
Μια σειρά από θεσμικές ρυθμίσεις για τη στήριξη  
της επιχειρηματικότητας στην περιοχή:

   Ο αριθμός των 
κατοίκων στους δύο 
Δήμους (Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας 
και Ιστιαίας-Αιδηψού) 
έχει μειωθεί από 
τις 40.000 το 1991 
στις 30.000 περίπου 
σήμερα.

   Οι μισοί από τους 
κατοίκους της 
περιοχής έχουν 
φτάσει το πολύ μέχρι 
την ολοκλήρωση 
του δημοτικού 
σχολείου.

   Δεν υπάρχει  
μεγάλος και 
ασφαλής δρόμος 
που να συνδέει τις 
πόλεις και τα χωριά 
της Βόρειας Εύβοιας 
με τη Χαλκίδα και την 
υπόλοιπη Ελλάδα.

   Ο πληθυσμός είναι 
γερασμένος (ο 
δείκτης γήρανσης 
είναι διπλάσιος από 
τον μέσο όρο της 
χώρας).

   Η ανεργία στην 
περιοχή είναι πάνω 
από 30%. 

   Στον Δήμο 
Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας δεν 
υπάρχουν καθόλου 
βρεφονηπιακοί 
σταθμοί. 

   Οι νέοι 
μετακινούνται 
σε μεγαλύτερες 
πόλεις όπως η 
Χαλκίδα ή η Αθήνα 
προς αναζήτηση 
καλύτερων 
προοπτικών 
απασχόλησης και 
ποιότητας ζωής.

   Το διαθέσιμο 
εισόδημα φτάνει 
περίπου το 65% 
του εθνικού μέσου 
όρου.

   Σε κανέναν από τους 
δύο Δήμους δεν 
υπάρχουν δομές 
ΚΑΠΗ.

   Το επίπεδο 
εκπαίδευσης 
του ανθρώπινου 
δυναμικού είναι πολύ 
χαμηλότερο σε σχέση 
με τον μέσο όρο της 
χώρας -λιγότερο 
από το 9% του 
πληθυσμού είναι 
απόφοιτοι ανώτατης 
εκπαίδευσης.

   Σχεδόν οι μισές 
αγροτικές εκτάσεις 
δεν καλλιεργούνται, 
γιατί οι ιδιοκτήτες 
τους δεν ζουν πια 
εκεί.

   Ολόκληρη η Βόρεια 
Εύβοια διαθέτει 
μόνο δύο Κέντρα 
Υγείας και επτά 
Περιφερειακά 
Ιατρεία, τα οποία 
έχουν ελλείψεις σε 
προσωπικό.

Ίδρυση τριών νέων δομών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην περιοχή και συγκεκριμένα:

Μια δέσμη δράσεων με τον γενικότερο τίτλο 
“Επιστρέφω στον τόπο μου” η οποία περιλαμβάνει:

Μια δέσμη μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση του  
ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει ήδη, η οποία περιλαμβάνει:

  Ίδρυση Δημόσιου 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης της ΔΥΠΑ  
στην Αιδηψό.

  Τη δημιουργία οικισμών 
εργατικής κατοικίας και 

στους δύο Δήμους.

  Παροχή κινήτρων σε 
επιχειρήσεις που παρέχουν 
συγκοινωνιακές υπηρεσίες.

  Θεσμοθέτηση του 
ενισχυμένου καθεστώτος 

επενδυτικών κινήτρων 
για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 
(όπως προβλέπεται για 
τις κρατικές ενισχύσεις 

επιχειρήσεων σε περιοχές 
που έχουν υποστεί φυσικές 

καταστροφές).

  Παρεμβάσεις για τη 
στήριξη της απασχόλησης.

  Ένταξη ολόκληρου 
του Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της  
Β. Εύβοιας στο καθεστώς 

μεγάλων επενδύσεων.

  Ανάπτυξη υποδομών για 
την ευρυζωνική κάλυψη 

απομακρυσμένων περιοχών και 
υπηρεσίας ενισχυτικής εκπαίδευσης 
και εκμάθησης ξένων γλωσσών για 

μαθητές απομακρυσμένων οικισμών.

  Ίδρυση 
Γεωργικής Σχολής του Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
ΕΛΓΟ στην Ιστιαία.

  Τη δημιουργία δύο co-working spaces 
στους δύο Δήμους και ένα ευρύτερο 

πρόγραμμα μετεγκατάστασης για νέους 
επιστήμονες και digital nomads από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό με την παροχή 

σημαντικών κίνητρων.

  Ίδρυση Επαγγελματικής 
Σχολής του ΥΠΑΙΘ στο 

Μαντούδι.

  Ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης 

εγκαταλειμμένων σπιτιών σε 
χωριά και παραδοσιακούς 

οικισμούς.

Δυο Μελέτες Για  
Την Ανασυγκρότηση 
Της Βόρειας Εύβοιας 
Η διαΝΕΟσις 
συμμετέχει στο έργο 
της επιτροπής που 
συστάθηκε μετά την 
καταστροφή του 2021, 
χρηματοδοτώντας 
και υλοποιώντας δύο 
“ανθρωποκεντρικές” 
έρευνες για την υγεία, 
τα κοινωνικά δίκτυα  
και την εργασία στη 
Βόρεια Εύβοια.

Μετά από την πρωτοφανή καταστροφή που προκάλεσε η 
πυρκαγιά του 2021 στη Βόρεια Εύβοια, η ελληνική κυβέρνηση 
αποφάσισε τη σύσταση μιας επιτροπής για την εκπόνηση 
σχεδίου για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, υπό τον 
συντονισμό του Σταύρου Μπένου. Η επιτροπή ανέλαβε άμεσα 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς από μελέτες και 
η διαΝΕΟσις ανέλαβε να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει 
δύο από αυτές και συγκεκριμένα τις πιο “ανθρωποκεντρικές” 
μελέτες του προγράμματος. 

Η μία, η οποία εκπονήθηκε από πενταμελή ομάδα ερευνητών 
υπό τον συντονισμό του ομότιμου καθηγητή Προληπτικής 
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννη Τούντα και τον 
καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Μάνο Ματσαγγάνη, 
αφορά στην ενεργοποίηση των κοινωνικών δικτύων και την 
αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
υγείας της περιοχής. Η δεύτερη, η οποία συντάχθηκε από τον 
Γιώργο Πετράκο, τέως πρύτανη και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, αφορά στις δράσεις στήριξης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Ποια ήταν η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια πριν από την 
καταστροφή

Μερικές από τις προτάσεις της μελέτης για το ανθρώπινο 
δυναμικό

Μερικές από τις προτάσεις της μελέτης για τα κοινωνικά 
δίκτυα και τις υπηρεσίες υγείας

Εξασφάλιση πρόσβασης στην προσχολική αγωγή και φροντίδα για όλα 
τα παιδιά της περιοχής με τη μορφή κουπονιού (για χρήση σε οποιονδήποτε 

βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, ή σε “νταντά της γειτονιάς”).

Πρόγραμμα “Υγεία στο Σπίτι”, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις 
για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στο σπίτι, για τη δημιουργία 
ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση εργαστηριακών εξετάσεων, για τη 
φροντίδα των χρόνιων ασθενών, καθώς και για υπηρεσίες υγιούς γήρανσης  

στο σπίτι στο πλαίσιο προϋπάρχοντων προγραμμάτων.

Ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την  
προστασία και τη βελτίωση της υγείας των κατοίκων.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” για όσες και όσους  
αντιμετωπίζουν πρόσκαιρο ή μόνιμο πρόβλημα αυτοεξυπηρέτησης. 

Και οι δύο έρευνες συνοδεύονται από την αναλυτική εξειδίκευση των 
επιμέρους δράσεων, με πρόβλεψη για τη χρηματοδότησή τους.

  Δράσεις για την απορρόφηση 
εργατικού δυναμικού για την 

κάλυψη κενών στους Δήμους, τα 
Κέντρα Υγείας, τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό κ.ά.  

  Μακροπρόθεσμα σχέδια που 
αφορούν σε επενδύσεις που θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

  Διοικητικές 
αλλαγές στον 

Οργανισμό του 
Δήμου Μαντουδίου-

Λίμνης-Αγ. Άννας.

  Δημιουργία 
ενός Κέντρου 

Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας.


