος: "Μια Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για περισσότερο Ανάπτυξη και Θέσεις Εργασίας στον Παράκτιο και 

Θαλάσσιο Τουρισμό").

 Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ύδρας για προώθηση του θρησκευτικού 

τουρισμού. 

 Επισκέψεις σε εκθέσεις θεματικού χαρακτήρα.

 Διαφημιστικό σποτ για την τηλεόραση και Ραδιοφωνικό σποτ. 

 Προωθητικό βίντεο της Ύδρας (σκηνοθεσία Παναγιώτης Ράππας προσφορά) Θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στιγμιότυπα από αυτό το βίντεο για προώθηση μέσω 

της τηλεόρασης, του διαδικτύου και των επισκέψεων των διεθνών και εγχώριων 

εκθέσεων.

 Με το βίντεο αυτό θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο usb για τις διεθνείς 

εκθέσεις με φωτογραφίες, τις σελίδες του Δήμου μας και το βίντεο).

 Επαγγελματικές λήψεις βίντεο και φωτογραφίας από όλες τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες του Δήμου Ύδρας.

 Ενημερωτικό φυλλάδιο και κυρίως φυλλάδιο με χάρτες του νησιού και επανέκδοση του 

βιβλίου με τα μονοπάτια. 
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 Οργάνωση και φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων. Ήδη ο δήμος το έχει 

κάνει με την ευγενική χορηγία των επαγγελματιών του νησιού. 

 Ίδρυση και επίσημα τμήματος Γραφείου Τουρισμού και Δημοσίων σχέσεων του δήμου Ύδρας 

που θα ασχολείται καθαρά με την διακίνηση της πληροφορίας και αφιερώματα στο νησί, 

στον ελληνικό και ξένο τύπο. Ενημέρωση των προγραμματισμένων πολιτιστικών δράσεων και 

εκδηλώσεων στον τύπο και την προώθηση και προβολή της Ύδρας. 

 Προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών και διαφημιστικών παραγωγών.

6. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ύδρας θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση 

της απασχόλησης στην περιοχή. Οι δράσεις αυτές, εκτός από ενημέρωση των ανέργων και των 

επιχειρήσεων σχετικά με τα προγράμματα υποστήριξης νέων θέσεων εργασίας, αξιοποιούν 

διάφορα προγράμματα. Ένα από τα προγράμματα που έχει ήδη ενταχθεί η ΚΕΔΥ είναι το 

Πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-64». Στα πλαίσια του προγράμματος 

αυτού έχουν ενταχθεί επτά συνολικά άτομα. Η επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. καλύπτει σχεδόν το 30-

35% του συνολικού κόστους του προγράμματος αυτού. Το υπόλοιπο κόστος που απαιτείται θα 

καλυφθεί από την επιχορήγηση του Δήμου Ύδρας.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση καλείται να υποστηρίξει επιπλέον τις παρακάτω 

δραστηριότητες:  

 Πρόγραμμα PSYCHOLOGY σε συνεργασία με το ΤΖΑΝΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων ΑΜΕΑ σε συνεργασία με την Κεντρική 

Διεύθυνση του ΙΚΑ (Πειραιώς 52).

 Υποστήριξη του Προγράμματος «Δια βίου Μάθηση» σε συνεργασία με το      

Υπουργείο Παιδείας.

 Επίσης θα γίνει διακήρυξη για την πρόσληψη ΙΔΟΧ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 

τουλάχιστον (2)  δύο θέσεων .
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Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του Ο.Τ.Α.

Οι σκοποί της επιχείρησης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις αρμοδιότητες που δύναται να ασκήσει 

μία κοινωφελής επιχείρηση.

Σκοποί  της κοινωφελούς επιχείρησης είναι  η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή 

υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού και Περιβάλλοντος .

Στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο 

άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν 

και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, 

με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας 

ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς:

 Της Ανάπτυξης.

 Του περιβάλλοντος.

 Της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών.

 Της απασχόλησης.

 Της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 Της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

 Της πολιτικής προστασίας.

 

 Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται ρητά:

 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 

περιοχής τους.

 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 

περιοχής τους.

 Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των 

περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία 

θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

 Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών.

 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των 

εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η 

καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

 Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή 

και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 

συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και 

κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων 

διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική 

νομοθεσία.
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 Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη 

μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την 

αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

 Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των 

εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται 

στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή 

διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

 Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή 

σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων 

αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες αρχές.

 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός 

έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των 

καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της 

ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων 

επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για 

τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και 

πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών.

 Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη 

συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την 

υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην 

προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και 

Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

 Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 

κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση 

και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας 

φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και 

εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

 Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 

μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών 

ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, 

κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και 

βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 

δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
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εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 

έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

 Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

 Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

 Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή 

των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 

επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 

χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών 

προγραμμάτων.

 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η 

συμμετοχή τους σε αυτά.

 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.

 Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

 Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων.

 Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο 

πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και 

δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 

σχεδιασμού.

 Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την 

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς 

τους.

 Η αρμονική συνεργασία με  τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου μας, καθώς επίσης και 

του Αθλητικού Οργανισμού Ύδρας (ΑΟΥ) και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου με το λογότυπο της 

Κ.Ε.Δ.Υ.

Για κάθε τομέα και για κάθε δραστηριότητα θα δημιουργείται κάθε φορά και προ της πραγματοποίησής της 

επιμέρους προϋπολογισμός καθώς και μετά την περάτωση της, επιμέρους απολογισμός.
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

Ε Ξ Ο Δ Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
. ΠΡΩΤΟΒΑΘ.

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.000,00
11.07 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
11.07.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 3.000,00
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ 1.300,00
12.00 Μηχανήματα
12.00.00 Μηχανήματα 500,00
12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις
12.01.00 Τεχνικές εγκαταστάσεις 500,00
12.02 Φορητά μηχανήματα χειρός
12.02.00 Φορητά μηχανήματα χειρός 150,00
12.03 Εργαλεία
12.03.00 Εργαλεία 150,00
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500,00
14.00 Έπιπλα
14.00.00 Έπιπλα 1.500,00
14.01 Σκεύη
14.01.00 Σκεύη 500,00
14.02 Μηχανές γραφείων
14.02.00 Μηχανές γραφείων 150,00
14.03 Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα
14.03.00 Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα 1.500,00
14.04 Μέσα αποθηκεύσεως & μεταφοράς
14.04.00 Μέσα αποθηκεύσεως & μεταφοράς 150,00
14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
14.08.00 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 550,00
14.09 Λοιπός εξοπλισμός
14.09.00 Λοιπός εξοπλισμός 150,00
15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩ 2,00
15.01 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό
15.01.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό 1,00
15.02 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχαν
15.02.00 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχαν 1,00
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣ 500,00
16.10 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
16.10.00 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 500,00
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 33.400,00
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
60.00.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται & προσαυξήσεις) 15.500,00
60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
60.01.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται & προσαυξήσεις 2.500,00
60.02 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού
60.02.99 Λοιπές παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού         8.500,00
60.03 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσω
60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ        4.500,00
60.04 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις ημερομίσθιου π
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60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2.400,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 99.520,00
61.00 Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενε
61.00.00 Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων 1,00
61.00.01 Αμοιβές & έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σ 1,00
61.00.02 Αμοιβές & έξοδα τεχνικών 1.500,00
61.00.03 Αμοιβές & έξοδα οργανωτών - μελετητών - ερευνητών 500,00
61.00.04 Αμοιβές & έξοδα ελεγκτών (ευρωπαϊκών προγραμμάτων) 1,00
61.00.05 Αμοιβές & έξοδα ιατρών 1,00
61.00.90 Αμοιβές &έξοδα  καλλιτεχνών 39.000,00
61.00.99 Αμοιβές & έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 35.000,00
61.01 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμ
61.01.00 Αμοιβές & συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1,00
61.01.01 Αμοιβές & έξοδα διαφόρων τρίτων (μη ελευθ.επαγγελμ.) 6.500,00
61.01.02 Αμοιβές σε εταιρίες μελετητών τεχνικών έργων 1,00
61.03 Επεξεργασίες από τρίτους
61.03.01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service) 1.500,00
61.90 Αμοιβές διαφόρων τρίτων 
61.90.00 Αμοιβές ελέγχου Σ.Ο.Λ. (ελέγχου ΝΠΙΔ) 1,00
61.90.01 Αμοιβές για έρευνα αγοράς 1,00
61.91 Πνευματικά & καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πω
61.91.00 Πνευματικά & καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πω 500,00
61.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες
61.92.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων 1,00
61.93 Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έ
61.93.00 Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έ 1,00
61.94.00 Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευ 10,00
61.98.00 Λοιπές αμοιβές τρίτων (μη εντασσόμενες στα παραπάνω) 15.000,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 29.815,00
62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
62.00.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 1,00
62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας
62.01.00 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας 1,00
62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
62.02.00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1,00
62.02.01 Παροχή & επέκταση δικτύου υδρεύσεως 1,00
62.03 Τηλεπικοινωνίες
62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 1.500,00
62.03.02 Ταχυδρομικά 1.500,00
62.03.03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών 900,00
62.04 Ενοίκια
62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 1,00
62.04.01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων 1,00
62.04.02 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοι 15.000,00
62.04.03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 1,00
62.04.04 Ενοίκια επίπλων 1,00
62.04.05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων 1,00
62.04.06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00
62.05 Ασφάλιστρα
62.05.00 Ασφάλιστρα πυρός 300,00
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62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1,00
62.05.02 Ασφάλιστρα μεταφορών 1,00
62.05.03 Ασφάλιστρα πιστώσεων 1,00
62.05.06 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 500,00
62.05.07 Λοιπά ασφάλιστρα 500,00
62.07 Επισκευές & συντηρήσεις
62.07.00 Εδαφικών εκτάσεων 1,00
62.07.01 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων 1,00
62.07.02 Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων - Λοιπού μηχα 2.500,00
62.07.03 Μεταφορικών μέσων 1,00
62.07.04 Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 300,00
62.07.07 Λοιπών υλικών αγαθών 297,00
62.98 Λοιπές παροχές τρίτων
62.98.00 Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 1,00
62.98.01 Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής) 1,00
62.98.02 Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής) 1,00
62.99.99 Λοιπές παροχές τρίτων (μη εντασσόμενες στα παραπάνω) 5.500,00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10.303,00
63.00 Φόρος Εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος
63.00.00 Φόρος Εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος Εσωτερικού 300,00
63.04 Δημοτικοί φόροι - τέλη
63.04.00 Τέλη καθαριότητας & φωτισμού 1,00
63.04.99 Λοιποί Δημοτικοί φόροι - τέλη 1,00
63.90 Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων
63.90.00 Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων 1,00
63.98 Διάφοροι φόροι - τέλη
63.98.09 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη Φορολογία Εισοδήματος (Γνω 9.500,00
63.98.99 Λοιποί φόροι - τέλη 500,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 111.354,00
64.00 Έξοδα μεταφορών
64.00.00 Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) μετα 1,00
64.00.01 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτω 8.500,00
64.00.02 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορι 3.000,00
64.00.04 Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με 100,00
64.01 Έξοδα ταξιδιών
64.01.00 Έξοδα ταξιδιών Εσωτερικού 500,00
64.01.01 Έξοδα ταξιδιών Εξωτερικού (τουριστικές εκθέσεις) 6.000,00
64.01.02 Έξοδα μετακινήσεως προσωπικού 3.500,00
64.02 Έξοδα προβολής & διαφημίσεως
64.02.00 Διαφημίσεις από τον Τύπο 500,00
64.02.01 Διαφημίσεις από το Ραδιόφωνο - Τηλεόραση 300,00
64.02.02 Διαφημίσεις από τον Κινηματογράφο 1,00
64.02.03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημερώσεως 3.500,00
64.02.05 Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων & άλλων παρεμφερών εκδ 500,00
64.02.06 Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας 2.000,00
64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής & διαφημίσεως 550,00
64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
64.03.00 Έξοδα εκθέσεων Εσωτερικού 500,00
64.03.01 Έξοδα εκθέσεων Εξωτερικού 2.000,00
64.05 Συνδρομές - Εισφορές
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64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά & εφημερίδες 100,00
64.05.01 Συνδρομές - εισφορές σε επαγγελματικές Οργανώσεις 100,00
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις
64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 3.000,00
64.06.01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς 3.000,00
64.06.02 Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς 1,00
64.06.98 Λοιπές δωρεές 300,00
64.06.99 Λοιπές επιχορηγήσεις 300,00
64.07 Έντυπα & γραφική ύλη
64.07.00 Έντυπα 1.500,00
64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 550,00
64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 350,00
64.07.03 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00
64.07.04 Αγορές βιβλίων 500,00
64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως
64.08.00 Καύσιμα & λοιπά υλικά θερμάνσεως 500,00
64.08.01 Υλικά καθαριότητας 500,00
64.08.02 Υλικά φαρμακείου 8.000,00
64.08.03 Έξοδα συσκευασίας υλικών αγαθών αγορών 100,00
64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως 5.500,00
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων
64.09.00 Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών & προσκλήσεων 250,00
64.09.01 Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων 250,00
64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 250,00
64.98 Διάφορα έξοδα
64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες 800,00
64.98.01 Έξοδα λειτουργίας οργάνων Διοικήσεως (π.χ. έξοδα Γ 550,00

64.98.02 Δικαστικά & έξοδα εξώδικων ενεργειών 1.000,00
64.98.03 Έξοδα συμβολαιογράφων 1,00
64.98.04 Έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών (με Τ.Π.Υ.) 30.000,00
64.98.05 Έξοδα διαφόρων τρίτων (μη εντασσόμενα παραπάνω) 21.000,00
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.100,00
65.06 Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
65.06.00 Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 100,00
65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
65.10.00 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 500,00
65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
65.98.99 Διάφορα έξοδα Τραπεζών 500,00
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ 1.453,00
66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 1,00
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 1,00
66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 350,00
66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 1,00
66.04 Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 900,00
66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων & εξόδων πολυε 200,00

ΣΥΝΟΛΟ 296.247,00
42 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ       13.103,00

ΣΥΝΟΛΟ 309.350,00
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Ε Σ Ο Δ Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ
. ΠΡΩΤΟΒΑΘ.

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 100,00
70.00 Κατηγορία ή Ομάδα Ειδών Α'
70.00.00 Χονδρικές Πωλήσεις Εσωτερικού 100,00
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 100,00
71.00 Κατηγορία ή Ομάδα Ειδών Α'
71.00.00 Χονδρικές Πωλήσεις Εσωτερικού 100,00
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 250.000,00
73.00 Πωλήσεις Υπηρεσιών 
73.00.00 Πωλήσεις Υπηρεσιών Εσωτερικού Χονδρικώς 9.000,00
73.00.01 Πωλήσεις υπηρεσιών Λιανικώς (σε Ιδιώτες) 11.000,00
73.00.04 Ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου-ΚΕΔΥ 230.000,00
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 34.100,00
74.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων
74.00.00 Επιχορηγήσεις Δ.Π.αποφ.21/02/2011,6η συν.αρθ.75 100,00
74.00.01 Επιχορηγήσεις πωλήσεων Ν.Π.Δ.Δ. 30.000,00
74.03 Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις (Γνωμ. 41/1063)
74.03.00 Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ (προγράμματα ανέργων) 4.000,00
74.98 Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων
75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 24.800,00
75.00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
75.00.00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου 100,00
75.00.01 Έσοδα από μελέτες - έρευνες για λογαριασμό τρίτων 100,00
75.00.99 Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 5.000,00
75.03 Έσοδα από προνόμια & διοικητικές παραχωρήσεις
75.03.00 Έσοδα από προνόμια & διοικητικές παραχωρήσεις 9.500,00
75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων
75.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 1.000,00
75.05 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων

75.05.00
Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων (κυλικεία, χώροι 
άθλησης) 9.000,00

75.06 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 
75.06.00 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 100,00

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 250,00
76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού 250,00

ΣΥΝΟΛΟ 309.350,00

  ΣΥΝΟΛΟ    309.350,00
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Ύψος χρηματοδότησης του Δήμου Ύδρας προς την Επιχείρηση
 Για  την ολοκλήρωση των δράσεων που περιγράφονται στο παρόν Ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ύδρας το ύψος της χρηματοδότησης από τον Δήμο Ύδρας 

προσδιορίζεται από την διαφορά των συνολικών δαπανών των δράσεων και των εσόδων από άλλες 

πηγές, (επιχορηγήσεις, κ.λπ.). 

Έτσι η χρηματοδότηση της επιχείρησης  από τον Δήμο Ύδρας διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΕΣΟΔΩΝ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 296.247,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 79.350,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ

230.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 13.103,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το Δήμο Ύδρας για το 2018 ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00  €.

Ετήσιο ταμειακό πρόγραμμα

Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης

Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης είναι  η ομαλή ροή της 

χρηματοδότησης του Ετήσιου προγράμματος δράσης.

Έτσι, η χρηματοδότηση προβλέπεται να αποδοθεί ως εξής για το σύνολο των δραστηριοτήτων:

        

          ΕΤΟΣ  2018

Το ποσό των 230.000,00 € για το έτος 2018 θα καταβληθεί τμηματικά.

Για τη χρηματοδότηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΥ δεν είναι απαραίτητη η σύναψη 

σύβασης.


