
 

 

 

 

                                 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ 

ΓΗΜΟ  ΔΤΡΧΣΑ       

 
Α Π Ο  Π Α   Μ Α 

 

Πηάθα ζήιενα ηδκ 8δ ημο ιδκυξ Ημοκίμο ημο έημοξ 2016 διένα ηδξ  
εαδμιάδαξ Ρεηάνηδ ηαζ χνα 07:30 ι.ι., ημ  Γδιμηζηυ  Ποιαμφθζμ  ημο  

Γήιμο  Δονχηα, ζοκήθεε ζε δδιυζζα εζδζηή ζοκεδνίαζδ ζημ Γδιμηζηυ 
Θαηάζηδια φζηενα  απυ ηδκ οπ’ αν. 9498 / 03-06-2016 Ξνυζηθδζδ ημο 

Ξνμέδνμο η. Κέκεβα Πςηδνίμο, πμο δδιμζζεφεδηε ζημκ εζδζηυ  πχνμ 
ακαημζκχζεςκ ηαζ ηδκ ζζημζεθίδα ημο Γήιμο ηαζ επζδυεδηε ιε  απμδεζηηζηυ  
ζηα  ιέθδ ημο Γδιμηζημφ Ποιαμοθίμο ημο Γήιμο Δονχηα (άνενμ 64 ηαζ 67 

ημο Λ. 3852 / 2010), βζα  ηδκ ζογήηδζδ ηαζ θήρδ απμθάζεςκ ζημ 
ηαηςηένς ιμκαδζηυ εέια ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ: 

 

ΘΔΜΑ: Απυθαζδ ζπεηζηά ιε έβηνζζδ ηδξ Α΄ Φάζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ 
Ξνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Δονχηα 2014 - 2019 

 

Ξνζκ  απυ  ηδκ έκανλδ  ηδξ  ζοκεδνίαζδξ  μ Ξνυεδνμξ, δζαπίζηςζε υηζ, 
ζε ζφκμθμ είημζζ επηά (27) Γδιμηζηχκ Ποιαμφθςκ, εονέεδζακ πανυκηεξ 

μζ: 
 

Γδιμηζημί  Πφιαμοθμζ  πανυκηεξ 

 

1. Πςηήνζμξ Κέκεβαξ, Ξνυεδνμξ 
2. Απμζημθυπμοθμξ Ηςάκκδξ  

3. Βένδμξ Γήιμξ 
4. Γημοαμφζδ Θνδηζηάημο Ανβονχ 
5. Γεκηάημο Δθέκδ 

6. Εάπμξ Θςκζηακηίκμξ 
7. Θμοηζμοιπυξ Πηοθζακυξ 

8. Καζηνμβζακκάημξ Ξακαβζχηδξ 
9. Κμίναξ Ζθίαξ 

10.Κπυθθαξ Θευδςνμξ 
 

11.Κοθςκάημο Κεηαλία 
12.Ληαθζάκδξ Ακαζηάζζμξ 

13.Ξακαβζςηαηάημξ Ζθίαξ 
14.Ξαπαβζακκυπμοθμξ Θευδςνμξ 
15.Ξαπαβζακκμπμφθμο Ξακαβζχηα 

16.Πάηηανδ Ηςάκκα 
17.Παννήξ Γεχνβζμξ 

18.Πςηδνάημξ Γεχνβζμξ 
19.Ρζζιπίδδξ Γεχνβζμξ 

20.Σνήζημο Κζπαθμφηζμο Λζημθέηα 
 

Γδιμηζημί  Πφιαμοθμζ  απυκηεξ 
 

1. Αεακαζμπμφθμο Ξμθοιεκάημο Γεςνβία     5. Ιοιπένδξ Ξακαβζχηδξ 
2. Βαζζθάημξ Ιεςκίδαξ       6. Ξμθμθυξ Ξακαβζχηδξ 

3. Θαηζάιπδ Αθελάκδνα       7. Φζθθήξ Γδιήηνζμξ 
4. Θοθάημξ Γεχνβζμξ 

    

Πφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παν. 8 ημο άνενμο 67 ημο Λ. 3852 /2010 
ζηδ ζοκεδνίαζδ ηθήεδηακ κα παναζημφκ, φζηενα  απυ  ηδκ οπ’ αν. 9498 / 

03-06-2016 Ξνυζηθδζδ ημο Ξνμέδνμο η. Κέκεβα Πςηδνίμο, μζ Ξνυεδνμζ 
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ηςκ Γδιμηζηχκ Θμζκμηήηςκ Βθαπζχηδ Κανηζμφημξ Ηςάκκδξ, Πηάθαξ 
Γημοαμφζδ Θμφνθα Ηςάκκα, ηςκ Ρμπζηχκ Θμζκμηήηςκ Αβίμο Γδιδηνίμο 

Εάναημξ Θεμδςναηάημξ Γδιήηνζμξ, Αβίμο Ηςάκκδ Κπυημξ Ηςάκκδξ, 
Απζδέαξ Γήιαξ Σανάθαιπμξ, Βνμκηαιά Απαθμδήια Παννή Ιοβενή Κανία, 

Γεναηίμο Θμφνθαξ Γδιήηνζμξ, Γθοηυανοζδξ Σαζάπμβθμο Λζηυθαμξ, 
Γαθκίμο Βενβονήξ Γεχνβζμξ, Έθμοξ Θνομκενίηδ Ξμοθάημο Ξδκεθυπδ 
(Ξυπδ), Θνμηεχκ Γμνακίηδξ Πανάκημξ, Ιεήιμκα Πηάθημξ Λζηυθαμξ, 

Κονηέαξ Θαναηίηζμξ  Αθέλακδνμξ, Λζάηςκ Εχηαθδξ Γεχνβζμξ, Ξενζζηενίμο 
Θμοηζμααζίθδξ Ξέηνμξ, Πηεθακζάξ Ξαπαδάημξ Σνήζημξ ηαζ μζ Δηπνυζςπμζ 

ηςκ Ρμπζηχκ Θμζκμηήηςκ Αθεπμπςνίμο Γεςνβμζηάεδξ Σνήζημξ, Αζηενίμο 
Πηεφδξ Γδιήηνζμξ, Βαζζθαηίμο Θμηηυθδξ Θονζάημξ, Γμοαχκ Ρζειπεθήξ 
Γδιήηνζμξ, Γνάιιμοζαξ Θμηημκυξ Γεχνβζμξ, Θαθθζεέαξ Καθηέγμξ 

Θευδςνμξ, Θανίηζαξ Ακηςκίμο Θςκζηακηίκμξ, Θνειαζηήξ Ξνζθηάηδξ 
Αθέλακδνμξ ηαζ Ιαβίμο Θαναιάκδξ Σανάθαιπμξ. 

Νζ Ξνυεδνμζ ηςκ Γδιμηζηχκ ηαζ Ρμπζηχκ Θμζκμηήηςκ ηαζ μζ Δηπνυζςπμζ 

ηςκ Ρμπζηχκ Θμζκμηήηςκ Αβίμο Γδιδηνίμο Εάναημξ Θεμδςναηάημξ 

Γδιήηνζμξ,  Γαθκίμο Βενβονήξ Γεχνβζμξ, Έθμοξ Θνομκενίηδ Ξμοθάημο, 

Ιεήιμκα Πηάθημξ Λζηυθαμξ, Λζάηςκ Εχηαθδξ Γεχνβζμξ, Ξενζζηενίμο 

Θμοηζμααζίθδξ Ξέηνμξ, Πηεθακζάξ Ξαπαδάημξ Σνήζημξ, Αζηενίμο Πηεφδξ 

Γδιήηνζμξ, Βαζζθαηίμο Θμηηυθδξ Θονζάημξ, Γμοαχκ Ρζειπεθήξ Γδιήηνζμξ, 

Θαθθζεέαξ Καθηέγμξ Θευδςνμξ, Θανίηζαξ Ακηςκίμο Θςκζηακηίκμξ, 

Θνειαζηήξ Ξνζθηάηδξ Αθέλακδνμξ ηαζ Ιαβίμο Θαναιάκδξ Σανάθαιπμξ 

απμοζίαγακ ακ ηαζ κυιζια ηθήεδηακ κα παναζημφκ. 

Πηδ ζοκεδνίαζδ αοηή δεκ παναανέεδηε μ Γήιανπμξ η. Ηςάκκδξ 

Γνοπζχηδξ, μ μπμίμξ ηθήεδηε κα παναζηεί, θυβς ακεζθδιιέκςκ 

οπμπνεχζεςκ. 

Πηδ ζοκεδνίαζδ αοηή παναανέεδηε δ Καονμιαηίδδ Κανία, οπάθθδθμξ 

ημο Γήιμο Δονχηα, βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ πναηηζηχκ. 

Ν η. Ξνυεδνμξ, φζηενα απυ ηδκ δζαπίζηςζδ απανηίαξ, ηήνολε ηδκ 

έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ ηαζ εζζδβήεδηε ςξ ηαηςηένς ηα ελήξ:  

 

ΘΔΜΑ:  

Αξηζκφο Απφθαζεο: 168/2016  

Γζα ημ ακςηένς εέια ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ μ η. Ξνυεδνμξ έδςζε ημ θυβμ 

ζημκ εζζδβδηή η. Πςηδνάημ Γεχνβζμ - Ακηζδήιανπμ, μ μπμίμξ είπε ηα ελήξ: 

Πφιθςκα ιε ηδκ παν.1 ημο άνενμο 266 ημο Λ.3852/2010 υπςξ 
ακαδζαηοπχεδηε ιε ηδκ παν.10ηα ημο άνενμο 18 ημο N. 3870/2010 (ΦΔΘ 

138/09.08.2010 ηεφπμξ Α): 
«Γζα ημ ιεζμπνυεεζιμ Ξνμβναιιαηζζιυ ηςκ Γήιςκ εηπμκείηαζ πεκηαεηέξ 

Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια, ημ μπμίμ ελεζδζηεφεηαζ ηαη' έημξ ζε εηήζζμ 
Ξνυβναιια Γνάζδξ ηαζ Δηήζζμ Ξνμτπμθμβζζιυ.  

Ρμ Ρεπκζηυ Ξνυβναιια ηαηανηίγεηαζ ιαγί ιε ημ Δηήζζμ Ξνυβναιια Γνάζδξ, 
ημ μπμίμ απμηεθεί ιένμξ ημο ηαζ επζζοκάπηεηαζ, ζε αοηυ, ςξ πανάνηδια» 
Πηδκ Απυθαζδ Ξ.ΔΠ. 41179/23.10.2014 (ΦΔΘ 2970/04.11.2014 ηεφπμξ 

Β') 
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Ξενζεπυιεκμ, δμιή ηαζ ηνυπμξ οπμαμθήξ ηςκ Ξεκηαεηχκ Δπζπεζνδζζαηχκ 

Ξνμβναιιάηςκ ηςκ Ννβακζζιχκ Ρμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (Ν.Ρ.Α.) α' 

ααειμφ βζα ηδ δδιμηζηή πενίμδμ 2014-2019 μνίγμκηαζ, ιεηαλφ άθθςκ ηα 

ελήξ: 

«Άξζξν 1 

Πεξηερφκελν Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
Ρα Ξεκηαεηή Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα ζοκζζημφκ μθμηθδνςιέκα 

πνμβνάιιαηα ημπζηήξ ηαζ μνβακςηζηήξ ακάπηολδξ ηςκ Ν.Ρ.Α. α' ααειμφ. 
Αθμνμφκ ζηζξ οπμδμιέξ ηαζ ζηζξ ημπζηέξ επεκδφζεζξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 
αεθηίςζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ 

Ν.Ρ.Α., ιενζικχκηαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο Γήιμο 
ηαζ ηδκ πανμπή πμζμηζηυηενςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ. Θαθφπημοκ 

υθμ ημ θάζια ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο Γήιμο ηαζ εκ δοκάιεζ ημ ζφκμθμ ηςκ 
ημπζηχκ οπμεέζεςκ. 
Γζα ηδκ ηαηάνηζζή ημοξ θαιαάκμκηαζ απαναίηδηα οπυρδ μζ ηαηεοεφκζεζξ 

ημο ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ζε εεκζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ επίπεδμ, μ 
οθζζηάιεκμξ πςνμηαλζηυξ ηαζ πμθεμδμιζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαεχξ ηαζ μζ 

πνμηεναζυηδηεξ πμο απμννέμοκ απυ εεζιμεεηδιέκα πνδιαημδμηζηά ιέζα, 
ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ ημπζηή ημοξ δζάζηαζδ. 

Άξζξν 2  

Τπφρξενη εθπφλεζεο 

Νζ Γήιμζ ηδξ πχναξ ηαηανηίγμοκ Ξεκηαεηή Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα ηα 

μπμία ελεζδζηεφμκηαζ ηαη' έημξ ζε Δηήζζα Ξνμβνάιιαηα Γνάζδξ. 
Ρα Ξεκηαεηή Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα ζοιπενζθαιαάκμοκ υθεξ ηζξ 
δνάζεζξ ηςκ Λμιζηχκ Ξνμζχπςκ ηςκ Γήιςκ, εθυζμκ μζ μζηείεξ απμθάζεζξ 

ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζήξ ημοξ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ 
ηαηά ηα πνμαθεπυιεκα ζημκ ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ημοξ.  

ΜΔΡΟ Α: ΠΔΝΣΑΔΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Άξζξν 3 

Γνκή ησλ Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
Ρα Ξεκηαεηή Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα πενζθαιαάκμοκ: 
1. Πηναηδβζηυ Ππέδζμ. 

2. Δπζπεζνδζζαηυ Ππέδζμ. 
3. Γείηηεξ Ξαναημθμφεδζδξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ. 

1. Πηναηδβζηυ Ππέδζμ Πημ Πηναηδβζηυ Ππέδζμ: 
α. απμηοπχκμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ βεςβναθζηήξ εκυηδηαξ ημο 
Ν.Ρ.Α, ηα παναηηδνζζηζηά ημο ίδζμο ημο Ν.Ρ.Α. ηαζ ηςκ Λμιζηχκ Ξνμζχπςκ 

ημο, ςξ μνβακζζιχκ ηαζ αλζμθμβείηαζ δ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ, 
α. δζαηοπχκεηαζ ημ ακαπηολζαηυ υναια βζα ηδκ πενζμπή ημο Ν.Ρ.Α. ηαζ μζ 

ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ, πμο πνέπεζ κα δζέπμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο 
ηαζ ημκ ηνυπμ δζμίηδζδξ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ, 
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β. πνμζδζμνίγεηαζ δ ζηναηδβζηή ημο Ν.Ρ.Α πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ημ 
υναιά ημο. 

2. Δπζπεζνδζζαηυ Ππέδζμ Πημ Δπζπεζνδζζαηυ Ππέδζμ: 
α. πνμζδζμνίγμκηαζ μζ ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ 

δζανενχκεηαζ ημ Ξεκηαεηέξ Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια, θαιαάκμκηαξ οπυρδ 
ηζξ εεκζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ ηα 
εεζιμεεηδιέκα ενβαθεία πςνζημφ ζπεδζαζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ ιαηνμπενζθενεζαηήξ ζηναηδβζηήξ. Νζ ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ ημο 
Ν.Ρ.Α. δζαηοπχκμκηαζ ιε ηδ ιμνθή αλυκςκ μζ μπμίμζ ελεζδζηεφμκηαζ 

πεναζηένς ζε ιέηνα, 
α. ηάεε ιέηνμ ελεζδζηεφεηαζ ζε ζηυπμοξ. Ξνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ μζ 
ζηυπμζ ημο ηάεε ιέηνμο, ηάεε οπδνεζία ηαηανηίγεζ ανιμδίςξ ζπέδζα 

δνάζδξ. Νζ δνάζεζξ είκαζ δοκαηυ κα είκαζ ηαηδβμνίεξ ένβςκ ή ιεβάθα ένβα 
ή επακαθαιαακυιεκεξ θεζημονβίεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ μνβάκςκ 

δζμίηδζδξ, 
β. πνμζδζμνίγμκηαζ δνάζεζξ οπενημπζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ πνμχεδζδξ 
δζαδδιμηζηχκ ζοκενβαζζχκ δζαζθαθίγμκηαξ ηζξ ανπέξ ηδξ πμθοεπίπεδδξ 

δζαηοαένκδζδξ. 
πεφεοκμζ οθμπμίδζδξ ηςκ δνάζεςκ ιπμνεί κα είκαζ οπδνεζίεξ ημο Ν.Ρ.Α. 

ηαζ ηςκ Λμιζηχκ Ξνμζχπςκ ημο. Κπμνεί επίζδξ κα είκαζ ηαζ ζφκδεζιμζ 
Ν.Ρ.Α. ζημοξ μπμίμοξ ζοιιεηέπεζ μ Ν.Ρ.Α. ή μζ δμιέξ πμο μνίγμκηαζ ςξ 

θμνείξ οθμπμίδζδξ ζηζξ ζοιαάζεζξ ζοκενβαζίαξ ημο Ν.Ρ.Α. ιε άθθμοξ 
θμνείξ. 
δ. μιαδμπμζμφκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ μζ δνάζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ 

ημο ηάεε ιέηνμο, 
ε. ζενανπμφκηαζ ηαζ πνμβναιιαηίγμκηαζ μζ δνάζεζξ ηαεμνίγεηαζ ημ 

πνμκμδζάβναιια οθμπμίδζήξ ημοξ, 
ζη. ζοζπεηίγμκηαζ μζ δνάζεζξ ιε μζημκμιζηέξ πδβέξ ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ 
ζπεηζηυ έκηοπμ-πίκαηαξ πνμβναιιαηζζιμφ, 

γ. ηαηαβνάθμκηαζ μζ ζοκμθζηά δζαεέζζιμζ πυνμζ ακά πδβή πνδιαημδυηδζδξ 
ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ άκηθδζδξ υπςξ οπμθμβίγμκηαζ ηαηά ηδ πνμκζηή 

πενίμδμ ηαηάνηζζδξ ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδίμο, 
δ. εηηζιχκηαζ ηα έζμδα ημο Ν.Ρ.Α. ηαζ ηςκ Λμιζηχκ Ξνμζχπςκ ημο, ακά 
πδβή πνδιαημδυηδζδξ βζα ηάεε έημξ ηδξ πεκηαεηίαξ, 

ε. οπμθμβίγμκηαζ ζοκμπηζηά μζ θεζημονβζηέξ ηαζ μζ επεκδοηζηέξ δαπάκεξ ηςκ 
δνάζεςκ ημο πνμβνάιιαημξ βζα ηάεε έημξ ηδξ πεκηαεηίαξ, 

ζ. ηαηανηίγμκηαζ μζ πνδιαημδμηζημί πίκαηεξ ημο πνμβνάιιαημξ ακά έημξ ηαζ 
πδβή πνδιαημδυηδζδξ. 
3. Γείηηεξ Ξαναημθμφεδζδξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ 

Γζα ηδκ παναημθμφεδζδ ημο Ξεκηαεημφξ Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ 
ηαηανηίγμκηαζ Γείηηεξ Ξαναημθμφεδζδξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ μζ μπμίμζ 

δζαηνίκμκηαζ ζε Γείηηεξ Δζζνμχκ, Δηνμχκ ηαζ Απμηεθέζιαημξ. 
Νζ Γείηηεξ αλζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ, πνμηεζιέκμο 
αοημί κα ηαηαζημφκ ιεηνήζζιμζ. 

Πε ηάεε Γείηηδ ακηζζημζπίγεηαζ ιζα ηζιή - ζηυπμξ βζα ηάεε δνάζδ. 

Άξζξν 4 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

Ζ ηαηάνηζζδ ημο Ξεκηαεημφξ Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ 
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πναβιαημπμζείηαζ ιέζα ζημ πνχημ ελάιδκμ ηδξ δδιμηζηήξ πενζυδμο. 
Γζα ημκ έθεβπμ κμιζιυηδηαξ, οπμαάθθεηαζ ζηδκ Αοημηεθή πδνεζία 

Δπμπηείαξ ΝΡΑ, ηαζ ιέπνζ ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ αοηήξ ζηδκ ακηίζημζπδ 
ανιυδζα οπδνεζία ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ, ιε εοεφκδ ημο 

Γδιάνπμο, έηεεζδ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηάνηζζδξ ημο Ξεκηαεημφξ 
Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ, εβηεηνζιέκδ απυ ημ Γδιμηζηυ Ποιαμφθζμ. 
Ρμ εβηεηνζιέκμ Ξεκηαεηέξ Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια, ιεηά ημκ έθεβπμ 

κμιζιυηδηαξ, ηαηαπςνίγεηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο δήιμο ηαζ δδιμζζμπμζείηαζ 
ιε ηάεε άθθμ πνυζθμνμ ιέζμ. 

Ρμ Ξεκηαεηέξ Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια δφκαηαζ κα ακαεεςνδεεί ιεηά ηδ 
ζφκηαλδ ηδξ εκδζάιεζδξ έηεεζδξ αλζμθυβδζδξ. Ζ εκδζάιεζδ έηεεζδ 
αλζμθυβδζδξ ζοκηάζζεηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο απμθμβζζιμφ ημο ηνίημο 

έημοξ ηδξ δδιμηζηήξ πενζυδμο. Κεηά ηδκ εκδζάιεζδ αλζμθυβδζδ είκαζ 
δοκαηή δ ακαεεχνδζδ ηςκ ζηυπςκ ημο πεκηαεημφξ επζπεζνδζζαημφ 

πνμβνάιιαημξ ιε αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ημο δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο, δ 
μπμία θαιαάκεηαζ ιε ηδκ απυθοηδ πθεζμρδθία ημο ζοκυθμο ηςκ ιεθχκ 
ημο. 

Ζ ηεθζηή έηεεζδ αλζμθυβδζδξ ζοκηάζζεηαζ ηαηά ημ ηεθεοηαίμ δίιδκμ ηδξ 
δδιμηζηήξ πενζυδμο. 

Ρμ πμονβείμ Δζςηενζηχκ ζοβηεκηνχκεζ δθεηηνμκζηά ζε εζδζηά 
δζαιμνθςιέκδ αάζδ δεδμιέκςκ επζθεβιέκα ζημζπεία ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ 

Ξνμβναιιάηςκ ιε ζημπυ ηδκ επελενβαζία ημοξ βζα ηδ πάναλδ εεκζηήξ 
πμθζηζηήξ ιέζα απυ ηδκ επμπηεία ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ ακαπηολζαηήξ ηαζ 
θεζημονβζηήξ πμνείαξ ηςκ δήιςκ.» 

Πημ αν. πνςη. 8586 / 31-03-2015 έββναθμ ΞΔΠΓΑ ιε εέια: 

«Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα ηςκ Ννβακζζιχκ Ρμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 
(Ν.Ρ.Α) α' Βαειμφ», ακαθένεηαζ υηζ: 

«Ρα επζπεζνδζζαηά πνμβνάιιαηα υπςξ έπεζ απμηοπςεεί ηαζ ζηδκ οπ' ανζει. 

41179/23-10-2014 (ΦΔΘ 2970/4-11-2014 η. Β') Απυθαζδ ημο πμονβμφ 
Δζςηενζηχκ αθμνμφκ ζημ ιεζμπνυεεζιμ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ δήιςκ ηαζ 
θαιαάκμοκ οπ' υρδ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο ζοκμθζημφ ακαπηολζαημφ, 

πςνμηαλζημφ ηαζ πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ 
πμο απμννέμοκ απυ ηα εεζιμεεηδιέκα πνδιαημδμηζηά ενβαθεία. Πφιθςκα 

ιε ημ εεζιζηυ πθαίζζμ δ εηπυκδζδ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ 
πναβιαημπμζείηαζ ιέζα ζημ πνχημ ελάιδκμ ηδξ δδιμηζηήξ πενζυδμο 

πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί μ έβηαζνμξ πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ δνάζεςκ 
ηδξ Ρμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ. 
  

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ παναπάκς πνυαθερδ δε εα πνέπεζ κα ακαζνεί ηδκ 
μοζία ηαζ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ. Υξ εη 

ημφημο δ δζαδζηαζία βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηαηάνηζζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ 
πνμβναιιάηςκ ζοκεπίγεηαζ ηαζ πένακ ημο ακςηένς πνμζδζμνζζιέκμο 
πνμκζημφ μνίμο πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνςεμφκ ζε εφθμβμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, ηαευζμκ δ ζπεηζηή πνμεεζιία δεκ είκαζ απμηθεζζηζηή.» 

Ζ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή ιε ηδκ αν. 9 / 2016 Απυθαζδ: «εζζδβείηαζ ζημ 

Γδιμηζηυ Ποιαμφθζμ ημ Ππέδζμ βζα ηδκ Α’  Φάζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ 

Ξνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Δονχηα 2014 – 2019 «Πηναηδβζηυξ 
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Ππεδζαζιυξ», ζφιθςκα ιε ημ επζζοκαπηυιεκμ ηείιεκμ ημ μπμίμ ηαζ 

απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ.» 

Πηδ ζοκέπεζα πανμοζζάζηδηε ημ Ππέδζμ βζα ηδκ Α’  Φάζδ ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Δονχηα 2014 – 2019 

«Πηναηδβζηυξ Ππεδζαζιυξ», ημ μπμίμ επζζοκάπηεηαζ ηαζ απμηεθεί 

ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ. 

Ν δζάθμβμξ πμο δζδιείθεδ πανμοζζάγεηαζ ζημ απμιαβκδημθςκδιέκμ 

πναηηζηυ. 

Όζηενα απυ ηδκ ακςηένς εζζήβδζδ μ η. Ξνυεδνμξ ηάθεζε ημ Ποιαμφθζμ κα 

απμθαζίζεζ ζπεηζηά ηαζ έεεζε ημ εέια ζε ρδθμθμνία: 

πέν ηδξ εζζήβδζδξ ημο η. Καζηνμβζακκάημο ηάπεδηακ μζ δδιμηζημί 

ζφιαμοθμζ ηαζ μζ Ξνυεδνμζ ηαζ Δηπνυζςπμζ ηςκ δδιμηζηχκ ηαζ ημπζηχκ 

ημζκμηήηςκ: Πςηήνζμξ Κέκεβαξ, Ξνυεδνμξ, Βένδμξ Γήιμξ, Γημοαμφζδ 

Θνδηζηάημο Ανβονχ,  Γεκηάημο Δθέκδ, Εάπμξ Θςκζηακηίκμξ, Κπυθθαξ 

Θευδςνμξ, Κμίναξ Ζθίαξ, Ξακαβζςηαηάημξ Ζθίαξ, Ξαπαβζακκυπμοθμξ 

Θευδςνμξ, Πάηηανδ Ηςάκκα, Πςηδνάημξ Γεχνβζμξ, Ρζζιπίδδξ Γεχνβζμξ, 

Σνήζημο Κζπαθμφηζμο Λζημθέηα, Κανηζμφημξ Ηςάκκδξ, Γημοαμφζδ Θμφνθα 

Ηςάκκα, Κπυημξ Ηςάκκδξ, Γήιαξ Σανάθαιπμξ,    Σαζάπμβθμο Λζηυθαμξ,  

Γμνακίηδξ Πανάκημξ,  Θαναηίηζμξ  Αθέλακδνμξ, Θμηημκυξ Γεχνβζμξ. 

Πφκμθμ: 21 

«Ξανχκ» δήθςζακ μζ δδιμηζημί ζφιαμοθμζ: Απμζημθυπμοθμξ Ηςάκκδξ, 

Θμοηζμοιπυξ Πηοθζακυξ, Καζηνμβζακκάημξ Ξακαβζχηδξ, Κοθςκάημο 

Κεηαλία, Ληαθζάκδξ Ακαζηάζζμξ, Ξαπαβζακκμπμφθμο Ξακαβζχηα, Παννήξ 

Γεχνβζμξ, Απαθμδήια Παννή Ιοβενή Κανία, Θμφνθαξ Γδιήηνζμξ, 

Γεςνβμζηάεδξ Σνήζημξ. Πφκμθμ:10 

Ρμ Ποιαμφθζμ ιεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ αθμφ έθααε οπυρδ ημο ηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ παν.1 ημο άνενμο 266 ημο Λ.3852/2010 υπςξ 

ακαδζαηοπχεδηε ιε ηδκ παν.10ηα ημο άνενμο 18 ημο N. 3870/2010 (ΦΔΘ 

138/09.08.2010 ηεφπμξ Α), ηδξ  Απυθαζδ Ξ.ΔΠ. 41179/23.10.2014 (ΦΔΘ 

2970/04.11.2014 ηεφπμξ Β'), ημ αν. πνςη. 8586 / 31-03-2015 έββναθμ 

ΞΔΠΓΑ, ημ Ππέδζμ βζα ηδκ Α’  Φάζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ 

ημο Γήιμο Δονχηα 2014 – 2019 «Πηναηδβζηυξ Ππεδζαζιυξ», ημ μπμίμ 

επζζοκάπηεηαζ ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ, ηδκ αν. 9 / 

2016 Απυθαζδ ηδξ Δ.Δ. ημο Γήιμο Δονχηα, ηδκ ακςηένς εζζήβδζδ ηαζ ημ 

απμηέθεζια ηδξ ρδθμθμνίαξ 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Κ α η ά   Π ι εη ν ς ε θ ί α 

 

Τδθίγεζ ημ Ππέδζμ βζα ηδκ Α’  Φάζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ ημο 
Γήιμο Δονχηα 2014 – 2019 «Πηναηδβζηυξ Ππεδζαζιυξ», ημο Γήιμο 
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Δονχηα, ημ μπμίμ επζζοκάπηεηαζ ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ 
πανμφζαξ.   

 
Ρμ ζπέδζμ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ, ηίεεηαζ πνμξ ζογήηδζδ ζηδ Γδιμηζηή 

Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ, ηαζ πανάθθδθα δδιμζζμπμζείηαζ βζα δζααμφθεοζδ, 
ημοθάπζζημκ επί δφμ (2) εαδμιάδεξ, ιε ηαηαπχνδζδ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο 
Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηάεε άθθμ πνυζθμνμ ιέζμ. Θαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δδιμζζμπμίδζδξ οπμαάθθμκηαζ πνμηάζεζξ, εββνάθςξ ή δθεηηνμκζηά. 
 

Κεηά  ηδκ  ελάκηθδζδ  ηςκ  εειάηςκ  ηδξ  διενήζζαξ  δζάηαλδξ  μ 

Ξνυεδνμξ, ηήνολε  ηδκ  θήλδ  ηδξ  ζοκεδνίαζδξ.  

Αθμφ  ζοκηάπεδηε  ηαζ  ακαβκχζεδηε  ημ  πναηηζηυ  αοηυ, οπμβνάθεηαζ  

ςξ  ηαηςηένς: 

 

Ο  Πξφεδξνο 

 

 

Σα  κέιε 

Πηάθα 08/06/2016 

  Πςηήνζμξ Σ. Κέκεβαξ 

1. Απμζημθυπμοθμξ Ηςάκκδξ  

2. Βένδμξ Γήιμξ 
3. Γημοαμφζδ Θνδηζηάημο 

Ανβονχ 
4. Γεκηάημο Δθέκδ 
5. Εάπμξ Θςκζηακηίκμξ 

6. Θμοηζμοιπυξ Πηοθζακυξ 
7. Καζηνμβζακκάημξ 

Ξακαβζχηδξ 
8. Κμίναξ Ζθίαξ 

9. Κπυθθαξ Θευδςνμξ 
10.Κοθςκάημο Κεηαλία 
11.Ληαθζάκδξ Ακαζηάζζμξ 

12.Ξακαβζςηαηάημξ Ζθίαξ 
13.Ξαπαβζακκυπμοθμξ 

Θευδςνμξ 
14.Ξαπαβζακκμπμφθμο 

Ξακαβζχηα 

15.Πάηηανδ Ηςάκκα 
 

 

16.Παννήξ Γεχνβζμξ 

17.Πςηδνάημξ Γεχνβζμξ 
18.Ρζζιπίδδξ Γεχνβζμξ 

19.Σνήζημο Κζπαθμφηζμο 
Λζημθέηα 

20.Κανηζμφημξ Ηςάκκδξ 

21.Γημοαμφζδ Θμφνθα 
Ηςάκκα 

22.Κπυημξ Ηςάκκδξ 
23.Γήιαξ Σανάθαιπμξ 

24.Σαζάπμβθμο Λζηυθαμξ 
25.Γμνακίηδξ Πανάκημξ 
26.Θαναηίηζμξ 

Αθέλακδνμξ 
27.Θμηημκυξ Γεχνβζμξ 

28.Απαθμδήια Παννή 
Ιοβενή Κανία 

29.Θμφνθαξ Γδιήηνζμξ 

30.Γεςνβμζηάεδξ Σνήζημξ 
Ρζζι   

 

Αηνζαέξ Απυζπαζια 

Ν Ξνυεδνμξ 

 

 

Πςηήνζμξ Σ. Κέκεβαξ 
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Διζαγωγή 

ηφρνο ηνπ παξφληνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο  κέζα απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη δηαζέζηκεο θαη ελ δπλάκεη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. Ζ παξνχζα έθζεζε 

εμεηάδεη ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 

 Ακάθοζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμµζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πενζμπήξ 

ιεθέηδξ. 

 Ακάθοζδ ηδξ πμθζηζηήξ ζοκμπήξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

 Ποβηνζηζηή ακάθοζδ µε ακηίζημζπα δεδμιέκα ζε εεκζηυ επίπεδμ  

 Αλζμθυβδζδ - ζφκεεζδ ηςκ ακαθφζεςκ ηςκ ΘΞΠ – ΔΠΞΑ ηαζ 

Αλζμθμβήζεςκ 

 Ακάθοζδ SWOT 

 Ξνμζδζμνζζιυξ ηςκ ακαπηολζαηχκ ηεκχκ 

 Ξνμζδζμνζζιυξ ηςκ κέςκ ιμνθχκ πνδιαημδμηήζεςκ. 

 

Ανάλςζη ηηρ ςθιζηάμενηρ κοινωνικοοικονομικήρ καηάζηαζηρ ηος Γήμος Δςπώηα 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλέδεημε ε 

αμηνιφγεζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζην Γήκν Δπξψηα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

απνηππψλνληαη γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, δεκνγξαθηθά,θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ. 

Γεωγπαθικά και Γιοικηηικά Φαπακηηπιζηικά ηος Γήμος Δςπώηα 

Ο Γήκνο Δπξψηα αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη βξίζθεηαη ζην 

λνηηφηεξν άθξν ηεο, ζην λνκφ Λαθσλίαο. ηελ ίδηα Πεξηθέξεηα αλήθνπλ αθφκα νη 

λνκνί Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο θαη Μεζζελίαο. Ο λνκφο Λαθσλίαο, κε 
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πξσηεχνπζα ηε πάξηε, δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζηηο επαξρίεο Γπζείνπ, Οηηχινπ, 

Δπηδαχξνπ Ληκεξάο θαη Λαθεδαίκνλνο. Ο Γήκνο Δπξψηα ππάγεηαη ζηελ ηειεπηαία 

επαξρία. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», κέζσ ηνπ λφκνπ 3852/2010, 

ΦΔΚ 87/Α/07.06.2010, ζπληειέζηεθε κηα δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο ζε πέληε δήκνπο. Απηνί είλαη 

νη Γήκνη Αλαηνιηθήο Μάλεο, Διαθνλήζνπ, Δπξψηα, Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο. 

Ο Γήκνο Δπξψηα ζπλνξεχεη ζηα δπηηθά κε ηνπο Γήκνπο πάξηεο θαη Αλαηνιηθήο 

Μάλεο, ζηα βφξεηα κε ην Γήκν Λεσληδίνπ ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο, ζηα αλαηνιηθά κε ην 

Γήκν Μνλεκβαζίαο, ελψ ην λφηην ηκήκα ηνπ ζρεκαηίδεη ην Λαθσληθφ θφιπν. 

Ο Γήκνο Δπξψηα πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ 

Γεξνλζξψλ, Έινπο, Κξνθεψλ, Νηάησλ θαη θάιαο θαη πεξηιακβάλεη 2 δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο θαη 23 ηνπηθέο θνηλφηεηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Έδξα ηνπ 

Γήκνπ έρεη νξηζηεί ε θάια, ε έθηαζε ηνπ Γήκνπ είλαη 865,7 km, ελψ ν πιεζπζκφο 

ηνπ, ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ έηνπο 2011 απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, αλέξρεηαη ζηνπο 17.891 θαηνίθνπο. 

Γεκνηηθέο θαη ηνπηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα 

 Γδιμηζηή Δκυηδηα Γενμκενχκ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Αθεπμπςνίμο 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Γενμκενχκ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Θαθθζεέαξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Θανίηζαξ 

 Γδιμηζηή Δκυηδηα Έθμοξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Αβίμο Ηςάκκδ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Αζηενίμο 

o Γδιμηζηή Θμζκυηδηα Βθαπζχηδ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Γθοηυανοζδξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Γμοαχκ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Έθμοξ 
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o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Κονηζάξ 

 Γδιμηζηή Δκυηδηα Θνμηεχκ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Βαζζθαηίμο 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Γαθκίμο 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Θνμηεχκ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Ιαβίμο 

 Γδιμηζηή Δκυηδηα Λζάηςκ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Αβίμο Γδιδηνίμο 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Απζδζάξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Θνειαζηήξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Λζάηςκ 

 Γδιμηζηή Δκυηδηα Πηάθαξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Βνμκηαιά 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Γνάιιμοζαξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Ιέδιμκα 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Ξενζζηενίμο 

o Γδιμηζηή Θμζκυηδηα Πηάθαξ 

o Ρμπζηή Θμζκυηδηα Πηεθακζάξ 

 

Φςζικό πεπιβάλλον 

Ο λνκφο Λαθσλίαο απνηειεί ην λνηηφηεξν ζεκείν, φρη κφλν ηεο Πεινπνλλήζνπ, αιιά 

θαη ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. Οξηνζεηείηαη δπηηθά θαη αλαηνιηθά απφ ηηο 

επηβιεηηθέο νξνζεηξέο ηνπ Σαυγέηνπ θαη ηνπ Πάξλσλα, πνπ είλαη θαηάθπηεο απφ 

δάζε, κε θπξηφηεξα δαζηθά δέληξα ην έιαην, ην πεχθν θαη ηελ δξπ. Οη δχν απηέο 

κεγάιεο νξνζεηξέο, κε ηηο ςειφηεξεο θνξπθέο ζηνπο ζηα 2.404 mθαη 1.935 

mαληίζηνηρα, εμειίζζνληαη παξάιιεια θαη θαηαιήγνπλ ρακειψλνληαο ζηα 

αθξσηήξηα ηνπ Σαηλάξνπ θαη ηνπ Μαιέα, αλάκεζα ζηα νπνία ζρεκαηίδεηαη ν 

Λαθσληθφο θφιπνο. Σα παξάιηα ηνπ λνκνχ πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα ηκήκα ησλ 

αλαηνιηθψλ αθηψλ ηνπ Μεζζεληαθνχ θφιπνπ θαζψο θαη ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ 

Μπξηψνπ πειάγνπο. 
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Ο Γήκνο Δπξψηα εθηείλεηαη ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηνπ νξνπεδίνπ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

25 θνηλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη, νη 18 ραξαθηεξίδνληαη σο πεδηλέο, νη 6 σο 

εκηνξεηλέο θαη κία ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή θνηλφηεηα. Βάζεη επηθαλείαο, ην 52% 

ηνπ Γήκνπ είλαη πεδηλφ, ην 40% ραξαθηεξίδεηαη σο εκηνξεηλφ, ελψ νη νξεηλέο 

εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 8% ηνπ Γήκνπ. 

Ο Γήκνο Δπξψηα δηαξξέεηαη απφ ηνλ πνηακφ Δπξψηα, απφ ηνλ νπνίν παίξλεη θαη ηελ 

νλνκαζία ηνπ. Ο πνηακφο απηφο πεγάδεη απφ ην αξθαδηθφ νξνπέδην ηεο Αζέαο, ζε 

πςφκεηξν 500 mθαη πνιχ θνληά ζηηο πεγέο ηνπ Αιθεηνχ πνηακνχ. Δηζέξρεηαη ζην 

λνκφ Λαθσλίαο δηαζρίδνληάο ηνλ απφ Βνξξά πξνο Νφην. Γηεξρφκελνο κεηαμχ ησλ 

νξνζεηξψλ ηνπ Σαυγέηνπ θαη ηνπ Πάξλσλα, ζρεκαηίδεη αλάκεζά ηνπο κία εχθνξε 

θνηιάδα θαη ηειηθά εθβάιιεη ζην Λαθσληθφ θφιπν. 

Ο Δπξψηαο έρεη κήθνο πεξίπνπ 90 kmελψ ε επηθάλεηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ 

θαιχπηεη έθηαζε 1.605 km
2
. Σν ζπλνιηθφ δπλακηθφ ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ εηεζίσο 

εθηηκάηαη ζηα 360.000.000 m. πκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, 

κηαο θαη απφ απηφλ πδξεχνληαη νηθηζκνί θαη αξδεχεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη φκσο θαη ηεξάζηηαο πεξηβαιινληνινγηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο ην δέιηα ηνπ, έθηαζεο 1.800 ζηξεκκάησλ, απνηειεί ζπάλην 

πγξνβηφηνπν, ν νπνίνο κάιηζηα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ επξσπατθφ θαηάινγν 

βηνηφπσλ-πγξνηφπσλ ηνπ «Corine» (CorineBiotopes)θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί πεξηνρή 

ηεο Διιάδαο εκαληηθή γηα ηα Πνπιηά (ImportantBirdArea). Αλήθεη, επίζεο, ζην 

νηθνινγηθφ δίθηπν εηδηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο «Natura2000» ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ εθβνιψλ ηνπ πνηακνχ Δπξψηα αθνξά θπξίσο ζην ζπλδπαζκφ 

πνιιψλ ελδηαηηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ πεξηνρή, ηδηαίηεξα 

αλ ιεθζεί ππ‟ φςηλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αθηψλ ηεο λφηηαο Πεινπνλλήζνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρψδεηο. ηελ πεξηνρή πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ηχπνη 

πγξνηφπσλ: 

 Ξανάηηζμ Γέθηα 

 Ξανάηηζμ ιμκίιςξ ηαηαηθοζιέκμ έθμξ αθιονμφ-οθάθιονμο κενμφ 
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 Δζςηενζηυ ιμκίιςξ ηαηαηθοζιέκμ έθμξ αθιονμφ - οθάθιονμο 

κενμφ 

 Δζςηενζηυ πενζμδζηχξ ηαηαηθογυιεκμ έθμξ αθιονμφ - οθάθιονμο 

κενμφ 

 Δζςηενζηυ ιμκίιςξ ηαηαηθοζιέκμ έθμξ βθοημφ κενμφ 

 Δζςηενζηυ πενζμδζηχξ ηαηαηθογυιεκμ έθμξ βθοημφ κενμφ 

Ζ ζπάληα νξληζνπαλίδα πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ πεξηνρή είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο. 

πγθεθξηκέλα έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ 210 είδε πνπιηψλ ζηελ πεξηνρή, πνιιά 

απφ ηα νπνία ζεσξνχληαη ζπάληα θαη απεηινχκελα. Σέινο, κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεηαη ζηελ νδεγία 92/43 ηνπ ΔΟΚ 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο δσήο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή αμίδεη ε εκθάληζε ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο caretta-caretta, είδνο ε πξνζηαζία 

ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ νδεγία. 

Σν ηνπίν, σζηφζν, έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ιφγσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Απνζηξαγγίζεηο θαη επηρσκαηψζεηο έρνπλ αθαηξέζεη απφ ηνλ 

πγξνβηφηνπν έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ, απφ πιεπξάο ρψξνπ αιιά θαη θχζεο, ελψ νη 

επεθηάζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ην αιφγηζην θπλήγη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ρισξίδα 

θαη ηελ παλίδα. Ζ θαηαζθεπή έξγσλ δηεπζέηεζεο ηεο ξνήο ησλ πδάησλ κε ζθνπφ ηελ 

άξδεπζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαηαπνλεί ην νηθνζχζηεκα ηνπ δέιηα, αθνχ 

ηνπ ζηεξεί ην γιπθφ λεξφ κε ην νπνίν εκπινπηίδεηαη ε δειηατθή πεδηάδα κε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά. 

 

Κλιμαηικά δεδομένα 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), ε 

ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 4 θιηκαηηθέο δψλεο, Α έσο Γ, κε ηε δψλε Α λα 

είλαη ε ζεξκφηεξε θαη ηε δψλε Γ ε ςπρξφηεξε. Κξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο 

απνηέιεζαλ νη βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο θάζε πεξηνρήο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

πξνζδηνξίδνληαη νη λνκνί πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θιηκαηηθή δψλε. Όπσο θαίλεηαη, ν 

λνκφο Λαθσλίαο εληάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δψλε Α. 
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Καηάηαμε ηωλ λνκώλ ζε θιηκαηηθέο δώλεο 

Κιηκαηηθή 

Εώλε 
Ννκνί 

Εψλε Α 

Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, 

άκνπ, Μεζζελίαο, Λαθωλίαο, Αξγνιίδαο, Εαθχλζνπ, Κεθαιιελίαο 

& Ηζάθεο, Κχζεξα & λεζηά αξσληθνχ (Αηηηθήο), Αξθαδίαο (πεδηλφ 

ηκήκα) 

Εψλε Β 

Αηηηθήο (εθηφο Κπζήξσλ & λεζηψλ αξσληθνχ), Κνξηλζίαο, Ζιείαο, 

Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, 

Μαγλεζίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Θεζπξσηίαο, 

Πξέβεδαο, Άξηαο 

Εψλε Γ 

Αξθαδίαο (νξεηλφ ηκήκα), Δπξπηαλίαο, Ησαλλίλσλ, Λάξηζαο, 

Καξδίηζαο, Σξηθάισλ, Πηεξίαο, Ζκαζίαο, Πέιιεο, Θεζζαινλίθεο, 

Κηιθίο, Υαιθηδηθήο, εξξψλ (εθηφο ΒΑ ηκήκαηνο), Καβάιαο, Ξάλζεο, 

Ρνδφπεο, Έβξνπ 

Εψλε Γ 
Γξεβελψλ, Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, εξξψλ (ΒΑ ηκήκα), 

Γξάκαο 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζε θάζε λνκφ νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

πςφκεηξν άλσ ησλ πεληαθνζίσλ κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, 

θαηαηάζζνληαη ζηελ ακέζσο ςπρξφηεξε θιηκαηηθή δψλε απφ εθείλε πνπ αλήθνπλ 

βάζεη βαζκνεκεξψλ. 

Ζ Πεινπφλλεζνο αλήθεη θιηκαηνινγηθά ζην κεζνγεηαθφ ηχπν θιίκαηνο, ιφγσ φκσο 

ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηεο ζάιαζζαο πνπ ηελ πεξηβάιιεη εκθαλίδεη κεξηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηφπνπο. Σν θιίκα ζην λνκφ Λαθσλίαο έρεη ραξαθηήξα 

ζεξκνκεζνγεηαθφ κε κηθξή μεξά πεξίνδν θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

βξνρνπηψζεηο ζηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνπο θαη απφ ηελ μεξαζία θαη ηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζηελ ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, ηελ πφιε ηεο πάξηεο, ην κέζν εηήζην χςνο 

βξνρψλ θηάλεη ηα 817 mm. Οη άλεκνη πλένπλ θπξίσο βφξεηνη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα 
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ηνπ έηνπο. ηελ παξαιηαθή δψλε ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ν Γήκνο 

Δπξψηα, ην θιίκα απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο δηακνξθψλεηαη ζε θαζαξά 

κεζνγεηαθφ κε δεζηά θαη μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Οη ζεξκνθξαζηαθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ρεηκψλα θαη θαινθαηξηνχ δελ μεπεξλνχλ ηνπο 16 °C. 

 

Γημογπαθικά Σηοισεία & Δξελίξειρ 

Δξέλιξη ηος πληθςζμού 

Ο πλθκυςμόσ του Διμου Ευρϊτα ανζρχεται ςτουσ 17.891 μόνιμουσ κατοίκουσ, ςφμφωνα 

με προςωρινά ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2011. Θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ 

υπολογίηεται ςτουσ 27,34 κατοίκουσ ανά km ζκταςθσ. Θ απογραφι του 2001, είχε 

καταγράψει 19.319 μόνιμουσ κατοίκουσ ςτο Διμο Ευρϊτα, με αντίςτοιχθ πυκνότθτα 

πλθκυςμοφ 29,52 κατοίκουσ ανά km2. Κατά τθν τελευταία δεκαετία, δθλαδι, ςθμειϊκθκε 

μείωςθ του πλθκυςμοφ κατά 7,39 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Μία αντίςτοιχθ τάςθ μείωςθσ ςθμειϊκθκε και ςε ολόκλθρο το νομό Λακωνίασ, κατά τθν 

ίδια δεκαετία. Ο πλθκυςμόσ του μεταβλικθκε από 92.811 κατοίκουσ το 2001, ςε 93.467 

το 2011, ςθμειϊνοντασ ποςοςτιαία αφξθςθ κατά 0,7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ πυκνότθτα 

πλθκυςμοφ ςτο νομό αυξικθκεαπό 25,53 ςε 25,71 κατοίκουσ ανά km . Ραρατθρείται ότι ο 

Διμοσ Ευρϊτα είναι πιο αραιοκατοικθμζνοσ από τον υπόλοιπο νομό Λακωνίασ. Στον 

πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται τα προαναφερκζντα αποτελζςματα, ςε ςφγκριςθ 

με τθν προγενζςτερθ απογραφι του 1991 για το διμο Ευρϊτα, το νομό Λακωνίασ, αλλά 

και το ςφνολο τθσ χϊρασ. 

Απογραφικά ςτοιχεία πλθκυςμοφ για τα ζτθ 1999, 2001 και 2011 

Πλθκυςμόσ 
Ζτοσ απογραφισ 

1991 2001 2011 

Σφνολο 

Ελλάδασ 
10.259.900 10.934.097 10.816.286 

Νομόσ 

Λακωνίασ 
95.696 92.811 89.138 

Διμοσ 20.881 19.319 17.891 
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Ευρϊτα 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011 

Είναι φανερό ότι κατά τθ δεκαετία 2001-2011, ο πλθκυςμόσ του Διμου Ευρϊτα, αλλά και 

του νομοφ Λακωνίασ ακολοφκθςε τθν πτωτικι τάςθ του πλθκυςμοφ του ςυνόλου τθσ 

χϊρασ, και ςθμείωςε μείωςθ κατά 7,39% και 3,96% αντίςτοιχα. Κατά τθν τελευταία 

δεκαετία, θ νζα μείωςθ του πλθκυςμοφ του Διμου και του νομοφ ςυνοδεφτθκε από 

αντίςτοιχθ μείωςθ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ κατά 1,08%. 

Από το 1991, επομζνωσ, ο πλθκυςμόσ του Διμου Ευρϊτα μειϊνεται διαδοχικά, παρά τθν 

αφξθςθ μεταναςτευτικϊν ρευμάτων από άλλεσ χϊρεσ. Εκτιμάται ότι αυτό οφείλεται ςε 

ζνα ιςχυρότερο κφμα μετανάςτευςθσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ, των Ελλινων κατοίκων 

προσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα και τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ. 

Θ μείωςθ του πλθκυςμοφ του Διμου Ευρϊτα τθν περίοδο 1991-2011 αποτυπϊνεται 

αναλυτικότερα ςε επίπεδο δθμοτικϊν και τοπικϊν ενοτιτων  ςτον παρακάτω πίνακα. 

Απογραφικά ςτοιχεία πλθκυςμοφ για τα ζτθ 1999, 2001 και 2011 ανά Δ.Ε./Σ.Κ 

Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ 

Δθμοτικζσ/ Σοπικζσ 

Κοινότθτεσ 

Πραγματικόσ 

Πλθκυςμόσ 

1991 

Πραγματικόσ 

Πλθκυςμόσ 

2001 

Πραγματικόσ 

Πλθκυςμόσ 

2011 

Γεξνλζξψλ 

Καιιηζέα 226 210 214 

Γεξάθη 1.393 1.372 1.252 

Καξίηζα 263 228 213 

Αιεπνρψξη 152 149 114 

Ζλουσ 

Βιαρηψηε 2.330 2.396 2.104 

Μπξηηά 571 535 520 

Αζηέξη 378 315 250 

Άγηνο 

Ησάλλεο 
508 332 332 

Γιπθφβξπζε 1.268 1.620 1.506 

Έινο 824 920 742 

Γνχβεο 380 334 264 
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Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ 

Δθμοτικζσ/ Σοπικζσ 

Κοινότθτεσ 

Πραγματικόσ 

Πλθκυςμόσ 

1991 

Πραγματικόσ 

Πλθκυςμόσ 

2001 

Πραγματικόσ 

Πλθκυςμόσ 

2011 

Κροκεϊν 

Κξνθεέο 1.384 1.399 1.175 

Βαζηιάθην 250 290 211 

Γαθλί 1.009 969 865 

Λάγην 228 166 113 

Νιάτων 

Άγηνο 

Γεκήηξηνο 
850 860 720 

Απηδηά 791 666 499 

Νηάηα 789 803 684 

Κξεκαζηή 368 337 180 

Σκάλασ 

θάια 3.291 2.955 3.089 

Γξάκκνπζα 357 292 299 

Βξνληακάο 915 757 784 

ηεθαληά 700 619 485 

Λέεκνλα 496 398 425 

Πεξηζηέξη 1.160 881 851 

φνολο 20.881 19.803 18.050 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011 

Γιάπθπωζη ηος πληθςζμού ανά ηλικία 

Κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν κατανόθςθ των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν του Διμου 

Ευρϊτα είναι θ ανάλυςθ των διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ του Διμου. 

Θ θλικιακι κατανομι του πλθκυςμοφ του Διμου Ευρϊτα  εξετάηεται ςε ςυγκριτικό 

επίπεδο νομοφ και Ελλάδασ για τθν περίοδο 1991-2011. 

Διάρκρωςθ πλθκυςμοφ Ελλάδασ για τα ζτθ 1999, 2001 και 2011 

Θλικία 

Ελλάδα 

1991 2001 2011 

Πλθκυςμόσ Ποςοςτό Πλθκυςμόσ Ποςοςτό Πλθκυςμόσ Ποςοςτό 
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0-14 1.974.867 19,25% 1.660.899 15,19% 1.569.268 14,51% 

15-64 6.880.681 67,06% 7.445.965 68,11% 7.138.166 65,99% 

    65+ 1.404.352 13,69% 1.825.535 16,70% 2.108.852 19,50% 

ύλνιν 10.259.900 100,00% 10.932.399 100,00% 10.816.286 100,00% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011 

Διάρκρωςθ πλθκυςμοφ Νομοφ Λακωνίασ για τα ζτθ 1999, 2001 και 2011 

Θλικία 

Νομόσ Λακωνίασ 

1991 2001 2011 

Πλθκυςμόσ Ποςοςτό Πλθκυςμόσ Ποςοςτό Πλθκυςμόσ Ποςοςτό 

0-14 16.653 17,40% 12.892 13,88% 11.488 12,89% 

15-64 59.301 61,97% 57.739 62,16% 55.177 61,90% 

    65+ 19.742 20,63% 22.260 23,96% 22.473 25,21% 

ύλνιν 95.696 100,00% 92.891 100,00% 89.138 100,00% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011 

Διάρκρωςθ πλθκυςμοφ Διμου Ευρώτα για τα ζτθ 1999, 2001 και 2011 

Θλικία 

Διμοσ Ευρώτα 

1991 2001 2011 

Πλθκυςμόσ Ποςοςτό Πλθκυςμόσ Ποςοςτό Πλθκυςμόσ Ποςοςτό 

0-14 3.812 19,99% 2.675 13,85% 2.323 12,98% 

15-64 11.607 60,86% 12.523 64,82% 11.496 64.26% 

    65+ 3.653 19,15% 4.121 21,33% 4.072 22,76% 

ύλνιν 19.072 100,00% 19.319 100,00% 17.891 100,00% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011 

Για το ζτοσ 2011 προκφπτει ότι το 14,51% του πλθκυςμοφ είναι θλικίασ ζωσ 14 ετϊν, το 

65,99% είναι θλικίασ 15 ζωσ 64 ετϊν, ενϊ το 19,50% είναι άνω των 65 ετϊν. Από τθ 

ςφγκριςθ με τα δεδομζνα του 2001 παρατθρείται ότι κατά τθ δεκαετία 2001-2011, ο 

πλθκυςμόσ τθσ θλικιακισ ομάδασ ζωσ 14 ετϊν, μειϊκθκε κατά 5,52%, ο πλθκυςμόσ 15-64 

ετϊν μειϊκθκε κατά 4,13%, ενϊ τα άτομα θλικίασ άνω των 65 ετϊν αυξικθκαν κατά 15,52 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 
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Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, το ποςοςτό των κατοίκων του Διμου Ευρϊτα που 

ανικουν θλικιακά ςτθν κατθγορία 0-14, είναι περίπου ίςο με αυτό του νομοφ και 

μικρότερο από αυτό του ςυνόλου τθσ χϊρασ κατά 1,34%. Στθν κατθγορία 15-64 ο Διμοσ 

κατζχει ποςοςτό μεγαλφτερο από του νομοφ και μικρότερο από τθσ χϊρασ, ενϊ ςτισ 

θλικίεσ άνω των 65, το μεγαλφτερο ποςοςτό κατζχει ο νομόσ και ακολουκεί ο Διμοσ, με 

ποςοςτό μεγαλφτερο από αυτό τθσ χϊρασ. 

Σθμαντικι πλθροφορία για τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του Διμου αντλείται και μζςα 

από τθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων δθμογραφικϊν δεικτϊν. Ρρόκειται για το δείκτθ 

γιρανςθσ (ΔΓ), το δείκτθ νεανικότθτασ (ΔΝ) και το δείκτθ εξάρτθςθσ (ΔΕ). 

Ο δείκτθσ γιρανςθσ υπολογίηεται ωσ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ άνω των 65, ςτο 

ςφνολο του πλθκυςμοφ. Ο δείκτθσ νεανικότθτασ είναι το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ 

θλικιακισ ομάδασ 0-14 ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ. Ο δείκτθσ εξάρτθςθσ παρουςιάηει τθ 

ςχζςθ των εξαρτϊμενων θλικιακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ και των μθ εξαρτϊμενων 

ομάδων. Ωσ εξαρτϊμενεσ ομάδεσ κεωροφνται οι 0-14 και οι άνω των 65, οι οποίεσ 

αναγκαςτικά απζχουν από τθν παραγωγικι διαδικαςία, ενϊ τον μθ εξαρτϊμενο πλθκυςμό 

απαρτίηουν τα άτομα θλικίασ από 15 ζωσ 64 ετϊν. Ο δείκτθσ εξάρτθςθσ υπολογίηεται ωσ το 

άκροιςμα του πλθκυςμοφ που είναι θλικίασ ζωσ 14 ι άνω των 65 ετϊν, προσ τον αρικμό 

των ατόμων από 15 ζωσ 64 ετϊν. Σφμφωνα με τα παραπάνω αποτελζςματα, οι 

δθμογραφικοί δείκτεσ τθσ απογραφισ του ζτουσ 2001 προκφπτουν ωσ εξισ: 

Δθμογραφικοί Δείκτεσ για Ελλάδα, Νομό Λακωνίασ και Διμο Ευρώτα 

Γεωγραφικι 

περιοχι 

Δείκτθσ 

νεανικότθτασ (%) 

Δείκτθσ 

γιρανςθσ (%) 

Δείκτθσ 

εξάρτθςθσ (%) 

Διμοσ Ευρϊτα 13,85 21,33 54,27 

Νομόσ Λακωνίασ 13,89 23,98 60,97 

Σφνολο Ελλάδασ 15,19 16,71 46,85 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 

Αξίηει να παρατθριςουμε πωσ ο δείκτθσ νεανικότθτασ ςτο διμο είναι αρκετά μικρότεροσ 
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από αυτόν τθσ γιρανςθσ και ότι ο δείκτθσ εξάρτθςθσ είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από αυτόν 

που επικρατεί ςτο ςφνολο τθσ Ελλάδασ, αλλά μικρότεροσ από αυτόν του νομοφ. 

 

Μοπθωηικό Δπίπεδο 

Ζνασ από τουσ πλζον κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ του Διμου και ο οποίοσ 

αποτελεί κφριο ςτοιχείο τθσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ είναι το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ του Διμου. Στα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ εξετάηονται τα 

ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ των ατόμων θλικίασ ζξι ετϊν και άνω ςτο Διμο 

Ευρϊτα ςε αντιπαράκεςθ με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία για το Νομό Λακωνίασ ςφμφωνα με 

τα ςτοιχεία του 2001. Από τθν ανάλυςθ προκφπτει πωσ το επίπεδο εκπαίδευςθσ του 

πλθκυςμοφ του Διμου μπορεί να κεωρθκεί μζςο ι και χαμθλό αλλά ςε κάκε περίπτωςθ 

είναι ςχεδόν ταυτόςθμο με το επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ ςτο ςφνολο του 

Νομοφ Λακωνίασ. Αναλυτικότερα παρατθροφμε πωσ ζνα πολφ ςθμαντικό ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ, τθσ τάξθσ του 5% αποτελοφν οι αναλφάβθτοι. Το αντίςτοιχο ποςοςτό του για 

το Νομό Λακωνίασ είναι χαμθλότερο ςτο 4%. Το ποςοςτό των ατόμων που είναι 

απόφοιτοι Ανϊτατων ι Ανϊτερων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων είναι 5,13% και κυμαίνεται 

ςε παρόμοια επίπεδα με το Νομό Λακωνίασ (7%). Θ μεγάλθ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ 

του Διμουπερίπου το 40% είναι απόφοιτοι Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. 

Μορφωτικό επίπεδο Διμου Ευρώτα και Νομοφ Λακωνίασ 

Επίπεδο μόρφωςθσ 
Διμοσ Ευρώτα Νομόσ Λακωνίασ 

Πλθκυςμόσ Ποςοςτό (%) Πλθκυςμόσ Ποςοςτό (%) 

Δεν γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ 800 4,26 3.501 3,98 

Εγκατζλειψαν το δθμοτικό, αλλά 

γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ 
2.050 10,91 8.882 10,09 

Φοιτοφν ςτο δθμοτικό 1.131 6,02 5.160 5,86 

Απόφοιτοι δθμοτικοφ 7.489 39,84 33.356 37,89 

Απόφοιτοι γυμναςίου 2.702 14,37 11.793 13,40 

Ρτυχιοφχοι ΤΕΣ 176 0,94 885 1,01 

Ρτυχιοφχοι ΤΕΛ 186 0,99 972 1,10 
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Επίπεδο μόρφωςθσ 
Διμοσ Ευρώτα Νομόσ Λακωνίασ 

Πλθκυςμόσ Ποςοςτό (%) Πλθκυςμόσ Ποςοςτό (%) 

Απόφοιτοι μζςθσ εκπαίδευςθσ 3.100 16,49 15.974 18,15 

Ρτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ 
265 1,41 1.746 1,98 

Ρτυχιοφχοι ΤΕΛ και ανωτζρων ςχολϊν 238 1,27 1.454 1,65 

Ρτυχιοφχοι ΑΕΛ 635 3,38 4.101 4,66 

Κάτοχοι Master 14 0,07 151 0,17 

Κάτοχοι Διδακτορικοφ 12 0,06 56 0,06 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 

Οικονομική εξέλιξη ηηρ Πεπιοσήρ & Απαζσόληζη 

Ξεκινϊντασ τθν ανάλυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ του Διμου Ευρϊτα κα 

εξεταςκεί θ ςχζςθ που υφίςταται μεταξφ του οικονομικά ενεργοφ και του οικονομικά μθ 

ενεργοφ πλθκυςμοφ του Διμου. 

Απαςχόλθςθ ςτο Διμο Ευρώτα 

Γεωγραφικι 

περιοχι 

Οικονομικώσ ενεργοί 

Οηθνλνκηθώο 

κε ελεξγνί φνολο 

Απαςχολοφμενοι Άνεργοι 

φνολο Πρωτογενισ Δευτερογενισ Σριτογενισ 

Δεν 

διλωςαν 

τομζα 

φνολο 

Δ.Ε. 

Γερονκρϊν 
983 963 790 40 110 23 20 782 

Δ.Ε. Ζλουσ 3.388 3.198 2.088 166 543 401 190 2.470 

Δ.Ε. 

Κροκεϊν 
1.113 1.066 721 78 238 29 47 1.337 

Δ.Ε. Νιάτων 1.066 1.001 695 90 187 29 65 1.222 

Δ.Ε. Σκάλασ 2.814 2.542 1.624 236 627 55 272 2.425 

Διμοσ 

Ευρώτα 
9.364 8.770 5.918 610 1.705 537 594 8.236 

Νομόσ 

Λακωνίασ 
38.883 36.091 17.295 4.263 12.882 1.651 2.792 45.739 

φνολο 

Ελλάδασ 
4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410 5.245.094 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 
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Στο Διμο Ευρϊτα παρατθρείται ζνα αρκετά υψθλό ποςοςτό οικονομικά ενεργοφ 

πλθκυςμοφ, ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό του νομοφ, αλλά και του ςυνόλου τθσ 

χϊρασ. Το ποςοςτό του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτο Διμο φτάνει το 53,2% του 

πλθκυςμοφ, ενϊ ςτο νομό και το ςφνολο τθσ χϊρασ, τα ποςοςτά είναι 45,9% και 46,8% 

αντίςτοιχα. 

Θ ανεργία που παρουςιάηεται ςτο Διμο Ευρϊτα φτάνει το 6,3% του οικονομικά ενεργοφ 

πλθκυςμοφ. Το ποςοςτό αυτό είναι μεν ςθμαντικό για τθν οικονομία του Διμου, ωςτόςο 

είναι ελαφρϊσ χαμθλότερο από το αντίςτοιχο 7,18% του νομοφ Λακωνίασ και κατά πολφ 

χαμθλότερο από το 11,1% που επικρατεί ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ. 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των απαςχολουμζνων δραςτθριοποιείται ςτον πρωτογενι 

τομζα (68%), γεγονόσ που προςδίδει ςτθ φυςιογνωμία του διμου κακαρά αγροτικό 

χαρακτιρα. Ο δευτερογενισ τομζασ απαςχολεί μόλισ το 7%, ενϊ ο τριτογενισ 

καταλαμβάνει το 19% των δραςτθριοτιτων. Το ποςοςτό δραςτθριότθτασ ςτον πρωτογενι 

τομζα ςτο διμο ξεπερνά κατά πολφ αυτό του νομοφ Λακωνίασ και του ςυνόλου τθσ 

χϊρασ, ενϊ θ ανάπτυξθ του δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ τομζα του διμου υςτερεί ςε 

ςχζςθ με αυτι του νομοφ και τθσ χϊρασ. 

 

 

Ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςε κάκε τομζα 
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Ππωηογενήρ Τομέαρ 

Γεωπγία 

Τα γόνιμα εδάφθ, θ φπαρξθ υδάτινων πόρων και το ιπιο μεςογειακό κλίμα τθσ περιοχισ 

ςυνετζλεςαν ςτθ ςθμαντικι ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ ςτο Διμο Ευρϊτα. Θ 

χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ του διμου φτάνει τα 246.377 ςτρζμματα, που 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ίςο με το 28,80% τθσ ςυνολικισ του ζκταςθσ, τθ ςτιγμι που το 

αντίςτοιχο ποςοςτό ςτο νομό Λακωνίασ είναι 23,86% και ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ 27,15%. 

Θ γεωργικι γθ του Διμου απαρτίηεται κυρίωσ από δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ. Το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ καλφπτεται από εκτάςεισ με ελαιόδεντρα, κακϊσ οι βρϊςιμεσ ελιζσ 

και το ελαιόλαδο αποτελοφν τα κυριότερα προϊόντα που παράγει ο τόποσ, κακϊσ θ 

ελαιοπαραγωγι του Διμου αποτελεί το 30% τθσ ςυνολικισ ελαιοπαραγωγισ του νομοφ 

Λακωνίασ. Ρολφ ςθμαντικι είναι και θ παραγωγι εςπεριδοειδϊν, κυρίωσ πορτοκαλιϊν και 

μανταρινιϊν, ενϊ ςτα όρια του Διμου υπάρχουν ακόμα εκτάςεισ οπωροκθπευτικϊν και 

ςιτθρϊν, κακϊσ και αμπζλια. 

 

 

Ποςοςτά καλλιεργειών ςτο Διμο Ευρώτα 
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Ριο αναλυτικά ςφμφωνα με ςτοιχεία του 2010, θ ζκταςθ ανά είδοσ καλλιζργειασ 

αποτυπϊνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Είδοσ Καλλιζργειασ Ζκταςθ ςτο Διμο Ευρώτα (ςτρζμματα) 

Σιτάρι ςκλθρό 434,70 

Λοιπά ςιτθρά 5.296,50 

Ελιά ελαιοποιιςιμθ 169.195,50 

Ελιά επιτραπζηια 69,60 

Ελαιϊνεσ διπλισ κατεφκυνςθσ 37.883,30 

Ρορτοκαλιζσ 42.285,40 

Λεμονιζσ 134,20 

Μανταρινιζσ 6.078,90 

Συκιζσ 336,90 

Αραβόςιτοσ 154,50 

Ηωοτροφζσ 1.501,10 

Ρατάτεσ 4,30 

Κθπευτικά μακράσ διάρκειασ 99,40 

Κθπευτικά υπό κάλυψθ 247,80 

Καρυδιζσ 104,80 
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Είδοσ Καλλιζργειασ Ζκταςθ ςτο Διμο Ευρώτα (ςτρζμματα) 

Αμπζλια για κραςί 294,80 

Αμπζλια για επιτραπζηια χριςθ 1.205,70 

Μζλι- Εκτάςεισ με μελίςςια 37,90 

φνολο 265.365,30 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2010 

Αναλφοντασ εκτενζςτερα τθν πορεία τθσ γεωργίασ ςτο Διμοσ Ευρϊτα κατά τθν δεκαετία 

1991 με 2001, παρατθροφμε μια μείωςθ των εκμεταλλεφςεων ςτθν περιοχι. 

Αναλυτικότερα: 

 Οι Αγροτικζσ Εκμεταλλεφςεισ το ζτοσ 1991 ιταν 5.319 με χρθςιμοποιοφμενθ 

γεωργικι ζκταςθ 238.039 ςτρζμματα. Το 2001, οι εκμεταλλεφςεισ ιταν 4.934 με 

χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ 246.377 ςτρζμματα. Τα παραπάνω ςτοιχεία 

αντιςτοιχοφν ςε μια μείωςθ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων κατά 7,24%, κακϊσ 

και ςε μια αφξθςθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ζκταςθσ κατά 3,5%. 

 Οι Εκμεταλλεφςεισ Δενδροειδϊν, ζχουν ςθμειϊςει μείωςθ, κακϊσ ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία του ζτουσ 2001 ανζρχονται ςτισ 4.852 με 197.344 ςτρζμματα γθσ, ενϊ 

κατά το ζτοσ 1991 οι εκμεταλλεφςεισ των δενδροειδϊν καλλιεργειϊν ανζρχονταν 

ςτισ 5.159, με χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι γθ 184.972 ςτρζμματα. Τα πιο πάνω 

ςτοιχεία αντιςτοιχοφν ςε μια μείωςθ των δενδροειδϊν εκμεταλλεφςεων κατά 

5,95% και ςε μια αφξθςθ των χρθςιμοποιοφμενων εκτάςεων κατά 6,69%. 

 

Εξζλιξθ Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 

Εξζλιξθ Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 1991 2001 Μεταβολι 

Αγροτικζσ Εκμεταλλεφςεισ 5.319 4.934 -7,24% 

Γεωργικι Ζκταςθ Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων 238.039 246.377 3,5% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 
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Εξζλιξθ Δενδροειδών Εκμεταλλεφςεων 

Εξζλιξθ Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 1991 2001 Μεταβολι 

Εκμεταλλεφςεισ Δενδροειδϊν 5.159 4.852 -5,95% 

Γεωργικι Ζκταςθ Δενδροειδϊν 184.972 197.344 6,69% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 

Εάν παρατθριςουμε τθν πορεία των αρδευόμενων και αρδευκειςϊν εκτάςεων του Διμου 

Ευρϊτα, οι πρϊτεσ αυξικθκαν κατά 60% και οι δεφτερεσ κατά 65,94%, μζςα ςε μία 

δεκαετία. Αναλυτικότερα, οι αρδευόμενεσ και αρδευκείςεσ εκτάςεισ το 1991 ιταν 71.672 

ςτρζμματα και 68.381 ςτρζμματα αντίςτοιχα, ενϊ το 2001 ιταν 114.610 και 113.469 

ςτρζμματα. Αξίηει ςτο ςθμείο αυτό να ςθμειωκεί πωσ, οι εκμεταλλεφςεισ που 

χρθςιμοποιοφν αρδευόμενεσ και αρδευκείςεσ εκτάςεισ αποτελοφν το 86,2% του ςυνόλου 

των εκμεταλλεφςεων. 

Κηηνοηποθία 

Θ κτθνοτροφία αποτελεί τθ δεφτερθ ςθμαντικότερθ περιοχι δραςτθριότθτασ του 

πρωτογενοφσ τομζα. Οι δθμοτικοί και ιδιωτικοί βοςκότοποι καταλαμβάνουν 591.000 

ςτρζμματα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κτθνοτροφικι γθ αποτελεί το 65,6% τθσ ζκταςθσ του 

Διμου Ευρϊτα, ποςοςτό περίπου ίςο με το αντίςτοιχο του νομοφ Λακωνίασ και αρκετά 

μεγαλφτερο από αυτό του ςυνόλου τθσ χϊρασ, που δεν ξεπερνά το 40%. 

Τα ηϊα που εκτρζφονται ςτο Διμο ςτα πλαίςια τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ είναι 

κυρίωσ βοοειδι, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδι, κουνζλια και πουλερικά. Τα τελευταία 

μάλιςτα αποτελοφν το 51% των κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων. Σθμαντικι ακόμα είναι 

και θ ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ.Σφμφωνα με τθν απογραφι γεωργίασ και 

κτθνοτροφίασ του 2001 αποτυπϊνεται ο αρικμόσ ηϊων και εκμεταλλεφςεων ςτο Διμο 

Ευρϊτα. 

Αρικμόσ ηώων και εκμεταλλεφςεων ςτο διμο Ευρώτα κατά το 2001 

Είδοσ ηώου 
Ηώα Εκμεταλλεφςεισ 

Αρικμόσ Ποςοςτό (%) Αρικμόσ Ποςοςτό (%) 

Βοοειδι 159 0,11 18 0,5 
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Είδοσ ηώου 
Ηώα Εκμεταλλεφςεισ 

Αρικμόσ Ποςοςτό (%) Αρικμόσ Ποςοςτό (%) 

Ρροβατοειδι 16.599 11,96 485 12,6 

Αίγεσ 64.310 46,35 924 24,0 

Χοίροι 283 0,20 124 3,2 

Λπποειδι 53 0,04 41 1,1 

Κουνζλια 2.799 2,02 188 4,9 

Ρουλερικά 54.544 39,31 1.959 50,8 

Κυψζλεσ - - 117 3,0 

Σφνολο 138.747 100 3.856 100 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2000 

Συγκριτικά με τθν απογραφι του 1991 ο αρικμόσ των ηϊων παρουςιάηει μείωςθ περίπου 

10%, ενϊ ο αρικμόσ των κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων μείωςθ περίπου 40%. 

Γεςηεπογενήρ Τομέαρ 

Στθν περιοχι δεν υφίςταται βιομθχανία. Ο δευτερογενισ τομζασ αντιπροςωπεφεται 

κυρίωσ από ελαιουργεία και γαλακτοκομικζσ μονάδεσ. Σε όλα ςχεδόν τα χωριά υπάρχουν 

ελαιοτριβεία, τα οποία λειτουργοφν με φυγοκεντρικά πιεςτιρια. Είναι χαρακτθριςτικό, 

λοιπόν, ότι θ βιοτεχνικι δραςτθριότθτα τθσ παραγωγισ εςτιάηεται ςτθ μεταποίθςθ τθσ 

πρωτογενοφσ παραγωγισ. Ωςτόςο, θ δευτερογενισ μεταποίθςθ κα πρζπει να 

προςανατολιςτεί και ςτθ μεταποίθςθ των παραγόμενων εςπεριδοειδϊν, κακϊσ, παρ’όλο 

που ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ παραγωγισ διατίκεται ςτθ Χυμοποιία Λακωνίασ, μεγάλεσ 

ποςότθτεσ από αυτά δε ςυλλζγονται κακόλου ι απορρίπτονται. 

Τπιηογενήρ Τομέαρ 

Ο τριτογενισ τομζασ απαςχολεί το 19,4% του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ του Διμου 

Ευρϊτα, όπωσ παρουςιάςτθκε και παραπάνω. Στο Διμο Ευρϊτα δραςτθριοποιοφνται 

περίπου 1.853 επιχειριςεισ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Επιμελθτθρίου Λακωνίασ. Οι 

επιχειριςεισ αυτζσ αςχολοφνται με ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων, που αφορά κυρίωσ 

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και το εμπόριο. Ζνα χαμθλότερο, αλλά διαρκϊσ αυξανόμενο 

ποςοςτό αφορά ςτον τουριςμό. 
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Φπήζειρ Γηρ 

Θ μιςι περίπου ζκταςθ του Διμου Ευρϊτα καλφπτεται από δάςθ, ενϊ το 44% καλφπτουν 

οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ και οι αγραναπαφςεισ. Θ αςτικι οικοδόμθςθ καταλαμβάνει 

μόλισ το 1% τθσ ζκταςθσ. 

Χριςεισ γθσ ςτο Διμο Ευρώτα 

 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2000 

Στον πίνακα που ακολουκεί, καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάςεισ του Διμου Ευρϊτα 

που ανικουν ςε κάκε κατθγορία χριςθσ γθσ, ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ του νομοφ 

Λακωνίασ και υπολογίηονται τα ςχετικά ποςοςτά. Τα ςτοιχεία αναφζρονται ςτο ζτοσ 2000, 

αλλά κεωρείται πωσ θ κάλυψθ γθσ παραμζνει θ ίδια. 
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Χριςεισ γθσ ανά δθμοτικι ενότθτα ςτο διμο και υπολογιςμόσ ποςοςτοφ επί τθσ ζκταςθσ του νομοφ. Οι εκτάςεισ δίνονται ςε Χιλιάδεσ ςτρζμματα 

Γεωγξαθηθέο 

πεξηνρέο 

ύλνιν 

εθηάζεωλ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΔΑΘ ΘΜΙ-ΦΤΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ 

ΕΚTAΕΙ ΠΟΤ 

ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ 

ΝΕΡΑ 
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Λαθωλίαο 
3.639,5 15,6 528,0 0,0 143,2 61,4 823,9 272,8 199,6 1.370,1 178,6 4,9 0,0 2,9 36,2 0,6 0,8 0,9 0,0 

Γ.Δ.Γεξνλζξψλ 236,1 1,2 32,7 0,0 12,4 0,0 38,4 14,1 11,6 119,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Γ.Δ. Έινπο 126,9 4,9 77,3 0,0 0,0 0,1 27,3 0,0 0,0 10,5 2,2 0,5 0,0 2,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Γ.Δ.Κξνθεψλ 161,2 0,0 12,0 0,0 3,3 1,5 60,6 0,5 9,8 72,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Γ.Δ. Νηάησλ 198,0 0,0 23,1 0,0 10,8 2,5 24,6 10,8 7,1 113,7 4,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 0,0 

Γ.Δ. θάιαο 143,6 0,0 23,7 0,0 0,7 4,6 58,9 0,0 0,0 52,8 0,4 0,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Γήκνο 

Δπξώηα 
865,8 6,1 168,8 0 27,2 8,7 209,8 25,4 28,5 368,3 12,6 1,3 0 2,5 6,5 0 0 0,1 0 

Πνζνζηό επί 

ηνπ Ννκνύ 

(%) 

23,8 39,1 32 0 19 14,2 25,5 9,3 14,3 26,9 7,1 26,5 0 86,2 18 0 0 11,1 0 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2000 
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Υξήζεηο γεο ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο 

Σα ελδηαηηήκαηα ζην Γέιηα Δπξψηα είλαη: 

 Τεχνθτά τοπία 

o Καλλιεργιςιμθ γθ 

o Άλλεσ αςτικζσ και βιομθχανικζσ περιοχζσ 

o Ρολυετείσ καλλιζργειεσ 

o Δενδροκαλλιζργειεσ 

 Βραχϊδεισ περιοχζσ 

o Απόκρθμνεσ και βραχϊδεισ ακτζσ 

 Λιβάδια 

o Ξερά πυριτιοφχα ποολίβαδα 

 Καλάςςιεσ περιοχζσ 

o Καλάςςιοι όρμοι και παράκτιοι ςχθματιςμοί 

 Καμνϊνεσ 

o Σκλθρόφυλλοι κάμνοι 

o γκαρίγκ και μακί 

 Υγρότοποι 

o Ραράκτιεσ λιμνοκάλαςςεσ 

o Βάλτοι 

o μεταβατικά τζλματα και πθγζσ 

o Λαςπότοποι και αμμότοποι 

o Ροτάμια και ρζματα 

o Αλμυροί βάλτοι 

o Κίνεσ και αμμϊδεισ παραλίεσ 

o Ραλιρροιακοί ποταμοί και εςϊκλειςτα παλιρροιακά φδατα 

o Ραρυδάτια βλάςτθςθ 

Οι Χριςεισ γθσ που αναπτφςςονται ςτισ εκτάςεισ αυτζσ είναι: 

 Αγροτικζσ χριςεισ (50%) 

 Αλιεία/υδατοκαλλιζργειεσ (5%) 

 Ρροςταςία τθσ φφςθσ και ζρευνα (10%) 

 Τουριςμόσ/αναψυχι (10%) 
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 Αςτικζσ/βιομθχανικζσ/μεταφορζσ (5%) 

 Διαχείριςθ νερϊν (ςυμπεριλαμβάνει διαχείριςθ λεκάνθσ απορροισ) (50%) 

 

Όπαμα Ανάπηςξηρ Γήμος Δςπώηα 

Αποςτολι του Διμου Ευρϊτα είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν 

υποκζςεων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων 

και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Βαςικι προχπόκεςθ για να μπορζςει να επιτφχει ο Διμοσ τουσ μελλοντικοφσ του ςκοποφσ 

και τισ επιδιϊξεισ του, είναι να ζχει πλιρωσ αποςαφθνίςει ποιοι ακριβϊσ είναι αυτοί οι 

ςκοποί και αυτζσ οι επιδιϊξεισ. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μζςα από τθν 

αποκρυςτάλλωςθ και τθν διατφπωςθ του οράματοσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, όραμα του Διμου είναι να μπορζςει να αποτελζςει ζναν από τουσ 

βαςικοφσ αγροτουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ, μζςα από τθν ανάδειξθ του φυςικοφ 

πλοφτου και των τοπικϊν προϊόντων του Διμου με ςκοπό τθν ευθμερία των πολιτϊν, με 

ςεβαςμό ςτον άνκρωπο και το Ρεριβάλλον. 

 

Η πολιηική ζςνοσήρ για ηην πεπίοδο 2014-2020 

Η πολιηική ζςνοσήρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και η νέα πεπίοδορ 

Έννοια και θεζμικό ςπόβαθπο 

Θ οικονομικι, κοινωνικι και εδαφικι ςυνοχι αποτελεί κεμελιϊδθ ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Σφμφωνα με το Άρκρο 2 τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ 

ανακεωρικθκε με τθ Συνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ, «θ Ζνωςθ προάγει τθν οικονομικι, 

κοινωνικι και εδαφικι ςυνοχι και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν». Επιπλζον, 

το Άρκρο 4 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ορίηει ότι θ Ζνωςθ 

ζχει ςυντρζχουςα αρμοδιότθτα με τα κράτθ μζλθ ςε ότι αφορά τθν οικονομικι, κοινωνικι 

και εδαφικι ςυνοχι. Το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ ςυνοχισ οριοκετείται ςτον Τίτλο 

XVH τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το Άρκρο 

174 ορίηει τα εξισ: 
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 Θ Ζνωςθ, προκειμζνου να προαχκεί θ αρμονικι ανάπτυξθ του ςυνόλου τθσ, 

αναπτφςςει και εξακολουκεί τθ δράςθ τθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ, 

κοινωνικισ και εδαφικισ τθσ ςυνοχισ. 

 Θ Ζνωςθ αποςκοπεί, ιδιαίτερα, ςτθ μείωςθ των διαφορϊν μεταξφ των επιπζδων 

ανάπτυξθσ των διαφόρων περιοχϊν και ςτθ μείωςθ τθσ κακυςτζρθςθσ των πλζον 

μειονεκτικϊν περιοχϊν. 

 Μεταξφ των εν λόγω περιοχϊν, δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, 

τισ περιοχζσ που ςυντελείται βιομθχανικι μετάβαςθ και τισ περιοχζσ που 

πλιττονται από ςοβαρά και μόνιμα φυςικά ι δθμογραφικά προβλιματα, όπωσ οι 

υπερβόρειεσ περιοχζσ που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικθμζνεσ και οι νθςιωτικζσ, 

διαςυνοριακζσ και ορεινζσ περιοχζσ. 

Θ ζννοια τθσ ςυνοχισ εςτιάηεται ςτθν εδαφικι και ιδιαίτερα ςτθν δια-περιφερειακι 

διάςταςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων. Θ υιοκζτθςθ τθσ αρχισ τθσ 

ςυνοχισ ιςοδυναμεί κατ' αρχιν με τθν αποδοχι τθσ κζςθσ, ότι οι μεγάλεσ εδαφικζσ 

ανιςότθτεσ δεν είναι ανεκτζσ ςτθν Ζνωςθ τόςο για λόγουσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ 

(efficiency) - διότι κακθλϊνουν το ςφνολο τθσ Ζνωςθσ ςε ζνα χαμθλότερο επίπεδο 

ευθμερίασ ςε ςχζςθ με το άριςτο δυνατό - όςο και για λόγουσ δικαιοςφνθσ (equity) - διότι 

παράγουν και διαιωνίηουν οικονομικζσ και κοινωνικζσ ανιςότθτεσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

επικράτεια. Κακίςταται, επίςθσ, ςαφζσ ότι θ πλζον ενδεδειγμζνθ ςτρατθγικι για τθν 

αντιμετϊπιςι των εδαφικϊν ανιςοτιτων ςυνίςταται ςτθν άςκθςθ πολιτικϊν οι οποίεσ 

αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ των οικονομικϊν επιδόςεων των λιγότερο ανεπτυγμζνων 

περιοχϊν τθσ ΕΕ. Υπό αυτι τθν ζννοια, θ ςυνοχι κα πρζπει να εκλθφκεί ωσ μια πολιτικά 

προςδιοριηόμενθ κατάςταςθ, θ οποία ςυναρτάται άμεςα από τον βακμό αποδοχισ των 

υφιςτάμενων ανιςοτιτων και τθν προκυμία για τθν ανάλθψθ δράςεων, ϊςτε οι 

ανιςότθτεσ αυτζσ να μειωκοφν. 

Ο Τίτλοσ για τθ ςυνοχι είχε ειςαχκεί ςτισ Συνκικεσ το 1987 με τθν Ενιαία Ευρωπαϊκι 

Ρράξθ. Ζπειτα από τζςςερισ ανακεωριςεισ των Συνκθκϊν που ακολοφκθςαν, οι 

ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ που υπζςτθ το περιεχόμενο του Άρκρου 174 είναι: 

α) θ ςυμπλιρωςθ του ςτόχου τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ με τθν ζννοια 

τθσ εδαφικισ ςυνοχισ, 

β) θ προςκικθ τθσ τρίτθσ παραγράφου, θ οποία αποςαφθνίηει περαιτζρω τισ 
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κατθγορίεσ περιοχϊν, ςτθν ανάπτυξθ των οποίων θ ΕΕ οφείλει να δϊςει 

προτεραιότθτα. 

Λδιαίτερθ μνεία κα πρζπει να γίνει ςτον εμπλουτιςμό τθσ ζννοιασ τθσ ςυνοχισ από τθ 

Συνκικθ τθσ Λιςςαβόνασ με τθν προςκικθ τθσ εδαφικισ τθσ διάςταςθσ. Θ νζα αυτι 

διάςταςθ προςκζτει οπτικζσ προςζγγιςθσ προβλθμάτων που δε λαμβάνονται 

ικανοποιθτικά υπόψθ από τισ άλλεσ δφο διαςτάςεισ τθσ ςυνοχισ. Τζτοιεσ προκλιςεισ είναι 

θ άμβλυνςθ των φυςικϊν και γεωγραφικϊν μειονεκτθμάτων, θ αναηωογόνθςθ τθσ 

υπαίκρου, θ διάχυςθ τθσ ανάπτυξθσ ςτο ςφνολο του χϊρου, θ ανάπτυξθ τθσ 

πολυκεντρικότθτασ, με κζντρα διεκνοφσ, εκνικισ και τοπικισ εμβζλειασ, θ ιεράρχθςθ των 

περιφερειακϊν προτεραιοτιτων ςφμφωνα με τα ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα, θ 

αναδιάρκρωςθ δραςτθριοτιτων ςτον αςτικό χϊρο και τθν φπαικρο, θ προϊκθςθ τομζων 

και περιοχϊν αριςτείασ, θ μείωςθ και θ αποφυγι δθμιουργίασ νζων διαφορϊν και 

χαςμάτων ςτο αναπτυξιακό επίπεδο. 

 

Η πολιηική ζςνοσήρ για ηην πεπίοδο 2014-2020 

Σφμφωνα με το ςχζδιο Κανονιςμοφ «Ρερί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Κάλαςςασ και Αλιείασ, τα οποία καλφπτονται από το κοινό ςτρατθγικό πλαίςιο, περί 

κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και για τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006 του Συμβουλίου», ωσ κφρια ςθμεία διαπραγμάτευςθσ 

μεταξφ των Κρατϊν- Μελϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ νζα προγραμματικι 

περίοδο ςτθν Ρολιτικι τθσ Συνοχισ ορίηονται: 

 Ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ, που ενδυναμϊνεται, με κατάλογο ζντεκα 

Κεματικϊν Στόχων, που εξυπθρετοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ «Ε2020», με 

τθν υιοκζτθςθ ενόσ Κοινοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου ςε επίπεδο Ζνωςθσ για όλα τα 

Ταμεία, με τθ ςφναψθ Συμφωνιϊν Εταιρικισ Σχζςθσ μεταξφ τθσ Επιτροπισ και του 

κάκε Κράτουσ - Μζλουσ όπου κα κακορίηονται οι δεςμεφςεισ των εταίρων ςε 

εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, οι 11 κεματικοί ςτόχοι τθσ νζασ 
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πολιτικισ ςυνοχισ είναι οι εξισ: 

1. Ζρευνα & καινοτομία 

2. Τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

3. Ανταγωνιςτικότθτα Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜΕ) 

4. Μετάβαςθ προσ μια οικονομία με μειωμζνθ χριςθ άνκρακα 

5. Ρροςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι κακϊσ επίςθσ πρόλθψθ και 

διαχείριςθ κινδφνων 

6. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ & αποτελεςματικι διαχείριςθ πόρων 

7. Βιϊςιμεσ μεταφορζσ & άρςθ προβλθμάτων ςε βαςικζσ υποδομζσ δικτφων 

8. Απαςχόλθςθ & υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ 

9. Κοινωνικι ζνταξθ & καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ 

10. Εκπαίδευςθ, απόκτθςθ δεξιοτιτων & δια βίου μάκθςθ 

11. Ενίςχυςθ κεςμικισ ικανότθτασ & αποτελεςματικι δθμόςια διοίκθςθ 

 Ζνα πλαίςιο επιδόςεων, με επικζντρωςθ ςτισ επιδόςεισ για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ «Ε2020» ςτθ βάςθ ορόςθμων εκροϊν και αποτελεςμάτων για κάκε 

άξονα προτεραιότθτασ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (5% του 

προχπολογιςμοφ προτείνεται να κρατθκεί ωσ αποκεματικό επίδοςθσ για να 

κατανεμθκεί, κατά μία ενδιάμεςθ εξζταςθ επιδόςεων, ςτα Κράτθ-Μζλθ των 

οποίων τα Ρρογράμματα κα ζχουν επιτφχει τα ορόςθμα). 

 Αιρεςιμότθτεσ: ςφνδεςθ με τθν οικονομικι διακυβζρνθςθ τθσ Ζνωςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των μακροοικονομικϊν ανιςορροπιϊν ςτθ βάςθ των ςυςτάςεων του 

Συμβουλίου και ειςαγωγι προχποκζςεων για διαςφάλιςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των πόρων («μακροοικονομικζσ αιρεςιμότθτεσ» και «Εκ-

των-προτζρων αιρεςιμότθτεσ», αδυναμία εκπλιρωςθσ των οποίων κα οδθγεί ςε 

παφςθ χρθματοδότθςθσ) 

 Τρεισ κατθγορίεσ Ρεριφερειϊν: λιγότερο ανεπτυγμζνεσ (κατά κεφαλιν ΑΕΡ <75% 

του μζςου ευρωπαϊκοφ), περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ (μεταξφ 75% και 90%) και 

περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ (ΑΕΡ > 90%), με πρόβλεψθ ϊςτε οι περιφζρειεσ που 

παρουςιάηουν κατά κεφαλιν ΑΕΡ >75%, αλλά ςτθν περίοδο 2007-2013 

εντάςςονταν ςτο ςτόχο «Σφγκλιςθ» να λάβουν ενίςχυςθ ίςθ με τα δφο τρίτα τθσ 

τρζχουςασ. 
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 Δζςμευςθ ςυγκεκριμζνου ποςοςτοφ πόρων ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό κεματικϊν 

προτεραιοτιτων/ ςτόχων και για το ΕΤΡΑ και το ΕΚΤ. 

 Υποχρεωτικι ποςόςτωςθ των πόρων του ΕΚΤ: 25% για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

περιφζρειεσ, 40% για τισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ, και 52% για τισ περιςςότερο 

ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ. 

 Ολοκλθρωμζνθ χωρικι προςζγγιςθ: προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με 

πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (δυνατότθτα διαμόρφωςθσ τοπικϊν 

προγραμμάτων ανάπτυξθσ με τθ χριςθ /ςυνδυαςμό πόρων από τα διαρκρωτικά 

Ταμεία), «πλατφόρμα αςτικισ ανάπτυξθσ», διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων χωρικϊν 

επενδφςεων ςτθ βάςθ αςτικϊν και χωρικϊν ςτρατθγικϊν, Κοινά Σχζδια Δράςθσ. 

 Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ δανείων, χρθματοδοτικϊν εργαλείων και επιςτρεπτζων 

ενιςχφςεων, με διεφρυνςθ του πεδίου εφαρμογισ τουσ. 

 

Γιαθοποποιήζειρ νέων ζηόσων και μέζων 

Διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο είναι: 

 H Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ που υποκακιςτά το ΕΣΡΑ, τα ςτοιχεία όμωσ τθσ 

οποίασ δεν ζχουν ακόμθ οριςτικοποιθκεί ωσ πρόταςθ τθσ Επιτροπισ. 

 Θ ιςχυρι ζμφαςθ, ςε όλα τα ςχζδια Κανονιςμϊν, ςτθν ολοκλθρωμζνθ εδαφικι 

προςζγγιςθ, με τθν ενςωμάτωςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν 

κοινοτιτων («CommunityLedDevelopment»), με τθν Ολοκλθρωμζνθ Εδαφικι 

Επζνδυςθ («IntegratedTerritorialInvestment»), με τθν Ρλατφόρμα αςτικισ 

ανάπτυξθσ («UrbanPlatform»), με τθ γιγάντωςθ των Χρθματοδοτικϊν Μζςων, με 

το νζο εργαλείο των Κοινϊν Σχεδίων Δράςθσ («JointActionPlans»), με τθν 

ενςωμάτωςθ των ςτρατθγικϊν ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 

(«RegionalInnovationStrategiesforSmartSpecialization - RIS»). 

 Θ ουςιαςτικι ςχετικι υποβάκμιςθ τθσ αρχισ τθσ Επικουρικότθτασ, με τθν 

απόδοςθ ιςχυρϊν εξουςιϊν ςτθν Επιτροπι τόςο ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ όςο 

και ςε αυτό τθσ υλοποίθςθσ (με τθν παραπομπι πολλϊν κρίςιμων λεπτομερειϊν 

ςε μεταγενζςτερεσ ρυκμίςεισ που κα ορίςει θ Επιτροπι δια των «delegatedacts». 

 Θ κατάρτιςθ των προγραμμάτων με βάςθ πρότυπο που κα υιοκετιςει θ Επιτροπι, 
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με το ενδεχόμενο να επιβλθκεί ςε όλα τα κράτθ μζλθ ζνα πρότυπο από τισ «καλζσ 

πρακτικζσ», ςτα πλαίςια μιασ μάλλον αναποτελεςματικισ λογικισ «one-sizefits-

all». 

 Θ επιβολι των Εκ-των-προτζρων αιρεςιμοτιτων και θ (προσ το παρόν) αςάφεια ωσ 

προσ τθν Επιςκόπθςθ επίδοςθσ και το Αποκεματικό Επίδοςθσ, όροι που 

ενδυναμϊνουν ακόμθ περιςςότερο το ρόλο τθσ Επιτροπισ. Αν και θ προςοχι 

ςχεδόν όλων επικεντρϊκθκε ςτισ μακροοικονομικζσ αιρεςιμότθτεσ, εκτιμάται ότι θ 

εκπλιρωςθ πολλϊν από τισ εκ-των- προτζρων αιρεςιμότθτεσ κα είναι, ςτθν 

ελλθνικι περίπτωςθ, ακόμθ δυςκολότερθ. 

 Θ κατθγοριοποίθςθ ςε «λιγότερο ανεπτυγμζνεσ / μεταβατικζσ / περιςςότερο 

ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ», που ναι μεν αντιςτοιχεί ςε αδρζσ γραμμζσ με τθν 

τρζχουςα ουςιαςτικι διάκριςθ των Στόχων ςε «Σφγκλιςθ» / «Μετάβαςθ» / 

«Ανταγωνιςτικότθτα», αλλά ανοίγει ακόμθ περιςςότερο χϊρο ςτισ περιςςότερο 

ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ, υποβακμίηοντασ τον καταςτατικό ρόλο τθσ Ρολιτικισ 

Συνοχισ για τθν αντιςτάκμιςθ των δια-περιφερειακϊν ανιςοτιτων. 

 

Οι εθνικέρ πποκλήζειρ ζηο πλαίζιο ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ 

Θ προςομοίωςθ επιλεξιμότθτασ των ευρωπαϊκϊν περιφερειϊν για τθν επόμενθ περίοδο 

«αφινει» ςτθν κατθγορία των «λιγότερο ανεπτυγμζνων» μόνο τισ ελλθνικζσ περιφζρειεσ 

Θπείρου, Δυτικισ Ελλάδασ και Αν. Μακεδονίασ - Κράκθσ, ςτθν κατθγορία των 

«μεταβατικϊν» τισ Δυτικι Μακεδονία, Κεντρικι Μακεδονία, Κεςςαλία, Ρελοπόννθςο, 

Λόνια Νθςιά και Βόρειο Αιγαίο, και ςτθν κατθγορία των «περιςςότερο ανεπτυγμζνων» τισ 

Αττικι, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο. 
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Κατθγορίεσ Περιφερειών ΕΕ 

 
Πηγή: Εσρωπαϊκή Επιηροπή: προηάζεις για ηην πολιηική ζσνοτής, 2012 

Σοβαρό αρνθτικό ρόλο μπορεί να παίξει θ μθ διάκριςθ ποςοςτϊν ςυγχρθματοδότθςθσ 

ςτο εςωτερικό τθσ κατθγορίασ «περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ», αν και ςτα 

ςχετικά ζγγραφα εργαςίασ δοκιμάηονται κριτιρια κατανομισ που μπορεί να αποδειχκοφν 

πολφ κρίςιμα και κακοριςτικά. Ενδεικτικά είναι τα διαφορετικά αποτελζςματα που 

προκφπτουν, ςτον υπολογιςμό των πόρων για τισ ελλθνικζσ περιφζρειεσ, ανάλογα με τθ 

διαφορετικι ςτάκμιςθ αυτϊν των κριτθρίων. 

Επιλεξιμότθτα των ελλθνικών περιφερειών 

2007-2013 2014-2020 

Λιγότερο 
αναπτυγμζνεσ (< 
75%) 

Σε μετάβαςθ (75%-
90%) 

Ρεριςςότερο 
αναπτυγμζνεσ 
(>90%) 

Σφγκλιςθ Ιπειροσ  
Ανατ. Μακεδονία- 
Κράκθ  
Δυτικι Ελλάδα  
Κεςςαλία 

Ρελοπόννθςοσ 
Λόνια Νθςιά  
Β. Αιγαίο  
Κριτθ 

 

Σταδιακισ εξόδου Κ. Μακεδονία Δ. Μακεδονία Αττικι 
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2007-2013 2014-2020 

Λιγότερο 
αναπτυγμζνεσ (< 
75%) 

Σε μετάβαςθ (75%-
90%) 

Ρεριςςότερο 
αναπτυγμζνεσ 
(>90%) 

Σταδιακισ ειςόδου  Στερεά Ελλάδα Ν. Αιγαίο 

Ανταγωνιςτικότερεσ    

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ, Μήηζος – Χρσζομαλλίδης, 2012 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο, γηα ηελ πεξίνδν 2007‐2013, ήηαλ ε κεγαιχηεξε κέρξη ζηηγκήο 

επέλδπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Αλεξρφηαλ ζε 

ηηκέο 2007 ζηα 347,41 δηζ. επξψ, δειαδή 35,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ΔΔ γηα ηε ζηήξημε ησλ ζρεδίσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζην πιαίζην πεξίπνπ 450 επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα 

ηψξα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, γηα ηελ πεξίνδν 2014‐2020, ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, ζα επελδπζεί πνζφ χςνπο 336 δηζ. Δπξψ (33% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηηο πφιεηο 

ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη παλεπξσπατθνί ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε, θαζψο θαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.  

 
Πηγή: Εσρωπαϊκή Επιηροπή: προηάζεις για ηην πολιηική ζσνοτής, 2012 

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ αλά θαηεγνξία πεξηθεξεηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πηγή: Εσρωπαϊκή Επιηροπή: προηάζεις για ηην πολιηική ζσνοτής, 2012 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (68,7%) αληηζηνηρεί ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο κε πιεζπζκφ 119,2 εθ. θαηνίθνπο. 
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Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ πεξηθεξεηψλ ζχγθιηζεο, αχμεζε ησλ πεξηθεξεηψλ κεηάβαζεο θαη αχμεζε 

ησλ αληαγσληζηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Απφ ηελ άιιε παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θαηά θεθαιή (θ.θ.) δαπάλεο ζηηο αληαγσληζηηθφηεξεο πεξηθέξεηεο ζε 

βάξνο θπξίσο ησλ κεηαβαηηθψλ. εκαληηθή είλαη θαη ε αχμεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πφξσλ γηα ηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία. 

Κοινοτικζσ ενιςχφςεισ 2007-2013 και προτάςεισ για τθν περίοδο 2014-2020 

2007-2013 2014-2020 

Περιφζρειεσ/ 

τόχοι/ Σαμεία 
Ενιςχφςεισ % 

Αρικμόσ 

περιφερειών 
Πλθκυςμόσ 

κ.κ. 

ενιςχφςεισ 

Περιφζρειεσ/ τόχοι 

/ Σαμεία 
Ενιςχφςεισ % 

Αρικμόσ 

Περιφερειών 
Πλθκυςμόσ 

κ.κ. 

ενιςχφςεισ 

φγκλιςθσ  199 57,4 86 153 1300 
Λιγότερο 

αναπτυγμζνεσ 
162,6 48,3 65 119,2 1321 

ταδιακισ 

εξόδου 
13,9 4,0 16 16,4 848 

ε μετάβαςθ 38,9 11,5 51 72,4 580 
ταδιακισ 

ειςόδου 
11,4 3,3 13 19 600 

Ανταγωνι-

ςτικζσ 
43,5 12,6 155 296 147 

Περιςςότερο 

Αναπτυγμζνεσ 
53,1 15,8 155 307,1 171 

Εδαφικι 

ςυνεργαςία 
8,7 2,5    Εδαφικι ςυνεργαςία 11,7 3,4    

Σαμείο 

ςυνοχισ 
70 20,2    Σαμείο ςυνοχισ 68,7 20,4    

φνολο 346,5 100    φνολο 335 99,4    

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ, Κοσρηέζης/ Ασδίκος, 2012
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Κατανομι πόρων των Διαρκρωτικών Σαμείων 

Περιφζρειεσ ΕΚΣ ΕΣΠΑ 

Λιγότερο αναπτυγμζνεσ 25% 75% 

Σε μετάβαςθ 40% 60% 

Ρεριςςότερο αναπτυγμζνεσ 52% 48% 

Πηγή: Εσρωπαϊκή Επιηροπή: προηάζεις για ηην πολιηική ζσνοτής, 2012 

 

 
Πηγή: Εσρωπαϊκή Επιηροπή: προηάζεις για ηην πολιηική ζσνοτής, 2012 

 

 
Πηγή: Εσρωπαϊκή Επιηροπή: προηάζεις για ηην πολιηική ζσνοτής, 2012 
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Ζ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

Διιάδα θαζψο ζε επίπεδν ρψξαο, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηε λέα πεξίνδν 

αλακέλεηαη, λαείλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 – 2013, γεγνλφο ην νπνίν πξαθηηθά νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

θαη απνθαζίζεη ε ΔΔ λα αθνινπζεί, ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαλνκψλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ, ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα ΑΔΠ θαη 

απαζρφιεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2008, ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

Διιάδα δελ είρε πξαθηηθά εηζέιζεη ζηα έηε ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ην επίπεδν 

αλάπηπμεο, ελ πνιινίο, παξνπζίαδε πνιιά ζπκπηψκαηα πιαζκαηηθφηεηαο, φπσο 

απνδείρηεθε απφ ηελ θαηαβαξάζξσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηα επφκελα έηε 2009, 2010, 

2011, θαηά ηα νπνία ην ΑΔΠ παξνπζίαζε δξαζηηθή κείσζε. 

Παξάιιεια, πξνθχπηνπλ πεξηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ειιεληθή πξαθηηθή 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ: 

 Θ επιβολι των εκ-των-προτζρων και των μακροοικονομικϊν αιρεςιμοτιτων, θ 

οποία κζτει ςε αμφιβολία αν όχι τθν ζγκριςθ και εκκίνθςθ, οπωςδιποτε τθν 

εφαρμογι και ολοκλιρωςθ των Ρρογραμμάτων. Θ επίτευξθ των εκ-των-προτζρων 

όρων αποδείχκθκε ιδθ ςτθν περίοδο 2007-2013 ότι είναι εξαιρετικά δφςκολθ, ενϊ 

οι μακροοικονομικοί όροι κα είναι εξ οριςμοφ ευζλικτοι, είτε διότι θ 

μακροοικονομικι κατάςταςθ μπορεί να διαφοροποιθκεί ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε εκ 

των πραγμάτων να χρειάηεται οπωςδιποτε μια ςυνολικότερθ τροποποίθςθ τουσ, 

είτε διότι θ ζνταξθ κάποιων Κρατϊν - Μελϊν ςτον Μθχανιςμό Στιριξθσ κα τουσ 

προςφζρει περικϊριο για τροποποίθςθ των όρων ι για επζκταςθ τθσ περιόδου 

επίτευξισ τουσ. 

 Ο οριςμόσ 11 Κεματικϊν Στόχων, ςτουσ 8 εκ των οποίων θ χϊρα είτε ζχει πενιχρζσ 

επιδόςεισ, είτε παγίωσ αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ενεργοποίθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με 

τθν εγκατάλειψθ των Ρρογραμματικϊν Στόχων του παρελκόντοσ (Συνοχι, 

Ρεριφερειακι Ανταγωνιςτικότθτα), τθ ςθμαντικότερθ (από τθν προθγοφμενθ 

περίοδο) επζκταςθ τθσ Ρολιτικισ τθσ Συνοχισ ςτισ «περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

περιφζρειεσ», τθν ζμφαςθ που δίδεται ςτθν Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» (ςε 
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βακμό δεςμευτικότθτασ πολφ υψθλότερο από αυτιν που δόκθκε κατά τθν 

προθγοφμενθ περίοδο ςτθ Στρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ), τθν αυςτθρι κεματικι 

ςυγκζντρωςθ και τθν κατά Διαρκρωτικό Ταμείο ςυγκζντρωςθ ςε ιδιαιτζρωσ 

λεπτομερείσ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ, από τισ οποίεσ απουςιάηουν εκείνεσ 

ακριβϊσ ςτισ οποίεσ παγίωσ θ χϊρα προςανατόλιηε τουσ επενδυτικοφσ τθσ πόρουσ. 

 Θ πρόβλεψθ για πρότυπο περιεχόμενο για τθ Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ 

(PartnershipAgreement) και για τα Ρρογράμματα, περιεχόμενο που ουςιαςτικά 

υπερκακορίηεται από το ευρωπαϊκό Κοινό Στρατθγικό Ρλαίςιο. Ακόμθ και αν δοκεί 

ςτα Κράτθ - Μζλθ ςχεδιαςτικι ευελιξία, κα είναι εξαιρετικά δφςκολο για τα Κράτθ 

- Μζλθ με ιςτορικό αναποτελεςματικοφ προγραμματιςμοφ, να επιβάλουν ςτο 

βακμό «αποκλίνοντα» πρότυπα για τα δικά τουσ Ρρογράμματα και τθ ΣΕΣ. 

 Θ ιςχυρι ζμφαςθ που δίδεται ςτισ ςυνολικζσ παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνου 

χαρακτιρα και ςε ειδικότερα προγραμματικά εργαλεία: 

TerritorialInvestmentStrategies, CommunityLedDevelopment, Χρθματοδοτικά 

Μζςα, Κοινά Σχζδια Δράςθσ. Σε πολλά από τα εργαλεία αυτά, θ χϊρα είτε δεν 

διακζτει επαρκι εμπειρία ςχεδιαςμοφ, είτε ζχει να επιδείξει χαμθλι ι μζςθ 

αποτελεςματικότθτα ι/και αποδοτικότθτα, παρά τισ προςπάκειεσ που ξεκίνθςαν 

ιδθ ςτο 2ο ΚΡΣ. 

 Ο οριςμόσ υψθλϊν ελάχιςτων ποςοςτϊν ςυμμετοχισ του ΕΚΤ ςτισ Ρεριφζρειεσ 

Μετάβαςθσ, ςτισ Ρεριςςότερο Ανεπτυγμζνεσ Ρεριφζρειεσ αλλά και ςτισ Λιγότερο 

Ανεπτυγμζνεσ Ρεριφζρειεσ (ςε ό,τι αφορά ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ). Το κατά 

ακριβζσ φψοσ αυτισ τθσ ποςόςτωςθσ ενδζχεται να μειωκεί, παραμζνει όμωσ θ 

ιςχυρι κεντρικι κατεφκυνςθ προσ παρεμβάςεισ για τθν ανάπτυξθ των 

ανκρϊπινων πόρων, τομζα όπου θ χϊρα εμφανίηει περιοριςμζνθ 

αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα ι χρόνια, ςοβαρι κακυςτζρθςθ ςτθν 

υλοποίθςθ. 

 Θ επιλογι των δφο πεδίων ςτιριξθσ ςτο Ταμείο Συνοχισ (περιβάλλον, 

διευρωπαϊκά δίκτυα) και κυρίωσ τριϊν ςυγκεκριμζνων προτεραιοτιτων ςτα δίκτυα 

μεταφορϊν (πολυτροπικόσ ενιαίοσ ευρωπαϊκόσ χϊροσ μεταφορϊν, φιλικά προσ το 

περιβάλλον ςυςτιματα μεταφορϊν, ολοκλθρωμζνα - υψθλισ ποιότθτασ - 

διαλειτουργικά ςιδθροδρομικά ςυςτιματα), επιλογζσ οι οποίεσ, ςε ςυνδυαςμό με 
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το ringfencing ςτο Ταμείο Συνοχισ και με τθ δθμιουργία του 

ConnectingEuropeFacility, περιορίηουν τθ δυνατότθτα να αξιοποιθκεί το Ταμείο 

Συνοχισ για να καλυφκοφν ανάγκεσ ςε παρεμβάςεισ υποδομϊν που δεν 

περιλαμβάνονται ςτισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΤΡΑ. 

 Τζλοσ, οι περιοριςμζνοι ςυνολικοί πόροι των Διαρκρωτικϊν Ταμείων που 

αναμζνεται να δοκοφν ςτθ χϊρα, ςε ςυνδυαςμό όμωσ με τουσ νζουσ Κεματικοφσ 

Στόχουσ, τισ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ των Ταμείων, τθν ποςόςτωςθ υπζρ του 

ΕΚΤ και τθν ζμφαςθ ςτισ ςυνολικζσ παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα και 

ςτα ειδικότερα προγραμματικά εργαλεία. Είναι ακριβϊσ αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ που 

οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι, ακόμθ και αν δίδονταν ςτθ χϊρα πόροι παραπλιςιοι 

με αυτοφσ τθσ τρζχουςασ περιόδου, θ αξιοποίθςθ τουσ ςτθ νζα περίοδο δεν κα 

ιταν οφτε ευχερισ οφτε οπωςδιποτε αποδοτικι. 

 

 

Δξειδίκεςζη και ανάλςζη ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ ζε ηοπικό επίπεδο 

Η πολιηική ζςνοσήρ ζε ηοπικό επίπεδο 

Οη εμειίμεηο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ ζεκαηνδνηνχλ κία αιιαγή 

θαηεχζπλζεο πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εδαθηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ. Ζ πνιηηηθήζπλνρήο απφ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πιένλ ζηξέθεηαη ζηελ αλάπηπμεδπλαηνηήησλ. Μία λέα 

εδαθηθή πξνζέγγηζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πνιπθεληξηθήαλάπηπμε, ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ ζπλνιηθά, ζηελ ελδνγελή αγξνηηθή αλάπηπμεθαη 

γεληθφηεξα ζε κία βειηησκέλε πξννπηηθή εδαθηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο 

θαιχηεξεοαμηνπνίεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ.  

Οη θαηεπζχλζεηοπνιηηηθήο επηζεκαίλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάγθε εθαξκνγήο 

ζηξαηεγηθψλ, θαηάηφπνπο επελδχζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζηφρν ηεο 

ηζφξξνπεοπεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ηε δηακφξθσζε πεξηζζφηεξν 

δηαθνξνπνηεκέλσλεξγαιείσλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο ησλπεξηθεξεηψλ. 
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Ζ «θαηά ηφπνπο» ή «ηνπνθεληξηθή» πνιηηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κία καθξνρξφληα 

ζηξαηεγηθή πνπ επηδηψθεη ηε δηεπζέηεζε ηεο επίκνλεο ππναμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ, ε νπνία θαλεξψλεη έλα επίπεδναλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε 

ηνπ επίκνλνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, κέζσ εμσηεξηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο πνιπεπίπεδεοδηαθπβέξλεζεο. ηφρν απνηειεί ε απειεπζέξσζε 

ησλ εδαθηθψλδπλαηνηήησλ κέζσ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο θαηζηελ ηνπηθή γλψζε, αμηνπνηψληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο 

θαη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ. 

Τπφ ηελπξνζέγγηζε απηή, πεξηθέξεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζεαλαγλσξίδνληαη σο «αλαμηνπνίεηνη πφξνη» πνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ ψζηε λαπξνζθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ΔΔ. 

ε εζληθφ επίπεδν αλαθέξεηαη φηη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 έγηλαλζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ, πξσηίζησο,κηα αλαδηάηαμε 

ζπζρεηηζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηθεξεηαθήο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο 

απηνδηνίθεζεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηθέξεηαο σο βαζκνχ 

απνθέληξσζεο ηεο δηνίθεζεο. Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε Α Βαζκνχ, αλαβάζκηζε ηνξφιν ηεο, ηφζν σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο  ηεο,φζν θαη σο πξνο ηελ 

πνιηηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγή πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ.Δλαξκνληδφκελνη 

έηζη κε ηηο Δπξσπατθέο αιιά θαη ηηο εζληθέο επηηαγέο γηα ηελ 

ηζρπξνπνίεζε,ελδπλάκσζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν Γήκνο 

θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηελαλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ηνπ, λ‟ απνθηήζεη θαη 

λ‟ αμηνπνηήζεη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέοδηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, λα ιεηηνπξγήζεη ηειηθά 

σο κνλάδα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, λα παξέρεηαμηφπηζηεο ππεξεζίεο ζηνπο 

πνιίηεο, λα ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλεπελδχζεσλ, 

αζθψληαο νπζηαζηηθή πνιηηηθή θαη έρνληαο ηνλ πξψην ιφγν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπδηθνχ ηνπ κέιινληνο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»νη Γήκνη ζπγθξνηνχλ 

γεσγξαθηθέο, πιεζπζκηαθέο ελφηεηεο κείδνλνοθιίκαθαο, νηθνλνκηθέο ελφηεηεο κε πην 
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πνιπζχλζεηεο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ζηελ άζθεζε ηεο 

«ηνπηθήο δηνίθεζεο».  

 

Τα νέα επγαλεία ηοπικήρ ανάπηςξηρ ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ ηηρ ΔΔ για 

ηηνππογπαμμαηική πεπίοδο 2014-2020 

H πξνψζεζε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο κέζσ ηεο 

αιιεινζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ Σακείσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξφηαζε γηα ην 

Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην θαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη πξνβιέςεηο γηα  

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ θαη 

ππνπεξηθεξεηαθψλ πξνζεγγίζεσλ καξηπξνχλ ηελ αλάδεημε ηεο εδαθηθήο δηάζηαζεο 

σο απνθαζηζηηθήο ζπληζηψζαο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. 

 

Ολοκληπωμένη Δδαθική Δπένδςζη (ΟΔΔ) 

Ζ ΟΔΔ είλαη έλα εξγαιείν πινπνίεζεο εδαθηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε νινθιεξσκέλν 

ηξφπν. Γελ απνηειεί ιεηηνπξγία, νχηε ππφ-πξνηεξαηφηεηα Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα, ε ΟΔΔ επηηξέπεη ζε θξάηε - κέιε λα πινπνηήζνπλ 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα κε νξηδφληην ηξφπν θαη λα αληιήζνπλ ρξεκαηνδφηεζε 

απφ δηάθνξνπο άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη ΟΔΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απνδνηηθά κφλν 

εάλ ε ελ ιφγσ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δηαζέηεη κηα νινθιεξσκέλε, 

δηαηνκεαθή εδαθηθή ζηξαηεγηθή. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ΟΔΔ είλαη ηα εμήο: 

 ηαεμνζζιέκδ πενζμπή ηαζ μθμηθδνςιέκδ εδαθζηή ζηναηδβζηή 

ακάπηολδξ  

 δζαιυνθςζδ δέζιδξ δνάζεςκ πνμξ οθμπμίδζδ ηαζ  

 πνυκμζα βζα νοειίζεζξ δζαηοαένκδζδξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ΝΔΔ. 

Κάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηδηαίηεξα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξεί λα 

απνηειεί αληηθείκελν κηαο ΟΔΔ, μεθηλψληαο απφ επηκέξνπο αζηηθέο γεηηνληέο κε 
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πνιιαπιέο ειιείςεηο έσο ην αζηηθφ, κεηξνπνιηηηθφ, αζηηθφ-αγξνηηθφ, ππφ-

πεξηθεξεηαθφ ή δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μηα ΟΔΔ κπνξεί επίζεο λα πινπνηήζεη 

νινθιεξσκέλεο δξάζεηο ζε απνζπαζκέλεο γεσγξαθηθέο κνλάδεο κε παξεκθεξή 

ραξαθηεξηζηηθά εληφο κηαο πεξηθέξεηαο (π.ρ. έλα δίθηπν πφιεσλ κηθξνχ ή κεζαίνπ 

κεγέζνπο). Γελ είλαη ππνρξεσηηθή, ζην πιαίζην ηεο ΟΔΔ, ε ρσξηθή θάιπςε ηεο 

έθηαζεο κηαο δηνηθεηηθήο κνλάδαο. 

Οη δξάζεηο πξνο πινπνίεζε, κέζσ ΟΔΔ, ζα ζπκβάινπλ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 

ησλ ζρεηηθψλ αμφλσλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ/ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο εδαθηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Μπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην Σακείν πλνρήο, αιιά δελ 

είλαη ππνρξεσηηθφο ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηακείσλ ζε θάζε ΟΔΔ. 

Δλζαξξχλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ απφ ηελ ΟΔΔ, θαζψο ε 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απαηηεί ηε ζχλδεζε θνηλσληθψλ (soft) επελδχζεσλ, κε ηηο 

επελδχζεηο ζε θπζηθέο ππνδνκέο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζπλαθέο ζηελ πεξίπησζε 

βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Τοπικά ππογπάμμαηα ανάπηςξηρ με ππωηοβοςλία Τοπικών 

Κοινοηήηων (ΑΠΤΚ) 

Ζ Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΑΠΣΚ) απνηειεί έλα επηκέξνπο 

εξγαιείν ζε ππνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε 

ινηπή αλαπηπμηαθή ππνζηήξημε ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηφρνο ηεο ΑΠΣΚ λα 

θηλεηνπνηήζεη ηνπηθφ δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», θαιιηεξγψληαο ηελ εδαθηθή ζπλνρή θαη 

επηηπγράλνληαο ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο πνιηηηθήο. Σν ζρέδην θαλνληζκνχ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER θαη 

αθνξά φια ηα ηακεία πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην ζηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 

Σν πξφγξακκα LEADER ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 1991, ζρεδηάζηεθε λα  εληζρχζεη 

ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη αλαδείρζεθε ζε εξγαιείν κε πςειφ 
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βαζκφ απνδνρήο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ζ ίδηα κέζνδνο πινπνίεζεο έρεη πξνσζεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζε άιιεο πξσηνβνπιίεο φπσο νη URBAN θαη EQUAL 

αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο. Σα 

βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε ηνπ εξγαιείνπ: 

 Νζ μιάδεξ ημπζηήξ δνάζδξ εα πνέπεζ κα απμηεθμφκηαζ απυ 

εηπνμζχπμοξ ημπζηχκ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ 

ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ (επζπεζνδιαηίεξ, ημπζηέξ ανπέξ, 

εκχζεζξ, μιάδεξ πμθζηχκ, ημζκμηζηέξ ηαζ εεεθμκηζηέξ μνβακχζεζξ, 

ηθπ.). Ζ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ηαζ μζ εηαίνμζ ημο ζδζςηζημφ ημιέα 

πνέπεζ κα ηαηέπμοκ ημοθάπζζημκ ημ 50 % ηδξ ελμοζίαξ ζηδ θήρδ 

απμθάζεςκ ηαζ ηαιία μιάδα ζοιθενυκηςκ δεκ πνέπεζ κα έπεζ πάκς 

απυ 49 % ηςκ ρήθςκ. 

 Νζ ζηναηδβζηέξ ημπζηήξ ακάπηολδξ αθμνμφκ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή 

ηαζ πνέπεζ κα ηαεμνίγεηαζ μ πθδεοζιυξ πμο ηαθφπημοκ, κα 

πενζθαιαάκμοκ ακάθοζδ ηςκ ακαπηολζαηχκ ακαβηχκ ηαζ ηδξ 

δοκαιζηήξ ηδξ πενζμπήξ, πενζβναθή ηςκ ζηυπςκ, οπυδεζλδ ημο 

μθμηθδνςιέκμο ηαζ ηαζκμηυιμο παναηηήνα ηδξ ζηναηδβζηήξ, ζπέδζμ 

δνάζδξ υπμο εα ακαθένμκηαζ ζοβηεηνζιέκα ένβα, νοειίζεζξ 

δζαπείνζζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ, ηαεχξ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηυ 

ζπέδζμ. 

 Ζ ηάθορδ πενζμπήξ ηαζ πθδεοζιμφ ιζαξ δεδμιέκδξ ημπζηήξ 

ζηναηδβζηήξ μνίγεηαζ απυ ηζξ μιάδεξ ημπζηήξ δνάζδξ, ςζηυζμ πνέπεζ 

κα είκαζ ζοκεηηζηή ηαζ κα πνμζθένεζ επανηή ηνίζζιδ ιάγα βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ηδξ οθμπμίδζδ. Δκαπυηεζηαζ ζηζξ μιάδεξ ημπζηήξ 

δνάζδξ κα ηαεμνίζμοκ ηζξ πναβιαηζηέξ πενζμπέξ ηαζ ημ πθδεοζιυ 

πμο εα ηαθφρμοκ μζ ζηναηδβζηέξ ημοξ, αθθά πνέπεζ κα είκαζ 

ζοκεπείξ ιε ηα ηνζηήνζα πμο εα παναεέζεζ δ Δπζηνμπή, ιέζς πνάλδξ 

ηαη’ ελμοζζμδυηδζδ. Γζα θυβμοξ ακαθμνάξ, μζ δζαηάλεζξ ηδξ πενζυδμο 

2007-2013, ζπεηζηά ιε ηδκ ηάθορδ πθδεοζιμφ ζημ πθαίζζμ ημο 

πνμβνάιιαημξ LEADER, ζημπεφμοκ ζε εθάπζζημ πθδεοζιυ ίζμ ιε 

10.000 ηαζ ιέβζζημ ίζμ ιε 150.000 ακενχπμοξ. 
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Ζ ΑΠΣΚ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην (Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη Σακείν 

πλνρήο) ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (ηα Σακεία ηνπ ΚΠ). 

 

Ζ ΑΠΣΚ είλαη κηα πξνζέγγηζε κε απζηεξά «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» ραξαθηήξα. Ζ 

ηνπηθή νκάδα δξάζεο είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ζην πιαίζην απηήο. Ζ 

ΟΔΔ, απφ ηελ άιιε, δελ πξνδηθάδεη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο ίδηεο ηηο 

επελδχζεηο – απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ ή έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. Χο ηέηνηα, ε ΑΠΣΚ, γηα παξάδεηγκα, 

ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα ζπζηαηηθφ κηαο νινθιεξσκέλεο αζηηθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ πινπνηείηαη, κέζσ ΟΔΔ. 

 

Ολοκληπωμένη Βιώζιμη Αζηική Ανάπηςξη 

Οη πξνηάζεηο γηα νινθιεξσκέλε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα νινθιεξσκέλσλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηε βηψζηκε αζηηθή 

αλάπηπμε, κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ πφιεσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο. 

Πξνηείλεηαη νη πφιεηο λα ζπλδπάζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνκεαθέο 

επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αζηηθνχ ραξαθηήξα (πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ κεησκέλεο 

ρξήζεο άλζξαθα γηα αζηηθέο πεξηνρέο, βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαδσνγφλεζεο 

ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ) θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο 

νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ζπλδπάζνπλ απηέο ηηο 

δξάζεηο κε άιιεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΔΚΣ, ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ ηνπ 

πξνηεξαηνηήησλ. 
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Οη πφιεηο πνπ πινπνηνχλ νινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε κε 

αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλαλ θαηάινγν πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ηηο πκβάζεηο Δηαηξηθήο ρέζεο ηνπ Κξάηνπο Μέινπο θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Απηνί νη θαηάινγνη είλαη ελδεηθηηθνί θαη κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Ζ Οινθιεξσκέλε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε είλαη έλαο λένο ηξφπνο πινπνίεζεο γηα 

ηελ νκαδνπνίεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ δηάθνξνπο άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ, απφ έλα 

ή πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα δηαηνκεαθέο παξεκβάζεηο πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ. Μηα Οινθιεξσκέλε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε είλαη έλα ηδαληθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλδπαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ απηνχο ηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

ΔΣΠΑ, ΔΚΣ θαη Σακείν πλνρήο (Σ). 

Με βάζε έλαλ θαηάινγν πφιεσλ πνπ θαηήξηηζαλ ηα θξάηε - κέιε ζην πιαίζην ηεο 

χκβαζεο εηαηξηθήο ζρέζεο, ε Δπηηξνπή ζα ζεζπίζεη κηα "πιαηθφξκα αζηηθήο 

αλάπηπμεο", ε νπνία πεξηιακβάλεη 300 πφιεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε, πνπ ζα ηνλψζεη 

έλαλ πην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο πνιηηηθέο δηάινγν γηα ηελ αζηηθή αλάπηπμε κεηαμχ 

ησλ πφιεσλ, ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαη ηελ Δπηηξνπή. Γελ πξφθεηηαη γηα  

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, αιιά πεξηζζφηεξν γηα έλαλ κεραληζκφ πνπ θάλεη πην νξαηή 

ηε ζπκβνιή ησλ πφιεσλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο πξνο ηε ζηξαηεγηθή 

"Δπξψπε 2020", δηεπθνιχλνληαο νινθιεξσκέλεο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ηε 

βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη θεθαιαηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα. 

Οη θαηλνηφκεο αζηηθέο δξάζεηο ζα είλαη πηινηηθά έξγα, έξγα επίδεημεο θαη ζρεηηθέο 

κειέηεο επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπο κπνξεί λα θαιχπηεη 

φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Δίλαη επίζεο επξέσο 

αλακελφκελε ε επηδίσμε ηεο ζηελήο ζχλδεζεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο κε ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη ηηο επηκέξνπο 

αλάγθεο ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη πην έληνλα απφ ηε 
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θηψρεηα, ή νκάδσλ-ζηφρσλ κε πςειφηεξν θίλδπλν δηαθξίζεσλ ή απνθιεηζκνχ – φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηε χκβαζε εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. 

 

Αξιοποίηζη πποηγούμενηρ εμπειπίαρ 

 

Αξιολόγηζη ηων πποηγούμενων ππογπαμμαηικών πεπιόδων 

Αξιολόγηζη παπεμβάζεων ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 1994-1999 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε αμηνιφγεζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 1994-1999 (Β‟ ΚΠ). 

 Τπνδνκέο Οδηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ: Ρμ 

ζοκμθζηυ Δεκζηυ ηαζ Δπανπζαηυμδζηυ δίηηομ ηδξ Ξενζθένεζαξ ιεηά ημ 

ηέθμξ ημο ΞΔΞ Ξεθμπμκκήζμο 1989-1993 ακένπμκηακ ζε 5.504 πθι. 

Απυ αοηά, ηα 1.190 πθι. αθμνμφζακ ζε εεκζηυ μδζηυ δίηηομ ηαζ ηα 

οπυθμζπα 4.314 ζε επανπζαηυ. Θαηά ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 

1994-1999 μθμηθδνχεδηακ μδζηά ένβα πμο ακηζζημζπμφκ ζε 850 

πθι. μδζημφ δζηηφμο, ηα μπμία ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζε αεθηζχζεζξ, 

αθθά ηαζ κέεξ πανάλεζξ εεκζημφ ηαζ επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο. 

Πδιακηζηή ιπμνεί κα εεςνδεεί δ πανέιααζδ, ηυζμ ημο ΞΔΞ 

Ξεθμπμκκήζμο 1994-1999, υζμ ηαζ άθθςκ πνδιαημδμηζηχκ ιέζςκ 

βζα ηδκ ηαηαζηεοή αθθά ηαζ αεθηίςζδ ηςκ αοημηζκδημδνυιςκ ηδξ 

Ξενζθένεζαξ. Πε βεκζηέξ βναιιέξ μζ ζδιακηζηυηενεξ πανειαάζεζξ επί 

ημο μδζημφ δζηηφμο ηδξ Ξενζθένεζαξ εκηάζζμκηαζ ζημ ΞΔΞ 

Ξεθμπμκκήζμο 1994-1999, ημ μπμίμ πνδιαημδυηδζε ένβα ζε 60 

πθι. εεκζημφ μδζημφ δζηηφμο, ζε 650 πθι. επανπζαημφ δζηηφμο ηαζ ζε 

140 πθι. πενίπμο δδιμηζημφ - ημζκμηζημφ μδζημφ δζηηφμο. Ξανά ηζξ 

πνμακαθενυιεκεξ υιςξ ζδιακηζηέξ πανειαάζεζξ επί ηςκ μδζηχκ 

οπμδμιχκ ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ, μζ 

οθζζηάιεκεξ εθθείρεζξ είκαζ επίζδξ ζδιακηζηέξ, θυβς ηδξ ιζηνήξ 

ηθίιαηαξ πανειαάζεςκ ηαηά ηζξ πνμδβμφιεκεξ δφμ δεηαεηίεξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεβάθδ έηηαζδ ηδξ Ξενζθένεζαξ ηαζ ημ ακάβθοθμ 
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ημο εδάθμοξ (ηονίςξ μνεζκυ ηαζ διζμνεζκυ), ζε ζπέζδ ιε ηζξ κέεξ 

ακαπηολζαηέξ πνμμπηζηέξ πμο δζαθαίκμκηαζ βζα ηδκ Ξενζθένεζα 

Ξεθμπμκκήζμο, ςξ "βέθονα" ηδξ πενζαίαξ Δθθάδαξ ιε ημ κυηζμ 

κδζζςηζηυ πχνμ ηαζ ηδ βεζηκίαζή ηδξ ιε ημ ιδηνμπμθζηζηυ ηέκηνμ ηδξ 

Σχναξ.  Ηδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ δ πανέιααζδ ημο ΞΔΞ 

Ξεθμπμκκήζμο, υζμκ αθμνά ζηδ δδιζμονβία ημο αοημηζκδηυδνμιμο 

Ρνίπμθδ-Θαθαιάηα, μ μπμίμξ ζοκδέεζ ηδκ Ρνίπμθδ ιε ηδκ Αεήκα ηαζ 

ηδκ Θαθαιάηα, εκχ ζδιακηζηυ ακαπηολζαηυ πανάβμκηα βζα ηδκ 

πενζμπή απμηεθεί μ άλμκα ΞΑΘΔ μ μπμίμξ δζένπεηαζ απυ ημ αυνεζμ 

ηιήια ηδξ Ξενζθένεζαξ. 

 Ληκεληθέο Τπνδνκέο: Ακαθμνζηά ιε ηζξ θζιεκζηέξ οπμδμιέξ 

πναβιαημπμζήεδηακ πανειαάζεζξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ, πςνίξ αοηέξ κα 

έπμοκ εκηαπεεί ζημ ΞΔΞ Ξεθμπμκκήζμο 1994-1999, ηαζ 

ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζηδ δδιζμονβία / επέηηαζδ ιυθςκ. 

 Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Ιζηνχ: Θαηά ημ Β’ ΘΞΠ, ζημ πθαίζζμ ημο ΞΔΞ 

Ξεθμπμκκήζμο 1994-1999, εκζζπφεδηακ ιυκμ 15 επεκδοηζηά 

ζπέδζα, εηζοβπνμκζζιμφ ή/ηαζ ίδνοζδξ - επέηηαζδξ δναζηδνζμηήηςκ, 

φρμοξ 19.7 εηαη. εονχ οπμθεζπυιεκα ζδιακηζηά ημο 

πνμβναιιαηζζιέκμο ζηυπμο, αθθά ηαζ ηδξ ακάβηδξ αφλδζδξ ημο 

επεκδεδοιέκμο παβίμο ηεθαθαίμο ζηδ ιεηαπμίδζδ ηδξ Ξενζθένεζαξ. 

 Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ: Θαηά ηδκ 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 1994-1999 μζ πανειαάζεζξ βζα εκίζποζδ ηςκ 

ΚΚΔ ήηακ ζπεηζηά πενζμνζζιέκεξ, ηυζμ απυ ημ ΞΔΞ Ξεθμπμκκήζμο, 

υζμ ηαζ απυ ηα ακάθμβα Ρμιεαηά Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα ημο 

Β΄ ΘΞΠ ή ηςκ ακηίζημζπςκ Θμζκμηζηχκ Ξνςημαμοθζχκ, πανά ηδ 

ιεβάθδ γήηδζδ απυ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ζζηυ ηδξ Ξενζθένεζαξ. Ν 

πενζμνζζιέκμξ ααειυξ εκίζποζδξ μθείθεηαζ αθ’ εκυξ ζηδκ 

ηαεοζηένδζδ έκανλδξ αοηχκ ηςκ πανειαάζεςκ, αθ’ εηένμο ζημ 

παιδθυ φρμξ ηςκ δζαηζεέιεκςκ ημκδοθίςκ βζα ηέημζμο είδμοξ 

πανειαάζεζξ. 
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 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ & πγξψλ απνβιήησλ, ππνδνκέο χδξεπζεο 

& πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ: Θαηά ηζξ δφμ 

πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ 1989-1993 ηαζ 1994-1999 οθμπμζήεδηε 

ζηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο ζεζνά ένβςκ ζημκ ημιέα ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ εζδζηυηενα ένβα δζαπείνζζδξ οβνχκ 

ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ, ηαεχξ ηαζ ένβα επέηηαζδξ ηαζ 

ακηζηαηάζηαζδξ δζηηφςκ φδνεοζδξ βζα μνεμθμβζηυηενδ δζαπείνζζδ 

ηςκ οδάηςκ. 

 Βαζηθέο Αγξνηηθέο Τπνδνκέο: Πε βεκζηέξ βναιιέξ ηαηά ηζξ δφμ 

πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ 1989-1993 ηαζ 1994-1999, 

πναβιαημπμζήεδηακ ιζηνήξ ηθίιαηαξ πανειαάζεζξ ζηζξ αβνμηζηέξ 

οπμδμιέξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζε εββεζμαεθηζςηζηά ένβα ηαζ 

ακαδαζιμφξ, ιε εθθείρεζξ ςξ πνμξ ηα πανάθθδθα ένβα πνμηεζιέκμο 

κα βίκμοκ αοημί απμδμηζημί. 

 Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε ησλ δαζψλ: Θαηά ηδκ πνμβναιιαηζηή 

πενίμδμ 1994-1999 πναβιαημπμζήεδηακ πανειαάζεζξ πνμζηαζίαξ 

ηαζ αλζμπμίδζδξ ημο δαζζημφ πθμφημο ηδξ Ξενζθένεζαξ ζε έηηαζδ 

2.550 ζηνειιάηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ δζάκμζλδξ 370 

πθι. δαζζηχκ δνυιςκ. 

 Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο: Θαηά ημ Β’ ΘΞΠ 

οθμπμζήεδηακ ζηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο 2.947 ζπέδζα 

αεθηίςζδξ ζηζξ βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, απυ ηα μπμία πμζμζηυ 

90,2% (2.657 ζπέδζα αεθηίςζδξ) αθμνμφζε ζηδ θοηζηή παναβςβή, 

εκχ ημ 9,8% (290 ζπέδζα αεθηίςζδξ) αθμνμφζε ζηδ γςζηή 

παναβςβή. Ζ ιέζδ Γδιυζζα Γαπάκδ ακά ζπέδζμ αεθηίςζδξ ακήθεε 

ζηα 13.399 ΔΟΥ. Πημ πθαίζζμ αοηυ πναβιαημπμζήεδηακ δνάζεζξ 

εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ ιε ηδ δδιζμονβία 

εενιμηδπζαηχκ ηαθθζενβεζχκ ζε είδδ πμο δεκ ακηζιεηςπίγμοκ 

πνμαθήιαηα δζάεεζδξ ζηδκ Δονςπασηή ηαζ Γζεεκή Αβμνά, μζ μπμίεξ 

απμννυθδζακ έβηαζνα ηαζ ηαηά ημ ιέβζζημ ημοξ δζαηζεέιεκμοξ ζε 

αοηέξ πυνμοξ. 
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 Δλίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ βαζηθψλ / ηερληθψλ & 

θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ νξεηλή & κεηνλεθηηθή ελδνρψξα: 

Ρυζμ απυ ημ ΞΔΞ Ξεθμπμκκήζμο 1994-1999, υζμ ηαζ απυ δζάθμνα 

άθθα ζοβπνδιαημδμημφιεκα Ξνμβνάιιαηα, αθθά ηαζ απυ αιζβχξ 

εεκζημφξ πυνμοξ (ζημ πθαίζζμ εκίζποζδξ ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ ηδξ 

Ρμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ) δδιζμονβήεδηακ οπμδμιέξ, μζ μπμίεξ υιςξ 

δεκ ηαθφπημοκ πανά εθάπζζηα ηζξ ακάβηεξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ. Νζ 

ααζζηυηενεξ ακάβηεξ ζε οπμδμιέξ (εηηυξ εηείκςκ ημο μδζημφ 

δζηηφμο) ακαθένμκηαζ ζηδκ φδνεοζδ ηαζ απμπέηεοζδ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ζε δδιυζζεξ μζηζζηζηέξ ακαπθάζεζξ, πχνμοξ ζηάειεοζδξ ηαζ 

αεθδηζηέξ οπμδμιέξ. 

 Αλάδεημε πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη κλεκείσλ θπζηθνχ 

θάιινπο: Θαηά ηδ δζάνηεζα ημο Β’ ΘΞΠ έβζκακ πανειαάζεζξ 

ακάπθαζδξ ζε παναδμζζαημφξ ηαζ ζζημνζημφξ μζηζζιμφξ ηαζ ικδιεία 

ζε υθδ ηδ βεςβναθζηή έηηαζδ ηδξ Ξενζθένεζαξ ιε πμθφ εεηζηά 

απμηεθέζιαηα ηαζ ζοκαηυθμοεεξ ακαπηολζαηέξ επζπηχζεζξ. 

 Πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο: Θαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο Β’ ΘΞΠ, αθμφ είπε δζαβκςζεεί δ ηαηαηενιαηζζιέκδ ηαζ 

απμζπαζιαηζηή πνμζπάεεζα πνμαμθήξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ 

ηδξ Ξενζθένεζαξ, ηαηααθήεδηε πνμζπάεεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ 

εκυξ οπμζηδνζηηζημφ ιδπακζζιμφ, δ μπμία υιςξ δεκ εηεθεζθυνδζε, 

βζα θυβμοξ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ έθθεζρδ ζπεηζηήξ ςνζιυηδηαξ ημο 

ημζκςκζημ-μζημκμιζημφ ηαζ επζπεζνδιαηζημφ ζζημφ ηδξ Ξενζθένεζαξ 

βζα ηέημζμο είδμοξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 Τπνδνκέο Τγείαο – Πξφλνηαο ζηα αζηηθά & εκηαζηηθά θέληξα: 

θμπμζήεδηακ μοζζαζηζηέξ πανειαάζεζξ απυ ημ ΞΔΞ 1994–1999, ιε 

απμηέθεζια ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ κμζμημιείμο ηαζ ηνεζξ επεηηάζεζξ 

ζε ακηίζημζπα κμιανπζαηά ηαζ πενζθενεζαηά κμζμημιεία. 

 Τπνδνκέο εθπαίδεπζεο ζηα αζηηθά & εκηαζηηθά θέληξα: 

Ξναβιαημπμζήεδηακ πανειαάζεζξ ζηζξ  οπμδμιέξ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ 

(Ξνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ) ζηζξ αζηζηέξ ηαζ 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 57 απφ 175 

 

 

διζαζηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Ξενζθένεζαξ, ςζηυζμ δ αεθηίςζδ ηαζ 

επέηηαζδ ηδξ οπμδμιήξ ζε ζπμθζηά ηηίνζα πνςημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ δεκ είπε ζοιπενζθδθεεί ζηζξ δνάζεζξ ημο Α' ηαζ ημο Β' 

ΘΞΠ. 

 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ & πγξψλ απνβιήησλ & 

ππνδνκέο χδξεπζεο ζηα αζηηθά & εκηαζηηθά θέληξα: Δκένβεζεξ 

ηαζ ένβα μνεμθμβζηήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ ηαζ 

οβνχκ απμαθήηςκ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ ζοκεδηχκ φδνεοζδξ είπακ 

ιζηνή ζοιιεημπή ζημ Β΄ ΘΞΠ, πανά ηζξ έκημκεξ οπάνπμοζεξ 

ακάβηεξ ζηδκ Ξενζθένεζα. 

 Αλάπηπμε / Βειηίσζε ησλ Γεμηνηήησλ ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ: Πημ πθαίζζμ ημο ΞΔΞ Ξεθμπμκκήζμο ηαηανηίζεδηακ ζε 

δζάθμνα εειαηζηά πεδία / ακηζηείιεκα πενίπμο 6.300 άημια, ηα 

μπμία ακηζπνμζςπεφμοκ έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ ζοκμθζηά 

ηαηανηζζεέκηςκ ζηδκ Ξενζθένεζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 1995-

2000. Υζηυζμ δε οθμπμζήεδηακ δνάζεζξ πνμχεδζδξ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ζημ πθαίζζμ ημο ΞΔΞ, εκχ ςθεθήεδηε ιεβάθμξ 

ανζειυξ ακένβςκ απυ ακάθμβμ Ρμιεαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Αγνξά 

Δξγαζίαο / Αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο: Πημ πθαίζζμ ημο Β' ΘΞΠ, ιέζα απυ ημ 

Ρμιεαηυ Δ.Ξ. "Ποκεπζγυιεκδ Θαηάνηζζδ ηαζ Ξνμχεδζδ ηδξ 

Απαζπυθδζδξ" 1994-1999 πνδιαημδμηήεδηε δ δδιζμονβία ηαζ 

θεζημονβία δμιχκ ανεθζηχκ, ανεθμκδπζαηχκ, παζδζηχκ ζηαειχκ ηαζ 

Θέκηνςκ Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Ξαζδζχκ (ΘΓΑΞ), ηαεχξ ηαζ δ 

θεζημονβία Κμκάδςκ Θμζκςκζηήξ Κένζικαξ, εκχ ζημ ΞΔΞ 

Ξεθμπμκκήζμο 1994-1999 δεκ πνμαθέπμκηακ ακηίζημζπεξ δνάζεζξ. 

Πημ ζφκμθμ ηδξ Ξενζθένεζαξ οθίζηακηαζ 80 ανεθμκδπζαημί ηαζ 

παζδζημί ζηαειμί, ηαεχξ ηαζ 22 ιμκάδεξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ βζα 

ημζκςκζηά εοπαεή άημια. 
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Αξιολόγηζη παπεμβάζεων ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 2000-2006 

Γεληθφο Αλαπηπμηαθφο ηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ «ε κείσζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο ηεο ελδνρψξαο θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο απφ 

ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά ηεο θέληξα, αιιά θαη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμσζηξέθεηά ηεο, ηφζν πξνο ηελ ππφινηπε Υψξα θαη δε πξνο ηα 

κεηξνπνιηηηθά θέληξα (Αζήλα-Θεζζαινλίθε), φζν θαη πξνο ηνΝφην». Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ Αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, νη θχξηνη βαζηθνί 

άμνλεοζηξαηεγηθήο πνπ ηέζεθαλ αθνξνχλ: 

 ζηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ βεζηκίαζδξ ιε ηδκ ιδηνμπμθζηζηή πενζθένεζα ηδξ 

Αηηζηήξ, ιέζς ηςκ κέςκ μδζηχκ αλυκςκ, 

 ζηδκ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ζηδκ αζχζζιδ 

δζαπείνζζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, 

 ζηδκ μθμηθδνςιέκδ ακάπηολδ ηδξ μνεζκήξ ηαζ ιεζμκεηηζηήξ 

εκδμπχναξ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, 

 ζηδκ εκίζποζδ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ Ξεθμπμκκήζμο, 

ιε ηδκ ελοβίακζδ ηαζ ηδκ μνεμθμβζηή ακάπηολδ ηςκ οθζζηάιεκςκ 

ημονζζηζηχκ πενζμπχκ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή / πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ αμφλσλ αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο 

πξνβιέθζεθαλ νη αληίζηνηρνη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ζην ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ 

2000-2006. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ, ηα απνηειέζκαηα / ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Δλεκέξσζεο ηεο Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ θαη απφ ηα 

εληαγκέλα θαηπινπνηεζέληα έξγα ησλ ηνκεαθψλ ΔΠ ζηελ Πεινπφλλεζν, 

δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ: 

Καηά ηε Γ΄ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη ζπλνιηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ 

ΠεξηθέξεηαΠεινπνλλήζνπ απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, 

εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαη ζε1,3 δηζ. Δπξψ πεξίπνπ (47%, αθνξά δξάζεηο ζην πιαίζην 

ηνπ ΠΔΠ). Σν ππφινηπν 53% αθνξά ζεπαξεκβάζεηο Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ, 

Σακείνπ πλνρήο θαη Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ.Όζνλ αθνξά ζηελ αλαιπηηθφηεξε 
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απνηίκεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ 2000-2006,δηαπηζηψλνληαο ηα 

εμήο, αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο πξνζπειαζηκόηεηαο 

 Ξανειαάζεζξ αεθηίςζδξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ κέαξ 

δζάκμζλδξ, ιένμοξ ημο οπάνπμκημξ εεκζημφ ηαζ επανπζαημφ μδζημφ 

δζηηφμο, ζε ιήημξ 130 km. 

 Θαηαζηεοή 8,5 km ζημ κέμ αοημηζκδηυδνμιμ “Ρνίπμθδ – Θαθαιάηα”  

 Δκίζποζδ ηδξ ιεηαπμίδζδξ, ιε ηδκ οθμπμίδζδ δζαημζίςκ ελήκηα 

(260) επεκδφζεςκ εηζοβπνμκζζιμφ οθζζηάιεκςκ ηαζ ίδνοζδξ κέςκ 

ιεηαπμζδηζηχκ επζπεζνήζεςκ, ιε ζοκμθζηή δδιυζζα επζπμνήβδζδ 

18,4 πενίπμο εηαη. Δονχ. 

 

Άμνλαο 2: Αεηθόξνο αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ 

 Δββεζμαεθηζςηζηά / ανδεοηζηά ένβα ιε ηα μπμία αεθηζχεδηε δ 

άνδεοζδ ζε πενίπμο 75.000 ζηνέιιαηα βεςνβζηήξ βδξ. 

 Δηζοβπνμκζζιυξ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ, πενζζζυηενα απυ ελαηυζζα 

(600) Ππέδζα Βεθηίςζδξ ζηζξ βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, εκχ 

επζπθέμκ οθμπμζμφκηαζ πενζζζυηενα απυ εαδμιήκηα (70) επεκδοηζηά 

ζπέδζα ηαζκμημιζηχκ δνάζεςκ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή, ιε δδιυζζα 

επζπμνήβδζδ 1,5 εηαη. Δονχ, πενίπμο. 

 Δκίζποζδ ημο αβνμημονζζιμφ ηαζ ηδξ ιεηαπμίδζδξ, ιε πενζζζυηενεξ 

ηςκ εηαηυ (100) επεκδφζεζξ ζηζξ μνεζκέξ ηαζ ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ, 

ζημ πθαίζζμ ηςκ ΝΞΑΑΣ. 

 Βεθηίςζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ δαζχκ ζε έηηαζδ 15.000 ζηνειιάηςκ, 

ιε πανάθθδθδ δζάκμζλδ ηαζ αεθηίςζδ 100 km δαζζηχκ δνυιςκ. 

 Ένβα ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ αεθηίςζδξ επζπέδμο γςήξ ηςκ ηαημίηςκ 

μνεζκχκ ηαζ διζμνεζκχκ πενζμπχκ, ιε ηδκ ηαηαζηεοή ή/ηαζ αεθηίςζδ 

100 km μδζημφ δζηηφμο, 120 km αβςβχκ φδνεοζδξ ηαζ 40 km 

αβςβχκ απμπέηεοζδξ, 5 ιμκάδςκ επελενβαζίαξ θοιάηςκ ηαζ 1 
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ΣΡΑ. Δπζπθέμκ, δδιζμονβία 4 ανεθμκδπζαηχκ ζηαειχκ ηαζ 

ηαηαζηεοή / αεθηίςζδ 55 αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ. 

 

Άμνλαο 3: Δλίζρπζε & αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 Δκίζποζδ ημο ημονζζηζημφ ημιέα, ιε πενζζζυηενεξ απυ δζαηυζζεξ 

(200) επεκδφζεζξ εηζοβπνμκζζιμφ οθζζηάιεκςκ ηαζ ίδνοζδξ κέςκ 

ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ. 

 Πημκ ημιέα ημο πμθζηζζιμφ, οθμπμζήεδηακ ένβα ηα μπμία αθμνμφκ 

ζε απμηαηάζηαζδ / ακαζηήθςζδ ικδιείςκ, αεθηίςζδ ιμοζείςκ 

ηαεχξ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ. Δηζοβπνμκζζιυξ ημο 21% ηςκ 

ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ημ 26% ηςκ ικδιείςκ ηδξ Ξενζθένεζαξ. 

 

Άμνλαο 4: Αλαβάζκηζε αζηηθώλ & εκηαζηηθώλ θέληξωλ 

 Πημκ εοαίζεδημ ημιέα ημο πενζαάθθμκημξ οθμπμζήεδηακ 7 ένβα πμο 

αθμνμφκ ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ, εκχ πανάθθδθα 

οθμπμζήεδηακ ηαζ ζδιακηζηά ένβα οδνεφζεςκ ηαζ απμπεηεφζεςκ,. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ οδνεφζεζξ αεθηζχεδηακ / ακηζηαηαζηάεδηακ ή/ηαζ 

δδιζμονβήεδηακ 90 km αβςβχκ φδνεοζδξ ηαζ 35 km αβςβχκ 

απμπέηεοζδξ. Δπίζδξ, οθμπμζήεδηακ ένβα ακαπθάζεςκ ηαζ 

αλζμπμίδζδξ πενζμπχκ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ πενίπμο 100.000 

ηαημίημοξ ηδξ Ξενζθένεζαξ. 

 Δηζοβπνμκίζεδηακ ηαζ αεθηζχεδηακ ή / ηαζ επεηηάεδηακ μζ 

οπμδμιέξ οβείαξ ηδξ Ξενζθένεζαξ, ιε αεθηίςζδ 700 ηθζκχκ ζε 

ηέζζενα κμζμημιεία (Άνβμοξ, Θμνίκεμο, Ρνίπμθδξ, Ππάνηδξ), 

ακαααειίγμκηαξ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ δεοηενμαάειζαξ 

πενίεαθρδξ ζηδκ Ξενζθένεζα. 

 Βεθηζχεδηακ ή / ηαζ επεηηάεδηακ μζ οπμδμιέξ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ, ιε ηδκ ηαηαζηεοή 150 κέςκ / ζφβπνμκςκ αζεμοζχκ. 

 

Άμνλαο 5: Αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
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Όζνλ αθνξά ζηηο άκεζεο παξεκβάζεηο ππέξ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο: 

 θμπμζήεδηακ εκένβεζεξ ηαηάνηζζδξ αθμνμφκ 1.200 άκενβμοξ ηαζ 

350 ενβαγυιεκμοξ, ζε πεδία πμο είκαζ ζοκαθή ιε ηα οπυθμζπα ένβα 

ηδξ Ξενζθένεζαξ ηαζ ηδκ παναβςβζηή δμιή ηδξ. Δπίζδξ 

οπμζηδνίπηδηακ ηαζ ηαηανηίζηδηακ 280 άημια ημζκςκζηά εοπαεχκ 

μιάδςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ πέκηε Ρμπζηχκ Ξνςημαμοθζχκ 

Απαζπυθδζδξ 

 Πημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ηςκ δμιχκ Θμζκςκζηήξ Κένζικαξ, ηονίςξ 

ηςκ δμιχκ «Βμήεεζα ζημ ζπίηζ» απμδεζιεφμκηαζ πενίπμο 800 

βοκαίηεξ απυ ηδκ θνμκηίδα ελανηδιέκςκ αηυιςκ. 

 

Ποπεία Υλοποίηζηρ ΠΔΠ ΓΔΠΙΝ 2007-2013 

Αναπηςξιακή ζηπαηηγική ΠΔΠ ΓΔΠΙΝ 2007-2013 

Ο πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο ηέηαξηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ εληάζζεη ηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζηε ρσξηθή ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθέξεηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ θαηαιακβάλνπλ ην Γπηηθφ 

Άμνλα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Καη νη ηξεηο Πεξηθέξεηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

ακηγνχο ζηφρνπ «χγθιηζε» ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ κειψλ θαη 

πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο. 

Ο Γεληθφο Αλαπηπμηαθφο ηφρνο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο είλαη ε δηεχξπλζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο, ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο 

πεξηνρήο πξνγξακκαηηζκνχ κε γλψκνλα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ (ΠΔΠ ΓΔΠΗΝ 2007-2013 

επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο Γεληθνχο ηφρνπο: 
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 Γεκζηυξ Πηυπμξ 1: Ακάπηολδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ οπμδμιχκ 

πνμζπεθαζζιυηδηαξ 

 Γεκζηυξ Πηυπμξ 2: Τδθζαηή ζφβηθζζδ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

 επζημζκςκζχκ ηαζ ηυκςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

 Γεκζηυξ Πηυπμξ 3: Αεζθυνμξ ακάπηολδ ηαζ πμζυηδηα γςήξ 

Γεληθφο ηξαηεγηθφο Αλαπηπμηαθφο ηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηελ 

πεξίνδν 2007-2013, είλαη ε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο βάζεο ζην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο, γηα ηελ 

αλάδεημε θαη πξνψζεζε θπξίσο πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. 

Σν Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ ΓΔΠΗΝ 2007-

2013 έρεη σο Κεληξηθφηξαηεγηθφ ηφρν ηελ «εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρψξνπ, 

ηεο ηζφξξνπεο ρσξηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήοαλάπηπμεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο 

ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο». 

Οη Αλαπηπμηαθνί Άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

απνηεινχλ ε: 

1. Αφλδζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηδξ Ξενζθένεζαξ 

2. Δκίζποζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ Ξενζθένεζαξ 

3. Άιαθοκζδ ηςκ εκδμπενζθενεζαηχκ / ημπζηχκ - πςνζηχκ ακζζμηήηςκ 

Απφ ηελ θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζε 

Κσδηθνχο Θέκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο (ΚΘΠ) απνηππψλεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα ηεο ζηφρεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλά ζεκαηηθφ ηνκέα παξέκβαζεο. 

 Ρδ ιεβαθφηενδ πνδιαημδμηζηή αανφηδηα δζαεέηεζ μ Άλμκαξ 

Ξνμηεναζυηδηαξ Ξενζαάθθμκ ηαζ Αεζθυνμξ Ακάπηολδ (60,7% ηδξ 

Γδιυζζαξ Γαπάκδξ ημο Ξνμβνάιιαημξ). Πημοξ εειαηζημφξ ημιείξ 

πανέιααζδξ ορδθυηενμζ πυνμζ δζαηίεεκηαζ ζηζξ δνάζεζξ 

Ξενζαάθθμκημξ (29,7% ηςκ πυνςκ ημο Άλμκα), βείαξ Θμζκςκζηήξ 

Κένζικαξ (21,1%) ιε έιθαζδ ζηζξ οπμδμιέξ βείαξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ 

ηαζ Γζά Βίμο Κάεδζδξ (17,4%). Δπίζδξ πυνμζ δζαηίεεκηαζ ζημοξ 
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ημιείξ ημο Ρμονζζιμφ, Ξμθζηζζιμφ, Αζηζηήξ ηαζ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 

ηαζ Ακάπηολδ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ. 

 Γεφηενμξ ζε πνδιαημδμηζηή αανφηδηα είκαζ μ Άλμκαξ πμδμιέξ ηαζ 

πδνεζίεξ Ξνμζπεθαζζιυηδηαξ (29,7% ηςκ Γδιυζζαξ Γαπάκδξ ημο 

Ξνμβνάιιαημξ), ζημκ μπμίμ ηαηεοεφκμκηαζ πυνμζ βζα ημ εεκζηυ, 

πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ μδζηυ δίηηομ (87,1% ηδξ δδιυζζαξ δαπάκδξ 

ημο Άλμκα) ηαζ ζε θζιεκζηέξ οπμδμιέξ (12,9%). 

 Αημθμοεεί ζε πνδιαημδμηζηή αανφηδηα μ Άλμκαξ Τδθζαηή Πφβηθζζδ 

ηαζ Δπζπεζνδιαηζηυηδηα (8,3% ηςκ Γδιυζζαξ Γαπάκδξ ημο 

Ξνμβνάιιαημξ), ζημκ μπμίμ ηαηεοεφκμκηαζ πυνμζ βζα ηδκ Ένεοκα 

ηαζ Ρεπκμθμβία (7,7% ηδξ Γδιυζζαξ Γαπάκδξ ημο Άλμκα) ηαζ ηδκ 

Δπζπεζνδιαηζηυηδηα (76,9%). Σνδιαημδμηζηά μ Άλμκαξ εκζζπφεηαζ 

ηαζ απυ ζδζςηζημφξ πυνμοξ (ζδζςηζηή ζοιιεημπή ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ). 

 Ρέθμξ ημ 1,3 % ηδξ Γδιυζζαξ Γαπάκδξ ημο Ξνμβνάιιαημξ δζαηίεεηαζ 

βζα ηζξ δνάζεζξ Ρεπκζηήξ πμζηήνζλδξ ημο Ξνμβνάιιαημξ. 

 

Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος ΠΔΠ Πελοποννήζος 2007-2013 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, ε δηαζέζηκε 

ζπλνιηθή ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε ησλ Πξνζθιήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, ε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

Πξφγξακκα, ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε ησλ Ννκηθψλ Γεζκεχζεσλ 

(ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη απνθάζεσλ επηρνξεγήζεσλ), θαζψο θαη ην πνζφ ησλ 

δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Σα παξαηηζέκελα ζηνηρεία απνηεινχλ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην ΟΠ-

ΔΡΓΟΡΑΜΑ ηνπ ΔΠΑ έσο ηελ 28/02/2015. 
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Πξόνδνο πινπνίεζεο ΠΔΠ ΓΔΠΗΝ 2007-2013 

Πξνγξακκαηηζκόο Γέζκεπζε Δλεξγνπνίεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. 

Γαπάλε 

Πξνζθιήζεηο Δληάμεηο πκβαζηνπνίεζε Πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο 

πλνιηθή 

Γεκ. 

Γαπάλε 

Πνζνζηό 

ελεξγνπνίεζεο 

(%) 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. Γαπάλε 

Πνζνζηό 

εληαγκέλωλ 

έξγωλ (%) 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. Γαπάλε 

Πνζνζηό 

Ννκηθώλ 

Γεζκεύζεωλ 

(%) 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. Γαπάλε 

(Κνηλνηηθή + 

Δζληθή) 

Πνζνζηό 

Πξαγκ/ζωλ 

Γαπαλώλ 

(πγρξ/λε 

Γεκόζηα 

Γαπάλε) (%) 

Α.Π. 01: Τπνδνκέο θαη 

Τπεξεζίεο 

Πξνζπειαζηκόηεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο 

91.729 131.950 143,85% 214.370 233,70% 179.316 195,48% 82.138 89,54% 

Α.Π. 02: Τπνδνκέο θαη 

Τπεξεζίεο 

Πξνζπειαζηκόηεηαο 

Πεινπνλλήζνπ 

120.841 314.818 260,52% 258.432 213,86% 206.285 170,71% 119.176 98,62% 

Α.Π. 03: Τπνδνκέο θαη 

Τπεξεζίεο 

Πξνζπειαζηκόηεηαο 

Ηνλίωλ Νήζωλ 

54.533 125.031 229,28% 69.962 128,29% 61.361 112,52% 26.278 48,19% 

Α.Π. 04: Φεθηαθή 

ύγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο 

95.160 98.226 103,22% 146.070 153,50% 145.493 152,89% 86.960 91,38% 

Α.Π. 05: Φεθηαθή 

ύγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

Πεινπνλλήζνπ 

72.665 103.738 142,76% 103.346 142,22% 103.346 142,22% 50.895 70,04% 

Α.Π. 06: Φεθηαθή 56.126 89.851 160,09% 95.971 170,99% 94.761 168,84% 46.820 83,42% 
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Πξνγξακκαηηζκόο Γέζκεπζε Δλεξγνπνίεζε 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. 

Γαπάλε 

Πξνζθιήζεηο Δληάμεηο πκβαζηνπνίεζε Πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο 

πλνιηθή 

Γεκ. 

Γαπάλε 

Πνζνζηό 

ελεξγνπνίεζεο 

(%) 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. Γαπάλε 

Πνζνζηό 

εληαγκέλωλ 

έξγωλ (%) 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. Γαπάλε 

Πνζνζηό 

Ννκηθώλ 

Γεζκεύζεωλ 

(%) 

πγρξεκ/λε 

Γεκ. Γαπάλε 

(Κνηλνηηθή + 

Δζληθή) 

Πνζνζηό 

Πξαγκ/ζωλ 

Γαπαλώλ 

(πγρξ/λε 

Γεκόζηα 

Γαπάλε) (%) 

ύγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

Ηνλίωλ Νήζωλ 

Α.Π. 07: Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε θαη  

Πνηόηεηα Εωήο 

Γπηηθήο Διιάδαο 

178.203 287.731 161,46% 335.266 188,14% 287.996 161,61% 176.428 99,00% 

Α.Π. 08: Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε θαη 

Πνηόηεηα Εωήο 

Πεινπνλλήζνπ 

134.219 388.750 289,64% 309.805 230,82% 239.078 178,12% 161.451 120,29% 

Α.Π. 09: Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε θαη 

Πνηόηεηα Εωήο Ηνλίωλ 

Νήζωλ 

140.398 319.797 227,78% 225.627 160,71% 181.757 129,46% 106.868 76,12% 

Α.Π. 10: Σερληθή 

Τπνζηήξημε 

Δθαξκνγήο 

10.639 14.514 136,43% 14.115 132,68% 11.599 109,03% 8.789 82,62% 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 327.725 807.306 230,97% 671.583 195,63% 548.709 163,68% 331.522 96,32% 

ΤΝΟΛΑ 954.512 1.874.405 196,37% 1.772.965 185,75% 1.510.994 158,30% 865.805 90,71% 

Πηγή: ΟΠ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 2015 
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Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

Βαζκόο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: ε φινπο ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ 

εθδνζεί πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ έληαμεο κε πξνυπνινγηζκφ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

ηεο δηαζέζηκεο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Δληάμεηο Έξγωλ: εκαληηθή ππεξδέζκεπζε πφξσλ παξαηεξείηαη ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο Πεινπνλλήζνπ» (ε Γεκφζηα 

Γαπάλε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ είλαη θαηά 2,9 θνξέο πςειφηεξε ηεο δηαζέζηκεο Γεκφζηαο 

Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο), ελψ αθνινπζεί ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο «Τπνδνκέο θαη 

Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκφηεηαο Πεινπνλλήζνπ» (260,52%). Σέινον Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 

«Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεινπνλλήζνπ» παξνπζηάδεη 

ππεξδέζκεπζε142,76%. 

Ννκηθέο Γεζκεύζεηο:εκαληηθή πζηέξεζε εληνπίδεηαη ζην βαζκφ ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ 

εληαγκέλσλ ζην Πξφγξακκα έξγσλ.  

Απνξξόθεζε πόξωλ Πξνγξάκκαηνο:Ηδηαίηεξα ρακειφ παξακέλεη ην χςνο ησλ δεισζέλησλ 

δαπαλψλ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα  νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο «Φεθηαθή χγθιηζε 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεινπνλλήζνπ» θαη «Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκφηεηαο 

Πεινπνλλήζνπ» αλέξρνληαη ζην 70,04% θαη 98,62% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαζέζηκεο 

δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Ποπεία έπγων και ππογπαμμάηων ζηην Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 2007-2013 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε έξγσλ εληαγκέλσλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ 

Νφκν, ζηα Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα, ζην Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο θαη 

ζε ινηπά Πξνγξάκκαηα ζηε ρσξηθή ελφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Αναπηςξιακόρ Νόμορ (Ν.3299/04) 

ε φηη αθνξά ηελ πνξεία ηνπ Ν.3299/04 (Κίλεηξα Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμεθαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε) θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

(Α΄θαηΒ΄Φάζε), εγθξίζεθαλ 731επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 630εθ. επξψ 

(Γεκφζηα Γαπάλε πεξίπνπ 333 εθ. επξψ) κεκέζν φξν θάζε επέλδπζεο πεξίπνπ 861 ρηι. επξψ. 
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ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη εδηάξζξσζε ησλ επελδχζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ 

αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Δπελδύζεηο Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ 

 

Πηγή: Παράρηημα ηραηηγικού τεδιαζμού Ε.Π. Περιθέρειας Πελοποννήζοσ, 2012 

 

ε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα πξνθχπηεη πσο, 

ηαπεξηζζφηεξα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ, πινπνηνχληαη/πινπνηήζεθαλ ζηελ Π.Δ. 

Μεζζελίαο(257 κε ζπλνιηθή αμία 215 εθ. πεξίπνπ), αθνινπζεί ε Π.Δ. Λαθσλίαο κε 226 

επελδχζεηο θαη ζπλνιηθήαμία 197 εθ. πεξίπνπ, ελψ πην θάησ βξίζθνληαη ε Π.Δ. Αξθαδίαο (136 

ζρέδηα ζπλνιηθήο αμίαο 133εθ.), εΠ.Δ. Κνξηλζίαο (62 ζρέδηα κε 47εθ. αμία) θαη ε Π.Δ. 

Αξγνιίδαο κε 50 επελδπηηθά ζρέδηα θαη αμία 38πεξίπνπ εθ. επξψ. 

 

Έπγα Τομεακών Ππογπαμμάηων ηος ΔΣΠΑ 

χκθσλα κε ζηνηρεία toy 2012 ε Γεκφζηα πγρξεκαηνδνηνχκελεΓεκφζηα Γαπάλε ησλ 

εληαγκέλσλ ζηα Σνκεαθά ΔΠ ηνπ ΔΠΑ έξγσλ (πιελ ησλ έξγσλ θξαηηθψλεληζρχζεσλ), πνπ 

θαηεπζχλεηαη ή θαηαλέκεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, αλέξρεηαη ζε 973,1εθ. €. Ζ 

πεγή ησλ παξαπάλσ πφξσλ απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 
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Καηαλνκή Σνκεαθώλ Δ.Π. ΔΠΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 

Πηγή: Παράρηημα ηραηηγικού τεδιαζμού Ε.Π. Περιθέρειας Πελοποννήζοσ, 2012 

 

Σε κεγαιχηεξε ζπλδξνκή ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε έξγσλ (πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) 

ζηελΠεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ παξνπζηάδεη ην Δ.Π. Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο, κε 

ηεζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ Δ.Π. λα απνηειεί ην 

52,9% πεξίπνπησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Πεξηθέξεηα, κε ηνπο 

απηνθηλεηφδξνκνπο λα απνξξνθνχλην 50% πεξίπνπ ησλ πφξσλ. 

εκαληηθή επίζεο ε ζπλδξνκή ηνπ Δ.Π. Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε πνπ ζπκκεηέρεη κε 

14,18%ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ αθνινπζνχλ ηα Δ.Π. Αλάπηπμε 

ΑλζξψπηλνπΓπλακηθνχ (7,46%), Φεθηαθή χγθιηζε (7,21%), Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (6,94%) θαηΔθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (6,33%). 

ην επίπεδν ησλ Θεκαηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ, πέξαλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ζεκαληηθή 

ζπγθέληξσζεπφξσλ εληνπίδεηαη ζηα έξγα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (11,39%), ζηηο παξεκβάζεηο 

ζηήξημεο ηνπαλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (8,05%), ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε 

(4,67%), ζηα έξγαελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπκπαξαγσγήο, δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (4,26%), 

θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ,εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (4,17%). 

Σέινο, ζεκαληηθνί πφξνη ησλ Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πνπ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2012αλέξρνληαλ ζε 383,85 εθ. €, θαηεπζχλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ γηα ηε 
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ρξεκαηνδφηεζεέξγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζεζηψηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ρξεκαηνδφηεζε 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλεπηρεηξήζεσλ ηδίσο ΜΜΔ ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, 

αλαλεψζηκσλ πεγψλελέξγεηαο, ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θ.α.). 

 

Έπγα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Αλιείαρ 

Έξγα ρσξνζεηεκέλα ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ηεο Διιάδαο 2007-2013 “Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο”: 

 Μέηξν 112: Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ: Πηα πθαίζζα ημο Κέηνμο 112 

– Δβηαηάζηαζδ Λέςκ Γεςνβχκ εκηάπεδηακ ζηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο 

930 Γζηαζμφπμζ μζ μπμίμζ εα εκζζποεμφκ ιε πμζυ 16,1 εηαη. € ζοκμθζηά. 

 Μέηξν 114: Υξήζε Τπεξεζηψλ Παξνρήο Γεσξγηθψλ πκβνπιψλ ζηελ 

Δθκεηάιιεπζε θαη Παξνρή Γαζνθνκηθψλ πκβνπιψλ: Πηα πθαίζζα ηδξ 

1δξ πνυζηθδζδξ ημο Κέηνμο 114 – Σνήζδ πδνεζζχκ Ξανμπήξ Γεςνβζηχκ 

Ποιαμφθςκ ζηδκ Δηιεηάθθεοζδ ηαζ Ξανμπή Γαζμημιζηχκ Ποιαμοθχκ πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ημ 2009, εβηνίεδηακ 3.882 δζηαζμφπμζ ιε ακηίζημζπδ Γ.Γ. 

3.423.400€. Πηζξ 31/1/2011 πναβιαημπμζήεδηακ πθδνςιέξ φρμοξ ΓΓ 1,9 

εη.€ πενίπμο ζε 2.144 δζηαζμφπμοξ. 

 Μέηξν 121: Δθζπγρξνληζκφο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (α. Μηθξά 

ρέδηα Βειηίσζεο): Πηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο οπμαθήεδηακ 49 

αζηήζεζξ εκίζποζδξ ηαζ εβηνίεδηακ μζ 46 αζηήζεζξ εκίζποζδξ, 

πνμτπμθμβζζιμφ 1.978.912€ ηαζ ζοκμθζηήξ δδιυζζαξ δαπάκδξ 957.297€. 

 Μέηξν 123 Α: Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ: Πηα 

πθαίζζα ημο Κέηνμο 123Α: Αφλδζδ ηδξ αλίαξ ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ 

έπμοκ εβηνζεεί ιέπνζ ζήιενα 11 επεκδφζεζξ ζηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο 

ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 6,9 εηαη.€ ηαζ ζοκμθζηήξ Γδιυζζαξ Γαπάκδξ 3,4 

εηαη. € πενίπμο. 

 Μέηξν 125: Βειηίσζε θαη Αλάπηπμε ηεο Τπνδνκήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ Αλάπηπμε θαη Πξνζαξκνγή ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Γαζνθνκίαο: Πηα 

πθαίζζα ημο Κέηνμο 125Α έπμοκ εκηαπεεί ηα παναηάης ένβα ζηδκ 

Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο: 
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o Λμιυξ Ανβμθίδαξ: 

 Ακααάειζζδ ακηθζμζηαζίμο ηαζ θνάβιαημξ Ακααάθμο 

πνμτπμθμβζζιμφ 6,8 εη.€ 

 Βεθηζχζεζξ οθζζηάιεκςκ δζηηφςκ Ακααάθμο, πνμτπμθμβζζιμφ 

2,3 εη.€ 

 Κεηαθμνά ηαζ δζακμιή κενμφ άνδεοζδξ απυ δίηηοα Ακάααθμο 

ζε Θμοηζμπυδζ, Κοηήκεξ, Κμκαζηδνάηζ, Φίπηζα, Σςκζηά, 

Αενμδνυιζμ, Δθθδκζηυ ηαζ Γ. Κζδέαξ Λ. Ανβμθίδαξ, 

πνμτπμθμβζζιμφ 17.500.000€ 

 Ένβα ιεηαθμνάξ ηαζ δζακμιήξ κενμφ άνδεοζδξ απυ δίηηοα 

Ακάααθμο ζημ Γήιμ Δνιζμκίδαξ, ιε πνμτπμθμβζζιυ ιεθέηδξ 

1.600.000€ ηαζ ηαηαζηεοήξ 10.400.000€. 

 Ένβα ιεηαθμνάξ ηαζ δζακμιήξ κενμφ άνδεοζδξ απυ δίηηοα 

Ακάααθμο ζημοξ Γήιμοξ Αζηθδπεζμφ ηαζ Δπζδαφνμο, ιε 

πνμτπμθμβζζιυ ιεθέηδξ 1.350.000€ ηαζ ηαηαζηεοήξ 

7.650.000€. 

o Λμιυξ Κεζζδκίαξ: 

 Θαηαζηεοή θνάβιαημξ Φζθζαηνζκμφ Λ. Κεζζδκίαξ, 

πνμτπμθμβζζιμφ 27,7 εη. €. 

o Λμιυξ Θμνζκείαξ: 

 Θαηαζηεοή θνάβιαημξ Αζςπμφ Λ. Θμνζκείαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 

34,4 εη. €. 

o Λμιυξ Ιαηςκίαξ: 

 Κεθέηδ θνάβιαημξ Θεθεθίκαξ Λ. Ιαηςκίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 

2.458.242,33€ 

 Κεθέηδ ηαζ Θαηαζηεοή Ανδεοηζημφ Γζηηφμο Ρνζκάζμο, ιε 

πνμτπμθμβζζιυ ιεθέηδξ 1,4 εη.€ ηαζ ηαηαζηεοήξ δζηηφμο 10 

εη.€. 

 Μέηξν 132: πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα 

ηξνθίκσλ: Ν ανζειυξ ηςκ δζηαζμφπςκ βζα ηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο 

είκαζ 388 απυ ημοξ 1591 ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ εκχ ημ εβηεηνζιέκμ 
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ζοκμθζηυ πμζυ ακένπεηαζ ζε 1.832.822,81 € απυ ηα 8.289.597,81 € ζημ 

ζφκμθμ ηδξ πχναξ.  

 Μέηξν 144: Δθκεηαιιεχζεηο ππφ αλαδηάξζξσζε ιφγσ κεηαξξχζκηζεο 

θνηλήο νξγάλσζεο αγνξάο: Γζα ηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο 

οπμαθήεδηακ 451 αζηήζεζξ ιε πμζυ 1δξ δυζδξ 1.018.053,63 ηαζ άενμζζια 3 

δυζεςκ 2.036.051,10, εκχ εκηάπεδηακ 449 αζηήζεζξ ιε πμζυ 1δξ δυζδξ 

1.013.423,26 ηαζ άενμζζια 3 δυζεςκ 2.026.790,37. 

 ΑΞΟΝΑ 3 (Πξσελ ΟΠΑΑΥ) Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο & κηθξά Γεκφζηα 

Έξγα  

o Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο: Πηδκ Ξενζθένεζα Ξεθμπμκκήζμο 

ηαηαηέεδηακ ζοκμθζηά 19 αζηήζεζξ βζα ημ Κέηνμ 311, 11 αζηήζεζξ βζα 

ημ Κέηνμ 312 ηαζ 182 αζηήζεζξ βζα ημ Κέηνμ 313α. 

o Μηθξά Γεκφζηα Έξγα: Πηα πθαίζζα ηςκ Γδιμζίςκ ένβςκ ημο Άλμκα 

3, οθμπμζμφκηαζ απυ Γήιμοξ ηδξ Ξεθμπμκκήζμο 23 ένβα Ποκμθζημφ 

Ξνμτπμθμβζζιμφ 6.473.657,74 €. Αθμνμφκ ηονίςξ ένβα ακάπθαζδξ 

μζηζζιχκ, ακάδεζλδξ ιμκμπαηζχκ, αεθηίςζδξ ηαζ αζθαθηυζηνςζδξ 

δνυιςκ, δζαιυνθςζδξ πθαηεζχκ ηαζ δδιζμονβίαξ οπμδμιχκ βζα ηδκ 

εκίζποζδ ημπζηχκ εηδδθχζεςκ. 

 ΑΞΟΝΑ 4 (Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader): Ρέθμξ ζε υηζ αθμνά 

ηδ ζοιιεημπή ηδξ Ξενζθένεζαξ Ξεθμπμκκήζμο ζημκ Άλμκα 4 μ ζοκμθζηυξ 

πνμτπμθμβζζιυξ ηςκ ένβςκ ακένπεηαζ ζε 2.495.080,00€. 

 

Έξγα ρωξνζεηεκέλα ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζην Πξόγξακκα Αιηείαο 2007-2013 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Μέηξα γηα ηελ Πξνζαξκνγή ηνπ 

Αιηεπηηθνχ ηφινπ»: θμπμζήεδηακ ζοκμθζηά 104 ένβα (δζάθοζδ ζηαθχκ) 

ιε δδιυζζα ζοβπνδιαημδμημφιεκδ δαπάκδ 10.879.288€. 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Μέηξα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο»: Αθμνά 

ζηδ δδιζμονβία 4 Αθζεοηζηχκ ηαηαθφβζςκ ιε δδιυζζα ζοβπνδιαημδμημφιεκδ 

δαπάκδ 6.868.130€. 
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Λοιπά Ππογπάμμαηα 

 LIFE/ENV/IT/000428 SoilPro-MonitoringforSoilProtection: Ρμ ένβμ 

Soilpro πνδιαημδμηήεδηε απυ ημ Life (πενζααθθμκηζηή πμθζηζηή & 

Γζαηοαένκδζδ), πνμτπμθμβζζιμφ πενίπμο 1,5 εηαη. € ηαζ πνμκμδζάβναιια 

οθμπμίδζδξ 01/01/2010-31/12/2013. Δηαίνμζ ημο ένβμο πένακ ηδξ 

Ξενζθένεζαξ Ξεθμπμκκήζμο ήηακ ημ CRA-ABP ζκζηζημφημ εδαθζηχκ ενεοκχκ, 

ημ Δεκζηυ & Θαπμδζζηνζαηυ Ξακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, ηιήια Γεςθμβίαξ & 

Ξενζαάθθμκημξ ηαζ δ Ξενζθένεζα Πζηεθίαξ. Ν ζηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ 

δ παναημθμφεδζδ ημο εδάθμοξ ηαζ δ πνμζηαζία αοημφ πνμξ απμηνμπή ηαζ 

πενζμνζζιυ ηδξ οπμαάειζζδξ ημο. 

 Protect «Έλα νινθιεξσκέλν επξσπατθφ κνληέιν γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ κεζνγεηαθνχ δάζνποαπφ ηηο ππξθαγηέο»: Ζ Ξενζθένεζα 

Ξεθμπμκκήζμο ζοιιεηείπε ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ εδαθζηήξ 

ζοκενβαζίαξ MED 2007-2013, ηαζ ημ μπμίμ πνδιαημδμηείηαζ ηαηά 75 % απυ 

ημ Δονςπασηυ Ραιείμ Ξενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ηαηά 25 % απυ ημ 

Δεκζηυ Ξνυβναιια Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ , ςξ εηαίνμξ ζημ ένβμ Protect απυ 

ημ 2009-2012. Πηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ κα ακαπηοπεεί ηαζ κα 

ιεηαθενεεί, ιέζς ηδξ ημζκήξ πνμζέββζζδξ ζε δζεεκζηυ επίπεδμ, έκα 

εκζςιαηςιέκμ πνυηοπμ βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ δαζζηχκ πονηαβζχκ. Ζ 

εζηίαζδ ημπμεεηείηαζ ζηδ θάζδ πνυθδρδξ εειεθζχδδ βζα ηδκ 

πενζααθθμκηζηή, μζημκμιζηή, πμθζηζζηζηή ηαζ ημζκςκζηή ζηακυηδηα 

οπμζηήνζλδξ. 

 Έξγα Δ.Ο.Υ.:Πε υηζ αθμνά ηα Ένβα πμο έπμοκ οθμπμζδεεί επζηοπχξ ηα 

πνμδβμφιεκα πνυκζα, ζημ πθαίζζμ ημο Δονςπασημφ Νζημκμιζημφ Σχνμο 

(Δ.Ν.Σ.), αοηά είκαζ: 

o Απνθαηάζηαζε δαζψλ φξνπο Πάξλσλα θαη θαηεπζχλζεηο 

δηαηήξεζεο ηνπ φξνπο Σαυγέηνπιε πνμτπμθμβζζιυ 2.558.884 €. Ν 

βεκζηυξ ζημπυξ ημο πνμηεζκυιεκμο ένβμο είκαζ δ πνμχεδζδ ηδξ 

αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ημο μνεζκμφ πχνμο ηδξ Ιαηςκζηήξ πεδζάδαξ 

ιέζς ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ δαζχκ ημο Ξάνκςκα πμο επθήβδζακ 
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απυ ηζξ ιεβάθεξ πονηαβζέξ ημο 2007 ηαζ ηδξ μθμηθήνςζδξ ηδξ 

μζημθμβζηήξ απμηφπςζδξ ημο μνεζκμφ πχνμο ηδξ Ιαηςκζηήξ πεδζάδαξ 

o Πηινηηθή Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ αληηππξηθή 

πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ πεξηνρψλ ηνπ 

Ννκνχ Μεζζελίαοιε πνμτπμθμβζζιυ 1.594.000 €. Ν ηφνζμξ ζημπυξ 

ημο ένβμο αοημφ είκαζ δ πνμχεδζδ ηδξ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ημο 

μνεζκμφ πχνμο ηδξ Κεζζδκζαηήξ πεδζάδαξ ιέζς ηδξ ακηζπονζηήξ 

πνμζηαζίαξ ηςκ πενζμπχκ πμο επθήβδζακ απυ ηζξ ιεβάθεξ πονηαβζέξ 

ημο 2007. 

o Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο αζηάζεηαο θιηηπψλ 

γηα ηελ πξφιεςε θαηνιηζζήζεσλ θαη εθπαίδεπζε ησλ ηνπηθψλ 

δεκνζίσλ αξρψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ιε 

πνμτπμθμβζζιυ 996.348€.Ρμ Ένβμ απμζημπμφζε ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

επάνηεζαξ ηαζ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ανιυδζςκ ημπζηχκ 

δδιυζζςκ ανπχκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνυθδρδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ θαζκμιέκςκ ηαημθζζεήζεςκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ πμθζηχκ ηαζ 

ημο θοζζημφ ηαζ μζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζθένεζαξ 

Ξεθμπμκκήζμο, ιέζα απυ ηδκ ακάπηολδ εκυξ ιυκζιμο πζθμηζημφ 

ζοζηήιαημξ παναημθμφεδζδξ πενζμπχκ ηδξ πενζθένεζαξ πμο 

πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα αζηάεεζαξ πνακχκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ πθέμκ 

ζφβπνμκςκ δμνοθμνζηχκ ιεευδςκ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδ 

πνήζδ ηαζ αέθηζζηδ αλζμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ 

 

 

Ανάδειξη αποηελεζμαηικών παπεμβάζεων 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη παξεκβάζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Γ‟ θαη ηεο Γ‟ 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. 

 Αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ πςειήο πίεζεο Άγηνη Θεφδσξνη – 

Μεγαιφπνιε:  Πηα πθαίζζα ημο Δ.Ξ. «Ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ 

Δπζπεζνδιαηζηυηδηα» βζα ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2007 – 2013, 
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εκηάζζεηαζ ημ ένβμ «Αβςβυξ θοζζημφ αενίμο ορδθήξ πίεζδξ Άβζμζ Θευδςνμζ 

- Κεβαθυπμθδ» πμο ακένπεηαζ ζε 128.148.376€, εη ηςκ μπμίςκ ημ 

εονςπασηυ ηαιείμ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ ηδξ ΔΔ ζοιαάθθεζ 

29.019.750€. Ρμ ένβμ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ αβςβμφ θοζζημφ 

αενίμο ορδθήξ πίεζδξ ιήημοξ 167 πθι απυ ημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ έςξ ηδκ 

Κεβαθυπμθδ. Ζ ακάπηολδ ηαζ θεζημονβία αοημφ ημο κέμο αβςβμφ επεηηείκεζ 

ζδιακηζηά ημ οθζζηάιεκμ Δεκζηυ Πφζηδια Φοζζημφ Αενίμο ηαζ εκζζπφεζ ηδκ 

επάνηεζα παναβςβζηήξ εκένβεζαξ υθδξ ηδξ πχναξ. Ξζμ ζοβηεηνζιέκα, 

οπυζπεηαζ κα αεθηζχζεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ. 

Ρμ ένβμ έπεζ επίζδξ ζπεδζαζηεί ιε ηνυπμ χζηε κα επζηνέρεζ ηδκ ιεθθμκηζηή 

επέηηαζδ ημο αβςβμφ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ξεθμπμκκήζμο - ζοβηεηνζιέκα ζε 

Ξάηνα, Θαθαιάηα ηαζ Ππάνηδ. Δπζπθέμκ, ακαιέκεηαζ υηζ ημ ένβμ εα 

δδιζμονβήζεζ 470 πνμζςνζκέξ εοηαζνίεξ απαζπυθδζδξ ζηδ θάζδ οθμπμίδζδξ 

ηαζ 25 ιυκζιεξ εέζεζξ ενβαζίαξ υηακ θεζημονβήζεζ ημ ένβμ. 

 Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κφξηλζνο – Σξίπνιε – 

Καιακάηα θαη ηνπ θιάδνπ Λεχθηξν – πάξηε: Ξνυηεζηαζ βζα ένβμ ΠΓΗΡ 

ηαζ μ ενβμθάαμξ εα είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηδ 

ιεηέπεζηα θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ημο αοημηζκδηυδνμιμο βζα ηα επυιεκα 

30 πνυκζα. Ν κέμξ ηαζ ακαααειζζιέκμξ δνυιμξ μδδβεί ζε αεθηίςζδ ηδξ 

απμθφηςξ απαναίηδηδξ αζθάθεζαξ ηαεχξ μ ζοβηεηνζιέκμξ δνυιμξ έπεζ ηδκ 

ακχηαηδ ζοπκυηδηα αηοπδιάηςκ ηαζ απχθεζαξ ακενχπζκδξ γςήξ ζηδκ 

Δθθάδα. Νζ πνυκμζ ηαλζδζμφ ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ςξ απμηέθεζια αοημφ ημο 

ένβμο ηυαμκηαξ 38 θεπηά απυ ηδ δζαδνμιή Θυνζκεμξ – Ρνίπμθδ – Θαθαιάηα 

ηαζ μ πνυκμξ ηαλζδζμφ ηδξ δζαδνμιήξ Ρνίπμθδ – Ππάνηδ εα ιεζςεεί ηαηά 

25%. Δζδζηά ζηζξ κμιανπίεξ Θμνζκείαξ, Ανηαδίαξ, Ιαηςκίαξ ηαζ Κεζζδκίαξ 

αεθηζχκεηαζ μ πνυκμξ ζφκδεζήξ ημοξ. Κε ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

πνμζπεθαζζιυηδηαξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ πενζμπχκ ηαζ ιε ηδκ οπυθμζπδ 

Δθθάδα, ακαιέκεηαζ αολδιέκδ ζοκμπή ηαζ ζοκενβαζία. Νζ ημπζηή αζμιδπακία 

ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ ςθεθμφκηαζ απυ ημοξ αεθηζςιέκμοξ πνυκμοξ ηαλζδζμφ, ημ 

μπμίμ επδνεάγεζ άιεζα ηδκ παναβςβζηυηδηα. Δπζπθέμκ, μζ αεθηζςιέκεξ 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 75 απφ 175 

 

 

ιεηαθμνέξ ζηδκ πενζμπή μθεθμφκ ημκ ημονζζιυ ηαζ επμιέκςξ ηδκ 

ημονζζηζηή αζμιδπακία. 

 Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηκεκάησλ ηεο εζληθήο 

νδνχ Σξίπνιεο-Καιακάηαο ζην ηκήκα Παξαδείζηα-Σζαθψλα: Ρμ ένβμ 

εκηάζζεηαζ ζημ Ξνυβναιια «Δκίζποζδ ηδξ Ξνμζπεθαζζιυηδηαξ» βζα ηδκ 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2007-2013 ηαζ μ πνμτπμθμβζζιυξ ακένπεηαζ ζε 

66.046.988€, ιε ηδ ζοιαμθή ημο Δονςπασημφ Ραιείμο Ξενζθενεζαηήξ 

Ακάπηολδξ ζε 39.858.515€. Ρμ ένβμ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακαηαηαζηεοή 

ηιήιαημξ 10,2 πθι ημο αοημηζκδηυδνμιμο Θμνίκεμο – Ρνίπμθδξ – 

Θαθαιάηαξ, ημ μπμίμ αθθάγεζ ηδ δζαδνμιή ημο ανπζημφ δνυιμο ηαζ 

ζοκμδεφεηαζ απυ πνυζεεηα ιέηνα αζθάθεζαξ βζα κα είκαζ 100 % 

θεζημονβζηυ. Νζ κέεξ αεθηζςιέκεξ μδζηέξ ζοκεήηεξ θένκμοκ δζάθμνα μθέθδ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ιεζςιέκδξ απυζηαζδξ ηαζ ηςκ πνυκςκ ηαλζδζμφ 

ηαεχξ ηαζ θζβυηενεξ θεζημονβζηέξ δαπάκεξ βζα επζααηζηά ηαζ μπήιαηα 

ειπμνεοιάηςκ. Ιυβς ηςκ ορδθυηενςκ πνμηφπςκ αζθάθεζαξ, ακαιέκεηαζ 

ιζα ζοκμθζηή ιείςζδ αηοπδιάηςκ ηαζ απχθεζαξ γςήξ. 

 Αλάδεημε ηνπ θάζηξνπ ηεο Καξχηαηλαο: Ζ ζοκμθζηή επέκδοζδ βζα ημ 

ένβμ είκαζ 1.300.000€, ιε ηδ ζοιαμθή ημο Δονςπασημφ Ραιείμο 

Ξενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ κα ακένπεηαζ ζε 1.105.000€ ιέζς ημο 

επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ «Γοηζηήξ Δθθάδαξ – Ξεθμπμκκήζμο – Ημκίςκ 

Λήζςκ» βζα ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2007-2013. Ν ζηυπμξ ημο ένβμο 

είκαζ δ απμηαηάζηαζδ ηςκ ζδιακηζηχκ ηηζζιάηςκ ημο ηάζηνμο ηαζ δ 

δζαιυνθςζδ ημο ζζημνζημφ ιμκμπαηζμφ, πνμηεζιέκμο κα αολδεεί δ 

πνμζέθηοζδ πενζζζυηενςκ ημονζζηχκ ζηδκ πενζθένεζα ηδξ Ξεθμπμκκήζμο. 

 Νένο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο Κνξίλζνπ: Ρμ ένβμ απμηεθεί Θαθή 

Ξναηηζηή ημο Γ’ ΘΞΠ, εκηάζζεηαζ ζημ Δ.Ξ. Πζδδνυδνμιμζ – Αενμδνυιζα – 

Αζηζηέξ Ποβημζκςκίεξ. Ν πνμτπμθμβζζιυξ ημο ένβμο ακένπεηαζ ζε 

12.245.000,00€ ηαζ δ πενίμδμξ οθμπμίδζδξ 5/5/2003 - 5/6/2005. μ ένβμ 

αθμνά ζηδ ηαηαζηεοή ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ ηδξ Θμνίκεμο ηαεχξ ηαζ 

ιένμξ ηςκ ένβςκ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο. Ν κέμξ ζζδδνμδνμιζηυξ 

ζηαειυξ ηδξ Θμνίκεμο δδιζμονβήεδηε ιε ζεααζιυ ηυζμ ζημ πενζαάθθμκ υζμ 
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ηαζ ζημκ πμθίηδ – πνήζηδ ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ. Ν ζηαειυξ ζημ 

ζφκμθμ ημο πνμςεεί ηδ δζαζοκδεζζιυηδηα ηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ ιε 

πνμαθεπυιεκμοξ πχνμοξ ζηάζδξ - ζηάειεοζδξ βζα υθα ηα μπήιαηα. 

Γζαηνίκεηαζ βζα ηδκ ζδζαίηενδ αζζεδηζηή ημο ηαεχξ ηαζ ημκ ζεααζιυ πνμξ ηα 

άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. Ηδζαίηενμ ηαζ πνςημπμνζαηυ παναηηδνζζηζηυ ημο 

ζπεδζαζιμφ ημο ζηαειμφ απμηεθεί δ ακάδεζλδ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ 

εονδιάηςκ ηα μπμία ακαηαθφθεδηακ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ κέαξ 

ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ. Ν ζηαειυξ εοιίγεζ ανπαζμθμβζηυ ιμοζείμ πάνδ ζε 

ιζα πνςημπμνζαηή έηεεζδ ιε ηα εονήιαηα πμο έθενακ ζημ θςξ μζ 

ακαζηαθέξ βζα ηδ δζάκμζλδ ηδξ κέαξ ηαπείαξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ 

Θμνίκεμο - Θζάημο. Ζ έηεεζδ ακηζβνάθςκ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ εονδιάηςκ 

πανμοζζάγεηαζ ηαηά ιήημξ ημο δζαδνυιμο ημο ζηαειμφ. Έηζζ ημ ένβμ πένα 

απυ ηδκ αεθηίςζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ 

ηδκ επέηηαζδ ηδξ αβμνάξ, ηαηαθένκεζ κα ακαδείλεζ ιε ζδζαίηενμ ηνυπμ ηα 

πμθζηζζηζηά ζημζπεία ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημκ ανπαζμθμβζηυ ηδξ πθμφημ. 

 Δζηηαηφξην γεπζηγλσζίαο θαη επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζηελ Νεκέα: Ρμ 

ένβμ απμηεθεί Θαθή Ξναηηζηή ημο Γ’ ΘΞΠ, εκηάζζεηαζ ζηδκ Θμζκμηζηή 

Ξνςημαμοθία LEADER+ ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια οθμπμίδζδξ ήηακ 6/11/2003 

- 30/6/2006. Ν ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ημο ένβμο ακένπεηαζ ζε 

151.354,00€. Πηυπμξ ημο ένβμο ήηακ δ δδιζμονβία απυ μζημβεκεζαηή 

μζκμπμζδηζηή επζπείνδζδ επζζηέρζιμο μζκμπμζείμο, ιε πζζημπμζδιέκεξ 

εβηαηαζηάζεζξ παναζηεοήξ ηαζ πνμζθμνάξ ημπζηχκ εδεζιάηςκ, πμο 

ζοκμδεφμοκ ανιμκζηά ημ ημπζηυ ηναζί παναβςβήξ ηδξ ζηδκ πενζμπή ηςκ 

Ανπαίςκ Θθεςκχκ. Άιεζμ απμηέθεζια ημο ένβμο ήηακ δ εκίζποζδ ημο 

δεζιμφ ιεηαλφ ημο αβνμηζημφ πνμσυκημξ «ηναζί» ηαζ ηδξ ζζημνζηήξ 

ηαοηυηδηαξ ηαζ ηςκ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ, ιε ζοκέπεζα υπζ ιυκμ 

ηδκ απμηνμπή ιεηαηίκδζδξ δναζηδνζμηήηςκ δ ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

αθθμφ, αθθά ηαζ ηδκ ημπζηή εκεάννοκζδ πανυιμζςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 Αζηηθή Γεσινγία-Πηινηηθή Πεξηνρή Ναππιίνπ: Ρμ ένβμ απμηεθεί Θαθή 

Ξναηηζηή ημο Δπζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» (ΔΞΑΛ) 

ζηα πθαίζζα ημο Γ' Θμζκμηζημφ Ξθαζζίμο Πηήνζλδξ (2000 - 2006). Πηδκ 
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πενζμπή ημο Λαοπθίμο οπμζηδνίπεδηε δ ένεοκα ηαζ ηαηαβναθή ζε 

θεπημιενή ηθίιαηα (1:5000) ηςκ επζθακεζαηχκ, οπυβεζςκ ηαζ 

οπμεαθάζζζςκ βεςθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ. Νζ ενβαζίεξ αθμνμφκ ηδ 

βεςθμβζηή ηαζ ηεπκζημβεςθμβζηή πανημβνάθδζδ, ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

θοζζηχκ ηαζ ιδπακζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ βεςθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ ηδξ 

πενζμπήξ, ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ ηαζ βεςπδιζηέξ ακαθφζεζξ κενμφ ηαζ 

εδάθμοξ, επζηαζνμπμίδζδ ηδξ ενιδκείαξ δεδμιέκςκ δμνοθμνζηήξ 

ηδθεπζζηυπζζδξ πμο αθμνά ηδκ πενζμπή ένεοκαξ. Δπζπθέμκ, εηηεθέζηδηακ 

βεςθοζζηέξ ιεηνήζεζξ επζθάκεζαξ ηαζ οπεδάθμοξ, οπμεαθάζζζα ένεοκα βζα 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ιμνθήξ ημο ποειέκα ημο άκς Ανβμθζημφ ηυθπμο ηαζ 

ιεηνήζεζξ εηπμιπχκ Οαδμκίμο. Ρα πςνζηά δεδμιέκα ηαλζκμιμφκηαζ ηαζ 

μιαδμπμζμφκηαζ ζε μιάδεξ εειαηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ απμδίδμκηαζ ζε 

βεςεειαηζημφξ πάνηεξ ζημοξ ημιείξ ηδξ Ρμπμβναθίαξ, ηδξ Γεςθμβίαξ - 

Ρεηημκζηήξ, ηδξ πμεαθάζζζαξ Γεςθμβίαξ, ηδξ Ρεπκζηήξ Γεςθμβίαξ, ηδξ 

δνμβεςθμβίαξ, ηδξ Γεςθοζζηήξ ηαζ ηδξ Δδαθμθμβίαξ. 

 Δξγαζίεο Αλάδεημεο ηνπ Κάζηξνπ ηεο Μεζψλεο: Ρμ ένβμ απμηεθεί Θαθή 

Ξναηηζηή ημο Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» (ΔΞΑΛ) 

ηδξ πενζυδμο 2000-2006. Ρμ «Γίηηομ Ξμθζηζζηζηχκ Πημζπείςκ - «Θάζηνςκ 

Ξενίπθμοξ» - Γζαδνμιή Ξμθζηζζηζημφ Ρμονζζιμφ», πμο απμηεθεί ιένμξ ημο 

πνμβνάιιαημξ «Θάζηνςκ Ξενίπθμοξ» ηαζ οθμπμζήεδηε απυ ημ Ραιείμ 

Ανπαζμθμβζηχκ Ξυνςκ ημο πμονβείμο Ξμθζηζζιμφ, απμηέθεζε ιζα 

ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα ακάδεζλδξ ηαζ πνμαμθήξ ηδξ μπονςιαηζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζηδκ Δθθάδα, αθθά ηαζ πνμχεδζδξ εειαηζηχκ ιμνθχκ 

ημονζζιμφ, πνμζεθηφμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ελεζδζηεοιέκςκ μιάδςκ 

επζζηεπηχκ. Δζδζηυηενα, ιε ηδκ πνμαμθή υπζ ιυκμ ηςκ ιειμκςιέκςκ 

ικδιείςκ αθθά ηαζ ηδξ πνμμπηζηήξ δζηηφςζήξ ημοξ ιε πνήζδ ηαζ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ, ημ πνυβναιια ζοκέααθε ηυζμ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ εονςπασηήξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, υζμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ 

ημονζζιμφ ιε δζαθμνμπμίδζδ ημο εθθδκζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαζ ηδκ 

άιαθοκζδ ηδξ επμπζηυηδηαξ ηδξ γήηδζδξ. Ρα ένβα ζοκηήνδζδξ ημο ηάζηνμο 

ηδξ Κεεχκδξ αθμνμφζακ πνυζεεηεξ ενβαζίεξ ζηήνζλδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ 
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ποθχκ ηαζ πνμιαπχκςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ενβαζίεξ δζαιυνθςζδξ ημο 

πενζαάθθμκηα πχνμο ιε πμνείεξ πενζήβδζδξ. Δπζπθέμκ, ζηα πθαίζζα ημο 

ένβμο μθμηθδνχεδηακ ενβαζίεξ δδιζμονβίαξ πχνςκ οπμδμπήξ ηαζ αίεμοζαξ 

πςθδηήνζμο, οπαίενζςκ πχνςκ ημζκςκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαεχξ ηαζ μ 

Κκδιεζαηυξ θςηζζιυξ ακάδεζλδξ ημο ηάζηνμο. 

 Δπέλδπζε ζε θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ζηελ Καιακάηα - Δθπαηδεπηήξηα 

ΜΠΟΤΓΑ Ο.Δ: Κέζς ημο ΔΞΑΛ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδξ δνάζδξ ιε ηίηθμ 

«Νζημκμιζηά ηίκδηνα βζα ηδκ εκίζποζδ ιειμκςιέκςκ ζδζςηζηχκ 

επεκδφζεςκ» δδιζμονβήεδηακ μζημκμιζηά ηίκδηνα βζα ιειμκςιέκεξ 

ζδζςηζηέξ εκενβεζαηέξ επεκδφζεζξ ζε ζοζηήιαηα ζοιπαναβςβήξ, ΑΞΔ ηαζ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Πημ ζπμθζηυ ζοβηνυηδια Κπμοβά, ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Θαθαιάηαξ εβηαηαζηάεδηε θςημαμθηασηυ ζφζηδια ζηδκ ηανάηζα ημο 

ηηδνίμο ζζπφμξ 19,8 KWp, πενζμνίγμκηαξ ημ ηυζημξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, 

αθθά ηαζ ακαδεζηκφμκηαξ ιία κέα πενζααθθμκηζηή θμβζηή, δ μπμία εα 

ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ κέαξ ημοθημφναξ. Ρμ ένβμ 

οθμπμζήεδηε ζημ δζάζηδια 30/04/2004 – 30/04/2007, μ ζοκμθζηυξ 

πνμτπμθμβζζιυξ ήηακ 156.420,00€ ηαζ παναηηδνίζηδηε Θαθή Ξναηηζηή ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» 

 DigitalTales – Φεθηαθέο ηζηνξίεο: Πηα πθαίζζα ημο Γζαηναηζημφ 

Δονςπασημφ Ξνμβνάιιαημξ eTwinning μζ ιαεδηέξ ηδξ Β’ ηάλδξ ημο 1μο 

Γδιμηζημφ Ππμθείμο Ππάνηδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο 

θζκθακδζημφ ζπμθείμο VuorentaustanSchool, Ylöjärv, οθμπμίδζακ ηαηά ημ 

ζπμθζηυ έημξ 2013-2014 ημ ένβμ «DigitalTales – Τδθζαηέξ ζζημνίεξ» ηαζ 

πνμηνίεδηακ ιεηαλφ ηςκ 8 ένβςκ βζα ηδκ ηεθζηή θάζδ ημο δζαβςκζζιμφ 

MEDEA Awards 2014, εκχ επίζδξ ανααεφηδηε ιε ηδκ «Δονςπασηή Δηζηέηα 

Ξμζυηδηαξ»  βζα ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ ενβαζίαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηα 

πθαίζζα ημο εκ θυβς ένβμο. 

 Καιέο Πξαθηηθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο LEADER 2007-2013 ηεο 

γεσγξαθηθήο Πεινπνλλήζνπ 

1. Αλαβίσζε Οίλνπ Malvasia: O μίκμξ Ξ.Ν.Ξ. Κμκειααζία–Malvasia 

2010 ηδξ Νζκμπμζδηζηήξ Κμκειααζίαξ εα ειθζαθςεεί βζα πνχηδ θμνά 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 79 απφ 175 

 

 

ημ 2013, φζηενα απυ δζεηή παθαίςζδ. Ξενζμπή: Κμκειααζζά 

Ιαηςκίαξ. Δπζπείνδζδ: Νζκμπμζδηζηή Κμκειααζζάξ. 

2. Παξαγσγή βηνινγηθνχ μπδηνχ θαη πεηηκεδηνχ: Γνάζεζξ 

εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ: Αφλδζδ δοκαιζηυηδηαξ ιμκάδαξ παναβςβήξ 

ηαζ ηοπμπμίδζδξ. Ξανμπή οπδνεζζχκ μζημημονζζιμφ, βεοζζβκςζίεξ 

ζηα ημπζηά μζκμπμζεία, ημπζηέξ πενζδβήζεζξ ηαζ πμδδθαηζηέξ δζαδνμιέξ 

ζημοξ αιπεθχκεξ ηαζ ημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηδξ πενζμπήξ. 

Ξενζμπή: Θμφηζζ Λειέαξ Θμνζκείαξ. Δπζπείνδζδ: Ζ Πμθία ηδξ Φφζδξ – 

Βζμθμβζηά πνμσυκηα απυ ζηαθφθζ.  

3. Φεζηηβάι Σζαθσληάο «κειηηδάzz Λεσληδίνπ»: Γζμνβάκςζδ 

θεζηζαάθ ιεζμβεζαημφ πμθζηζζιμφ ιε ζηυπμ ηδκ ακάδεζλδ ημο 

πμθζηζζιμφ ηδξ Ρζαηςκζάξ, ηδξ ημπζηήξ ηαοηυηδηαξ, ηδξ παναβςβήξ 

ηαζ ηδξ βαζηνμκμιίαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ιεζμβεζαηυ φθμξ ημο 

Ιεςκζδίμο ηαζ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. Ξενζμπή: Ιεςκίδζμ Ανηαδίαξ. 

Φμνέαξ: Ακαπηολζαηή Ξάνκςκα.  

4. Παξαγσγή βαιζακηθνχ μπδηνχ, κνπζηάξδαο, μπδηνχ, 

ειαηνιάδνπ, απνμεξακέλσλ θξνχησλ: Απυ ημ 1939 έςξ ζήιενα δ 

επζπείνδζδ πνςημπμνεί ζημκ ημιέα ηδξ, αλζμπμζεί ηδκ ημπζηή 

παναβςβή, πανάδμζδ ηαζ βαζηνμκμιία δδιζμονβχκηαξ ηαζκμηυια 

πνμσυκηα, ιε ζφβπνμκδ αζζεδηζηή, δοκαηυ marketing ηαζ ελαβςβζηή 

δναζηδνζυηδηα. Ξενζμπή: Θμονία Θαθαιάηαξ. Δπζπείνδζδ: Βζμιδπακία 

ηνμθίιςκ Ξαπαδδιδηνίμο Σ.Θ. ΑΒΔΡ.  

5. Παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ: Δηζοβπνμκζζιυξ ηαζ 

ακααάειζζδ ιδπακμθμβζημφ ηαζ θμζπμφ ελμπθζζιμφ ηονμημιείμο, 

εβηαηάζηαζδ Ποζηήιαημξ Αζθάθεζαξ Ρνμθίιςκ (ISO 22000), 

ακααάειζζδ πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ (θέηα, βνααζένα, ιογήενα) ηαζ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ επζπείνδζδξ. Ξενζμπή: Θνμοιπάνζα Αβ. 

Ακδνζακμφ, Λαφπθζμ. Δπζπείνδζδ: Ρονμημιείμ Λ. Πηαονυπμοθμξ.  

6. Παξαγσγή παμηκαδηψλ, κπηζθφησλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη 

παγσηνχ: Δπέηηαζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ επζπείνδζδξ. Ξαναβςβή 

κέςκ πνμσυκηςκ. Ξζζημπμίδζδ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ ηαζ πμζμηζημφ 
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ζήιαημξ HΑCCP. Ξενζμπή: Βανεμθμιζυ Ζθείαξ. Δπζπείνδζδ: GK 

Biscottino. 

7. Μεηαπνίεζε θαθέ: Ίδνοζδ ιεηαπμζδηζηήξ ιμκάδαξ επελενβαζίαξ 

ηαθέ. Ποζηεοαζία κέςκ πνμσυκηςκ ηαθέ ζε ηάρμοθεξ. Σνήζδ 

πνςημπμνζαημφ ηφπμο «έλοπκςκ» ζοζηεοαζζχκ ιε εζδζηή ααθαίδα. 

Ξενζμπή: Ξάηνα Απαΐαξ. Δπζπείνδζδ: Ανβονμπμφθμο Ξαναζηεοή – 

Δπελενβαζία & Διπμνία Θαθέδςκ.  

8. Σνπξηζηηθέο θαηνηθίεο: Ακέβενζδ ακελάνηδηςκ ημονζζηζηχκ 

επζπθςιέκςκ ηαημζηζχκ ιε ακαροηηήνζμ ηαζ πζζίκα, ιε ζεααζιυ ζηδκ 

ημπζηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ηδκ ημπζηή πανάδμζδ, ιέζα ζε ηαηάθοημ 

απυ πμνημηαθζέξ ηαζ εθζέξ ηηήια υπμο δεζπυγεζ μ πενίπμο 700 

πνυκςκ αζθέκδαιμξ. Ξενζμπή: Θαηυααημξ Ζθείαξ. Δπζπείνδζδ: 

Αζθέκδαιμξ – Ξέηνζκεξ ηαημζηίεξ. Δπζζηέρζιμ μζκμπμζείμ: 

Ξανειαάζεζξ οπμζηήνζλδξ επζζηερζιυηδηαξ ζημ ζφκμθμ ηδξ ιμκάδαξ. 

Γοκαηυηδηα μνβακςιέκδξ οπμδμπήξ επζζηεπηχκ υθμ ημκ πνυκμ, 

επίδεζλδξ ηαθθζενβδηζηήξ, μζκμπμζδηζηήξ ηαζ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ 

ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ βεοζζβκςζίαξ μίκςκ. Ξενζμπή: ΠακηαιένζΓοη. 

Απαΐαξ. Δπζπείνδζδ: Sant’ OrWines – Organicvineyards.  

9. Καθέ – δπζεζηηαηφξην: Ακάδεζλδ ημο θζευηηζζημο ηηζνίμο, 

εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ αίεμοζαξ ημο εζηζαημνίμο, ακααάειζζδ πμζυηδηαξ 

οπδνεζζχκ εζηίαζδξ, επέηηαζδ θεζημονβίαξ ηαζ ηαηά ηδ πεζιενζκή 

πενίμδμ. Ξενζμπή: Ξήδδια Ανθανχκ Κεζζδκίαξ. Δπζπείνδζδ: Ν 

Κφθμξ – Δζηζαηυνζμ, ηαθέ.  

10.Δθηξνθή θαη κεηαπνίεζε ζαιηγθαξηψλ: Ίδνοζδ ιμκάδαξ 

ηοπμπμίδζδξ ζαθζβηανζχκ. Δθανιμβή ηεπκμθμβίαξ ορδθχκ 

πνμδζαβναθχκ. Ακααάειζζδ εζηυκαξ εηαζνείαξ ηαζ αφλδζδ 

δζεζζδοηζηυηδηαξ ηαζ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζηδκ εθθδκζηή ηαζ 

παβηυζιζα αβμνά. Ξενζμπή: Γθοθάδα Ανπαίαξ Θμνίκεμο. Δπζπείνδζδ: 

Φενέμζημξ – FereikosHelix.  
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Καηεςθύνζειρ ζηο πλαίζιο ηηρ νέαρ ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, θξίλεηαη 

ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηφζν ηνπ λένπ ΔΠΑ φζν θαη ηνπ 

ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Δηαιπικό Σύμθωνο για ηο Πλαίζιο Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ) 2014-2020 

Ο ζηφρνο ηνπ λένπ ΔΠΑ είλαη λα ζπλάδεη απφιπηα ηφζν κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο ρψξαο, φζν θαη κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Κνηλφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην (ΚΠ), ζην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ, ηηο Δηδηθέο πζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ρψξα, θαζψο θαη 

κε ηνπο ζηφρνπο γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο 

ζηξαηεγηθήο Δ2020. 

Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020 απνβιέπεη «ζηελ αλαγέλλεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο 

ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή 

ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο». 

Σα κέηξα θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

ΔΠΑ 2014-2020 επηδηψθεηαη λα νδεγήζνπλ ζε: αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη 

ηεο απαζρφιεζεο, κείσζε ηεο αλεξγίαο, επαλαθνξά ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηα πξν 

ηεο θξίζεο επίπεδα, αχμεζε ηεο νιηθήο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε, βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ηζνδπγίνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, πξνζηαζία/αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ρσξηθψλ αληζνηήησλ θαη άκεζν θαη νξαηφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

Οη Θεκαηηθνί ηφρνη ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ην λέν ΔΠΑ είλαη νη εμήο: 

1. ΘΠ 1: Δκίζποζδ ηδξ Ένεοκαξ, ηδξ Ρεπκμθμβζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ηδξ 

Θαζκμημιίαξ  

2. ΘΠ 2: Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε Ρεπκμθμβίεξ Ξθδνμθμνζηήξ ηαζ 

Δπζημζκςκζχκ (ΡΞΔ), ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ  
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3. ΘΠ 3: Βεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αοηχκ ημο βεςνβζημφ ημιέα (βζα ημ ΔΓΡΑΑ) ηαζ 

ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ (βζα ημ ΔΡΘΑ)  

4. ΘΠ 4: πμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ ζε ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ  

5. ΘΠ 5: Ξνμχεδζδ ηδξ πνμζανιμβήξ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ ηδξ 

πνυθδρδξ ηςκ ηζκδφκςκ  

6. ΘΠ 6: Γζαηήνδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 

απμδμηζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ ΘΠ 7: Ξνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ 

ηαζ άνζδ ηςκ ειπμδίςκ ζε ααζζηέξ οπμδμιέξ δζηηφςκ 

7. ΘΠ 8: Ξνμχεδζδ ηδξ αζχζζιδξ ηαζ πμζμηζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ 

ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

8. ΘΠ 9: Ξνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ 

θηχπεζαξ ηαζ ηάεε δζάηνζζδξ ΘΠ 10: Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηαηάνηζζδ βζα ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ζηδ δζα αίμο ιάεδζδ 

9. ΘΠ 11: Δκίζποζδ ηδξ εεζιζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ 

θμνέςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ 

 

Οη θχξηνη άμνλεο ηεο Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο είλαη: 

1. Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, 

ιεηάααζδ ζηδκ πμζμηζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα, ιε αζπιή ηδκ ηαζκμημιία ηαζ 

αφλδζδ ηδξ εβπχνζαξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

2. Ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ ζηακμηήηςκ ακενχπζκμο δοκαιζημφ – εκενβυξ 

ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ 

3. Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ – ιεηάααζδ ζε ιία μζημκμιία θζθζηή ζημ 

πενζαάθθμκ 

4. Ακάπηολδ – εηζοβπνμκζζιυξ – ζοιπθήνςζδ οπμδμιχκ βζα ηδκ μζημκμιζηή 

ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ 

5. Βεθηίςζδ ηδξ εεζιζηήξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ 
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Με βάζε ηνπ άμνλεο Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπο 11 Θεκαηηθνχο ηφρνπο ηεο 

λέαο Πνιηηηθήο πλνρήο ην λέν ΔΠΑ, δηαθξίλεηαη ζε επηά (7) Σνκεαθά θαη δεθαηξία  (13) 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα: 

Αλαιπηηθά ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». 

Πηναηδβζηυξ ζηυπμξ ημο ΔΞΑκΔΘ είκαζ δ εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 

ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δ ιεηάααζδ ζηδκ πμζμηζηή 

επζπεζνδιαηζηυηδηα, ιε αζπιή ηδκ ηαζκμημιία ηαζ δ αφλδζδ ηδξ εβπχνζαξ 

πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ. 

 «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Νζ 

ζηυπμζ ημο Ξνμβνάιιαημξ ζημκ ημιέα ηςκ ιεηαθμνχκ ζοκίζηακηαζ ζηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ μθμηθήνςζδξ ααζζηχκ οπμδμιχκ (μδζηχκ, ζζδδνμδνμιζηχκ, 

θζιέκςκ, αενμδνμιίςκ), ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνχκ ηαζ 

ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο ζοζηήιαημξ Κεηαθμνχκ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ μδζηήξ 

αζθάθεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ αζχζζιςκ ηαζ μζημθμβζηχκ αζηζηχκ 

ιεηαθμνχκ (αζηζηχκ ιέζςκ ζηαεενήξ ηνμπζάξ). Πημκ ημιέα ημο 

πενζαάθθμκημξ μζ ζηυπμζ ζοκίζηακηαζ ζηδκ πνμζηαζία ηαζ αλζμπμίδζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ, ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνμζέθηοζδξ επεκδφζεςκ ηαζ ηδκ 

πανμπή εοηαζνζχκ άζηδζδξ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημκ ίδζμ ημκ 

Ρμιέα ημο Ξενζαάθθμκημξ. 

 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε». Ξενζθαιαάκεζ μθμηθδνςιέκεξ πμθζηζηέξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ αζχζζιςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εκενβδηζηήξ 

έκηαλδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ έκηαλδξ εοάθςηςκ 

ημζκςκζηά μιάδςκ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο εθθδκζημφ 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ηδκ ζζπονμπμίδζδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ηαηάνηζζδξ ηαζ δζα αίμο ιάεδζδξ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

 «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». Ρμ Ξνυβναιια εα ζοιαάθεζ ζηδκ 

εεκζηή πνμζπάεεζα πνμηεζιέκμο, δ Γδιυζζα Γζμίηδζδ ζηδκ Δθθάδα κα 

ηαηαζηεί ζοκεηηζηή, ηαθά ζοκημκζζιέκδ, εοέθζηηδ, ελςζηνεθήξ ηαζ 

πνμζακαημθζζιέκδ ζημ απμηέθεζια, απμηαεζζηχκηαξ ηδ ζπέζδ ειπζζημζφκδξ 
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ημο ηνάημοξ ιε ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ, πανέπμκηαξ οπδνεζίεξ 

επζηεκηνςιέκεξ ζημκ πμθίηδ ηαζ ζοκεπχξ ακαααειζγυιεκεξ.  

 «Σερληθή Βνήζεηα». Πημπεφεζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ 

εθανιμβήξ υθςκ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Ξνμβναιιάηςκ πμο 

πνδιαημδμημφκηαζ απυ ηα Γζανενςηζηά Ραιεία ηαζ ημ Ραιείμ Ποκμπήξ. 

 «Αγξνηηθή Αλάπηπμε». Πημπεφεζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο αβνμηζημφ πχνμο, ζηδ ιεηάααζδ ζε έκα ζζπονυ, 

αεζθυνμ αβνμ-δζαηνμθζηυ ζφζηδια ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πνμζηζεέιεκδξ 

αλίαξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ. 

 «Αιηεία θαη Θάιαζζα». Απμζημπεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 

ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ 

οδαημηαθθζένβεζαξ, ζηδ δζαηήνδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ. 

 Σα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), έκα βζα ηάεε 

ιζα απυ ηζξ εθθδκζηέξ Ξενζθένεζεξ, έπμοκ ζοκμθζηυ πνμτπμθμβζζιυ 

5.278.614.122 εονχ (πενζθαιαάκμκηαζ μζ εηπςνήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ 

παναπάκς). Νζ Ξενζθένεζεξ εα δζαπεζνζζημφκ ημ 35 % ηςκ πυνςκ ημο κέμο 

ΔΠΞΑ. 

 

Πεπιθεπειακό Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Πελοποννήζος 2014-2020 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα βαζηθά αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ, 

ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Δ2020, νη θπξηφηεξεο αλαπηπμηαθέο  αλάγθεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ / λα εμππεξεηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, επηγξακκαηηθά είλαη νη εμήο: 

 Αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ημο πνςημβεκή ημιέα, ιε 

ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηδ πνήζδ 

ηαζκμημιζχκ ζηδκ παναβςβζηή ηαζ ειπμνζηή δζαδζηαζία.  

 Δηζοβπνμκζζιυξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ ιεηαπμζδηζηχκ πνμσυκηςκ, 

ηαεχξ ηαζ θεζημονβζηή ηαζ παναβςβζηή δζαζφκδεζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ 
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ηθάδςκ βζα δδιζμονβία εεηζηχκ ελςηενζηχκ μζημκμιζχκ ηαζ μζημκμιζχκ 

ηθίιαηαξ.  

 Ακααάειζζδ ηαζ δζεφνοκζδ ηςκ πανεπυιεκςκ ημονζζηζηχκ ηαζ ζοκαθχκ 

οπδνεζζχκ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ 

ημονζζηζηχκ / πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηδξ Ξενζθένεζαξ ηαζ ηδκ δζαζφκδεζδ / 

αλζμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο πνςημβεκή ηαζ ιεηαπμζδηζημφ ημιέα ζηζξ 

ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ.  

 Ξνμζακαημθζζιυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε αβμνέξ ημο ελςηενζημφ, 

πνμζανιυγμκηαξ ακάθμβα  ηα πνμσυκηα ημοξ ηαζ ηζξ μνβακςηζηέξ 

θεζημονβζηέξ ημοξ δζαδζηαζίεξ.  

 Γδιζμονβία / ίδνοζδ ηαζ ζηήνζλδ κέςκ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ ζε υθμοξ 

ημοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ.  

 Δκδοκάιςζδ / εηπαίδεοζδ ηαζ δζεφνοκζδ ημο ακηζηεζιέκμο πανέιααζδξ 

οπμζηδνζηηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ οπδνεζζχκ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ημοξ 

παναβςβμφξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ.  

 Γδιζμονβία ζοκεδηχκ εφημθδξ, άιεζδξ ηαζ ιζηνμφ ηυζημοξ πνυζααζδξ ζηζξ 

πνδιαημπζζηςηζηέξ οπδνεζίεξ.  

Οη παξαπάλσ βαζηθέο / θχξηεο αλάγθεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη απφ ηε κε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ζπκβάιινπλ 

ζηελ χπαξμε ζνβαξψλ αληζνηήησλ αλάπηπμεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο 

Υψξαο. Χο εθ ηνχηνπ ε ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ κε ηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο 

κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ ΔΓΔΣ, θαηά ηε πεξίνδν 2014-2020, απνηειεί ηε βάζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην πιαίζην ηεο Δ2020.  

Σν αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020 δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «Ζ Πεινπφλλεζνο πξφηππν αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θαη ηερλνινγηθνχ θεθαιαίνπ». Σν φξακα απηφ πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ ηξαηεγηθφ 

ηφρν ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, ν νπνίνο είλαη: 

«Καηλνηφκνο θαη αεηθφξνο απηνηξνθνδνηνχκελε εμσζηξεθήο αλάπηπμε, κε δηαζθάιηζε ηεο 

ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο». Ζ επίηεπμε ηνπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ 
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πνπ αλαινγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα, απφ φια ηα Σακεία ηεο ΔΔ, ηα νπνία ζα 

ζπγρξεκαηνδνηήζνπλ ην Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) ηεο Υψξαο, 

θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Οη βαζηθέο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, γηα ηε πεξίνδν 2014 – 2020 

είλαη νη εμήο:  

1. Ζ δζεφνοκζδ ηαζ δ ακααάειζζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ηδξ Ξενζθένεζαξ 

Ξεθμπμκκήζμο, ηαεχξ ηαζ δ θεζημονβία ενεοκδηζηχκ δζηηφςκ ιε 

ηαηεφεοκζδ ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ζφιθςκα ιε 

ηζξ ακάβηεξ ημο παναβςβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ζζημφ ηδξ Ξενζθένεζαξ, ιε ηδκ 

πνμχεδζδ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ΡΞΔ.  

2. Ακάζπεζδ ηδξ ζοννίηκςζδξ ηδξ παναβςβζηήξ / επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ εκδοκάιςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ιε πανάθθδθδ πνμζέθηοζδ 

επζπεζνδιαηζηχκ επεκδφζεςκ, βζα δζεφνοκζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ αάζδξ, ιε 

αζπιή ηδκ ηαζκμημιία.  

3. Ακάπηολδ, αλζμπμίδζδ ηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, εκενβυξ έκηαλδ ηαζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ 

ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά εοπαεχκ μιάδςκ.  

4. Ποιπθήνςζδ – μθμηθήνςζδ δζαηδνήζζιςκ οπμδμιχκ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ηδκ απαζπυθδζδ.  

5. Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ πυνςκ ηαζ ιεηάααζδ ζε ιζα μζημκμιία 

θζθζηή ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε επάνηεζα πυνςκ βζα ακάπηολδ, απαζπυθδζδ 

ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ.  

6. Βεθηίςζδ ηδξ εεζιζηήξ επάνηεζαξ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ δζμζηδηζηή 

ιεηαννφειζζδ βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ αοημδζμίηδζδ.  

7. Δκδοκάιςζδ ηδξ πςνζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ, βζα άνζδ ηςκ 

εκδμπενζθενεζαηχκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ακζζμηήηςκ. 

Σν Πεξηθεξεηαθφ Δ.Π. Πεινπνλλήζνπ 2014 – 2020, ζαεμππεξεηήζεη έλα κέξνο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ,κε δεδνκέλν φηη, ηνπιάρηζηνλ, 

φζνλ αθνξά ζην ΔΓΣΑΑ θαη ζην ΔΣΘΑ, εθ ησλΚαλνληζκψλ ηνπο, αιιά θαη φπσο 
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δηακνξθψζεθε ε αξρηηεθηνληθή ησλ ΔπηρεηξεζηαθψλΠξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, 

ηφζν απηά ηα Σακεία, φζν θαη ην Σακείν πλνρήοζα ζπγρξεκαηνδνηήζνπλ αληίζηνηρα 

Σνκεαθά Δ.Π. 

Δπηπιένλ, ηα Σνκεαθά Δ.Π. πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ, γηαεζληθήο 

εκβέιεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο θαηεγνξίεο δξάζεσλ θαη έξγσλ, πνπ ρσξνζεηνχληαηζηε 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ή /θαη ηελ επεξεάδνπλ άκεζα, αλακέλεηαη λααπνδψζνπλ 

ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα ζηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαηζα πξέπεη λα 

ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ζπλνιηθή Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθήηεο Πεξηθέξεηαο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηέζζεξεηο βαζηθνχο ηνκείο, 

νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ην 93% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ θαη δχν εμ‟ απηψλ ην 100% ησλ 

πφξσλ ηνπ ΔΚΣ. πγθεθξηκέλα: 

1. Ανταγωνιςτικότθτα / επιχειρθματικότθτα  

Σε αυτόν τον τομζα προβλζπονται παρεμβάςεισ ςτθν Ρελοπόννθςο από τα αντίςτοιχα 

Τομεακά Ρρογράμματα. Ραρ’ όλα αυτά για εξειδικευμζνεσ δράςεισ, άμεςα ςυνδεόμενεσ με 

τα ιδιαίτερα προβλιματα και χαρακτθριςτικά του κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ και κυρίωσ 

των επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ, αλλά και για λόγουσ ςτοχευμζνθσ προςζγγιςθσ των 

επιχειριςεων κατά προτεραιότθτα ςφμφωνα με τθν περιφερειακι RIS3, το Ρρόγραμμα 

ςυνδζει τον Κεματικό Στόχο 3 με τουσ Κεματικοφσ Στόχουσ 1 και 2, δεςμεφοντασ το 20,77% 

των πόρων του ΕΤΡΑ. Αν ςυνυπολογιςκεί ότι και ο Κεματικόσ Στόχοσ 8, με πόρουσ του ΕΚΤ 

εςτιάηει αποκλειςτικά ς’ αυτόν τον τομζα, θ χρθματοδοτικι ζνταςθ προςδιορίηει και τθ 

ςτρατθγικι του Ρρογράμματοσ, για τον ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ Ρεριφζρειασ. 

2. Καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κοινωνικι ζνταξθ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ ςτον 

κοινωνικό ιςτό τθσ Ρεριφζρειασ, θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου εςτιάηει ιδιαίτερα ςτθν 

υποςτιριξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ. Με δεδομζνο ότι ςτο αντίςτοιχο Τομεακό 

Ρρόγραμμα, τα κατανεμθμζνα κονδφλια ςτον Κεματικό Στόχο (ΚΣ 9) του ΕΚΤ, είναι μικρισ 

κλίμακασ για το ςφνολο τθσ Χϊρασ, χωρίσ δράςεισ του ΕΤΡΑ, το Ρεριφερειακό Ρρόγραμμα 

εςτιάηει ιδιαίτερα ς’ αυτόν τον τομζα, κυρίωσ με πόρουσ του ΕΚΤ (το 92,40% του ΕΚΤ του 

Ρρογράμματοσ). Επιπρόςκετα ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα ςυμβάλλει και το ΕΤΡΑ με τον 

Κεματικό Στόχο 9, αλλά και εν πολλοίσ με τον Κεματικό Στόχο 10, με περίπου 12,67% των 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 88 απφ 175 

 

 

πόρων του ΕΤΡΑ. Ζτςι, ς’ αυτόν τον τομζα ςυγκεντρϊνεται το 9,42% των ςυνολικϊν πόρων 

του Ρρογράμματοσ (ΕΚΤ και ΕΤΡΑ). 

3. Ρεριβάλλον 

Θ ιδιαίτερθ επικζντρωςθ του Ρρογράμματοσ ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και 

ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, εκφράηει τθ ςτρατθγικι του, παρ’ ότι ζνα ςθμαντικό μζροσ 

τθσ ςυνολικισ ςτρατθγικισ τθσ Ρεριφζρειασ για κάλυψθ των αναγκϊν του Ευρωπαϊκοφ 

Ρεριβαλλοντικοφ κεκτθμζνου κα εξυπθρετθκεί από το αντίςτοιχο Τομεακό Ρρόγραμμα με 

πόρουσ κυρίωσ του Ταμείου Συνοχισ. Ζτςι ςτον ςυγκεκριμζνο Τομζα, μζςω του Κεματικοφ 

Στόχου 6, ςυγκεντρϊνεται περίπου το 22,48% των ςυνολικϊν πόρων του ΕΤΡΑ, ςτο 

Ρρόγραμμα, ενϊ με ζνα άλλο / πρόςκετο ποςό τθσ τάξθσ του 3,86% του ςυνολικοφ ΕΤΡΑ του 

Ρρογράμματοσ, αντιμετωπίηονται ηθτιματα προςταςίασ τθσ ατμόςφαιρασ και προςαρμογισ 

ςτθν κλιματικι αλλαγι, πολιτικζσ άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ.Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ςτρατθγικισ κυρίαρχθ προτεραιότθτα είναι θ ςυμβολι 

του Ρρογράμματοσ ςτθν κάλυψθ του Ευρωπαϊκοφ Ρεριβαλλοντικοφ Κεκτθμζνου με τθν 

εφαρμογι των ςχετικϊν βαςικϊν οδθγιϊν για τα νερά, τα απόβλθτα, τθν  βιοποικιλότθτα και 

τθν ατμόςφαιρα. 

4. Ρροςπελαςιμότθτα / υποδομζσ μεταφορϊν 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τα 

γεωμορφολογικά τθσ ςτοιχεία, οι μεταφορικζσ υποδομζσ και θ προςπελαςιμότθτα εν γζνει, 

αποτελοφν κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ του Ρρογράμματοσ κακϊσ είναι κρίςιμθσ 

ςθμαςίασ προςζγγιςθ τθσ ςτρατθγικισ ι ςφνδεςθ των αςτικϊν και παραγωγικϊν κζντρων τθσ 

Ρεριφζρειασ, αφ’ ενόσ μεταξφ τουσ, αφ’ ετζρου με τθνυπόλοιπθ Χϊρα και Ευρϊπθ. Επίςθσ, 

είναι ιδιαίτεροσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ τθσ Ρεριφζρειασ θ ςφνδεςθ των παραγωγικϊν 

τουριςτικϊν εςωτερικϊν περιοχϊν τθσ με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, για αφξθςθ τθσ 

ελκυςτικότθτασ και εξωςτρζφειασ ολόκλθρθσ τθσ Ρεριφζρειασ, ενδυναμϊνοντασ τθν 

επιχειρθματικι βάςθ και τθ χωρικι ςυνοχι τθσ. Ζτςι ς’ αυτόν τον Τομζα, μζςω του 

Κεματικοφ Στόχου 7, ςυγκεντρϊνεται το 37,12% των ςυνολικϊν πόρων του ΕΤΡΑ, 

εξαιρουμζνθσ τθσ Τεχνικισ Βοικειασ. Κατά τθν εξειδίκευςθ των ζργων μεταφορικϊν 

υποδομϊν κα εφαρμοςκοφν οι όροι και προχποκζςεισ επιλογισ τουσ που αναφζρονται ςτο 

ΣΕΣ / ΕΣΡΑ 2014 – 2020, ενϊ παράλλθλα κα λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα βιϊςιμα (αςτικά) 
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ςχζδια κινθτικότθτασ με τα ςχζδια ατμοςφαιρικισ ποιότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 

2008/50/ΕΚ. 

 
Θ ςτρατθγικι του Ρρογράμματοσ εςτιάηει, ςτα εξισ, ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ αναπτυξιακζσ 

ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ: 

α) Ωσ προσ τθν ανάγκθ άμεςθσ ανάςχεςθσ τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ παραγωγικισ / επιχειρθματικισ  

δραςτθριότθτασ και ενδυνάμωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των 

επιχειριςεων, κακϊσ και ανάγκθ προςζλκυςθσ επιχειρθματικϊν επενδφςεων, για διεφρυνςθ τθσ 

επιχειρθματικισ βάςθσ, με αιχμι τθν καινοτομία και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ: 

 Διατιρθςθ του επιχειρθματικοφ και παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ, με παράλλθλθ διατιρθςθ και 

αναβάκμιςθ του προςωπικοφ των επιχειριςεων και θ ςτακεροποίθςι τουσ ςτθν εςωτερικι 

και διεκνι αγορά, αντιμετωπίηοντασ αποτελεςματικά τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ 

οικονομικισ, χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ και φφεςθσ. 

 Εκςυγχρονιςμό / αναβάκμιςθ, αλλά και διεφρυνςθ των δραςτθριοτιτων των τουριςτικϊν και 

επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, οι οποίεσ ευρίςκονται ςε χαμθλό επίπεδο, 

πλθν ελάχιςτων μεμονωμζνων περιπτϊςεων. Αυτό κα επιτευχκεί, αφ’ ενόσ με τθν παροχι 

υψθλοφ επιπζδου τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, αφ’ ετζρου με κάλυψθ του χωρικοφ ςυνόλου τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με δεδομζνα τα ιδιαίτερα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ 

Ρεριφζρειασ για τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Επίλυςθ του χρθματοπιςτωτικοφ προβλιματοσ που αντιμετωπίηει θ επιχειρθματικι και 

παραγωγικι βάςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, το οποίο είναι πρόβλθμα εκνικισ 

εμβζλειασ. Ραρ’ όλα αυτά θ ανάγκθ αυτι ζχει ιδιαίτερθ περιφερειακι διάςταςθ και είναι 

πρόκλθςθ και αναγκαιότθτα να αντιμετωπιςτεί ςε περιφερειακό επίπεδο. 

 Σφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, με τισ επιχειριςεισ και 

τον παραγωγικό ιςτό, εν γζνει, τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

 Στιριξθ των επιχειριςεων από κατάλλθλο μθχανιςμό, για αξιοποίθςθ των προϊόντων τθσ 

ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ, προκειμζνου να καινοτομιςουν, για αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ, τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ και τθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ 

προςτικζμενθσ αξίασ. 
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 Διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν τθσ Ρεριφζρειασ ςε διοικθτικζσ, κοινωνικζσ και 

επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ, με χριςθ ΤΡΕ. 

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν και ενίςχυςθ τθσ πλθροφορικισ κουλτοφρασ των πολιτϊν, των 

ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ και των επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

β) Ωσ προσ τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ, αξιοποίθςθσ και αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και ανάγκθ ενεργοφσ ζνταξθσ και κοινωνικισ 

ενςωμάτωςθσ, λόγω τθσ δραματικισ εξζλιξθσ βαςικϊν δεικτϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ 

μείωςθσ των οικογενειακϊν ειςοδθμάτων: 

 Ανάςχεςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ με τθ διατιρθςθ ι/ και αφξθςθ των κζςεων 

απαςχόλθςθσ ςτισ επιχειριςεισ, με άμεςθ και διαρκι προςαρμογι των εργαηομζνων και των 

επιχειριςεων ςτισ αλλαγζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντόσ τουσ. 

 Ζνταξθ ι/ και επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των μθ οικονομικά ενεργϊν, ιδιαίτερα των 

νζων. 

 Λεπτομερι / αναλυτικι και ςυνεχι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτθν αγορά εργαςίασ ςε 

τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των μθχανιςμϊν ενεργθτικϊν πολιτικϊν 

απαςχόλθςθσ με τισ επιχειριςεισ και τουσ τοπικοφσ ςχετικοφσ φορείσ. 

 Ζνταξθ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτθν αγορά εργαςίασ, για ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων 

τουσ και κατ’ ακολουκία για πρόλθψθ  ι/ και καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

 Στιριξθ τθσ περίκαλψθσ, τθσ ςτζγαςθσ και τθσ ςίτιςθσ των ευριςκόμενων ςε κατάςταςθ 

φτϊχειασ, εξαςφαλίηοντασ τισ αναγκαίεσ αντίςτοιχεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, ςε προςιτζσ 

τιμζσ. 

 Ραράλλθλα, υφίςταται ανάγκθ υποςτιριξθσ των χαμθλϊν ειςοδθμάτων νοικοκυριϊν για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν αυτϊν των νοικοκυριϊν, ςτθν υποχρεωτικι 9ετι 

εκπαίδευςθ, ϊςτε να αναςχεκεί θ ςχολικι διαρροι. 

γ) Ωσ προσ τθν ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ – ολοκλιρωςθσ διατθριςιμων υποδομϊν ςτθ Ρεριφζρεια, για 

τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ: 

 Ολοκλιρωςθ, ςυμπλιρωςθ, αλλά και βελτίωςθ διαπεριφερειακϊν και ενδοπεριφερειακϊν 

οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςυνδζςεων. 

 Σχεδιαςμό εκτζλεςθσ νζων ζργων και βελτίωςθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων τθσ 

Ρεριφζρειασ. 
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 Σφνδεςθ οικιςτικϊν κζντρων, τουριςτικϊν / πολιτιςτικϊν περιοχϊν και παραγωγικϊν κζντρων 

τθσ Ρεριφζρειασ με το κφριο οδικό δίκτυο, τουσ διευρωπαϊκοφσ άξονεσ και τισ πφλεσ ειςόδου 

/ εξόδου τθσ Ρεριφζρειασ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη αλάγθεο απηέο πξνθχπηνπλ γηα ηελ άκεζε / γξήγνξε, αζθαιή 

θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο πξφζβαζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ζηα εκπνξηθά, δηνηθεηηθά θαη κεγάια θαηαλαισηηθά θέληξα ηεο Υψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σαπηφρξνλα απαηηείηαη ε εχθνιε, γξήγνξε, αζθαιήο θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο πξφζβαζε 

ησλ επηζθεπηψλ / ηνπξηζηψλ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο / ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

δ) Ωσ προσ τισ ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 

μετάβαςθ ςε μια οικονομία φιλικι προσ το περιβάλλον, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ και τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων, για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. 

 Μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ, λόγω τθσ ιδιαίτερα ςθμαντικισ ςυμβολισ του Τομεακοφ / 

Εκνικοφ Ρρογράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ / ςυμπλιρωςθ των αναγκαίων υποδομϊν 

διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων ςε οικιςμοφσ Γ’ κατθγορίασ (2.000-15.000 κατοίκων), κακϊσ 

και για οικιςμοφσ κάτω των 2.000 κατοίκων (ςε ςυνάκροιςθ), των οποίων τα λφματα 

επθρεάηουν περιβαλλοντικά οικολογικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Επίςθσ μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ, για τθν προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ απορριμμάτων 

ςτθν πθγι, με δεδομζνο ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

απορριμμάτων κα εκτελεςκεί τθσ τρζχουςα προγραμματικι περίοδο ι/ και κα 

χρθματοδοτθκεί από το Εκνικό / Τομεακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλοντοσ.  

 Ρροςταςία και ορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων για φδρευςθκαι άρδευςθ. 

 Για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου προκφπτει ωσ ςθμαντικι ανάγκθ 

θ ορκολογικι αξιοποίθςθ, προςταςία και ανάπτυξθ, ωσ ενιαίο ςφνολο, των φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων τθσ Ρεριφζρειασ, τόςο του αςτικοφ περιβάλλοντοσ όςο και του 

περιβάλλοντοσ τθσ υπαίκρου. Θ διαδικαςία δε τθσ λειτουργικότθτασ των αςτικϊν και 

θμιαςτικϊν κζντρων με τθν αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ 

υπαίκρου αποτελεί άμεςθ αναπτυξιακι ανάγκθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

 Επιπρόςκετα, λόγω των πλθκυςμιακϊν ςυγκεντρϊςεων ςτα αςτικά και θμιαςτικά κζντρα τθσ 

Ρεριφζρειασ κατά τθ δεκαετία 1970 και 1980 και του πεπαλαιωμζνου κτιριακοφ δυναμικοφ 
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ςτθν φπαικρο, προκφπτει ωσ ανάγκθ θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των 

κτθρίων για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ των ΑΡΕ. 

 Με δεδομζνο το ιδιαίτερα μεγάλο μικοσ των ακτϊν τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ φφςθσ τθσ 

ακτογραμμισ τθσ παρατθροφνται ιδιαίτερα μεγάλα προβλιματα διάβρωςθσ των ακτϊν και 

μεγεκφνονται οι κίνδυνοι καταςτροφϊν των παρακαλάςςιων πόρων τθσ Ρεριφζρειασ. Ωσ εκ 

τοφτου δθμιουργείται θ ανάγκθ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου 

προςταςίασ των ακτϊν τθσ Ρεριφζρειασ, από τθν διάβρωςθ. 

ε) Ωσ προσ τθν ανάγκθ ενδυνάμωςθσ τθσ χωρικισ ςυνοχισ και τθσ ανάπτυξθσ, για άρςθ των 

ενδοπεριφερειακϊν κοινωνικοοικονομικϊν ανιςοτιτων, προκφπτουν ανάγκεσ ενδυνάμωςθσ των 

λιγότερο ανεπτυγμζνων περιοχϊν, οι οποίεσ κατά βάςθ είναι ορεινζσ ι/ και θμιορεινζσ 

εςωτερικζσ ηϊνεσ, κακϊσ και περιοχζσ που ςυγκεντρϊνονται κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ με 

μειωμζνα ειςοδιματα ι/ και με πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Συγκεκριμζνα: 

 Μεταφορικι ςφνδεςθ των περιοχϊν αυτϊν με τουσ κεντρικοφσ οδικοφσ άξονεσ, ι/ και με τισ 

πφλεσ ειςόδου / εξόδου τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

 Ανάπτυξθ ι/ και βελτίωςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν (υγείασ, πρόνοιασ, παιδείασ) και 

εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ςε προςιτζσ τιμζσ. 

 Ανάπτυξθ / αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων / ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ των 

ςυγκεκριμζνων περιοχϊν, για αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ του και τθν αντιμετϊπιςθ του 

κινδφνου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

 Διαλειτουργικότθτα των λιγότερο αναπτυγμζνων / υποβακμιςμζνων περιοχϊν, με τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 

 

Ανάλςζη SWOT Γήμος Δςπώηα 

H Ανάλυςθ SWOT αναπτφςςεται με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ επιχειρθςιακϊν ςτρατθγικϊν και 

παρεμβατικϊν πολιτικϊν γενικότερα για το ςχεδιαςμό των μζτρων και αξιολόγθςθ επιλογϊν εντόσ 

ενόσ κυμαινόμενου ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ ανάλυςθσ των Δυνατϊν και 

Αδφνατων Σθμείων, των Ευκαιριϊν και Απειλϊν και τον κατάλλθλο ςυνδυαςμό τουσ για τον 

προςδιοριςμό μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ.  
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Στόχοσ τθσ Ανάλυςθσ SWOT αποτελεί θ ολοκλιρωςθ ςτα πλαίςια ενόσ παρεμβατικοφ 

προγράμματοσ των ενδογενϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ (Διμοσ Ευρϊτα) και των 

κακοριςτικϊν παραγόντων του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο εκτελείται ι πρόκειται να εκτελεςτεί. Με 

τθ χριςθ αυτοφ του μεκοδολογικοφ εργαλείου δφναται να περιοριςκοφν οι περιοχζσ 

αβεβαιότθτασ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δζςμθσ 

παρεμβάςεων ςε ζνα τομζα ι μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ςχετικισ ςτρατθγικισ που πρζπει να ακολουκθκεί εντόσ του πλαιςίου που θ 

παρζμβαςθ κα λάβει χϊρα ι το πρόγραμμα κα πρζπει να υλοποιθκεί.  

 

 

Γπλαηόηεηεο Αδπλακίεο 

 Πδιακηζηή πάβζα πενζμοζία πμο 

πνέπεζ κα αλζμπμζδεεί ιε ημκ 

ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ 

 Ιεζημονβία Βζχζζιςκ Λμιζηχκ 

Ξνμζχπςκ 

 Αλζυθμβμζ Ξμθζηζζηζημί ηαζ 

Ανπαζμθμβζημί πχνμζ 

 Όπανλδ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ Natura 

 Ξθμφζζμ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

 Δηηεηαιέκμ παναθζαηυ ιέηςπμ 

 Ήπζεξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ 

 Θαθθζένβεζεξ ιε παναβςβή ορδθήξ 

πμζυηδηαξ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ 

 Ριήια ημο Ξνμζηαηεουιεκμο 

Γζηηφμο Κμκειαάζζα - Εάναηαξ – 

Ραΰβεημξ 

 Ήπζεξ Θθζιαηζηέξ Ποκεήηεξ 

 Όπανλδ ηαζ Ιεζημονβία Ρμπζημφ 

 Αδυναμία Διαχείριςθσ Υδάτινων Ρόρων 

 Χαμθλό Επίπεδο Εκπαίδευςθσ του 

Ρλθκυςμοφ 

 Μικρι διάκεςθ προϊόντων με ζνδειξθ 

ποιότθτασ «ΡΓΕ Λακωνία» 

 Ανεξζλεγκτοσ Ρολλαπλαςιαςμόσ 

Καλλιεργοφμενων Εκτάςεων 

 Ανεξζλεγκτοσ Ρολλαπλαςιαςμόσ 

Αρδευόμενων Εκτάςεων 

 Χαμθλι Ανάπτυξθ του Τουριςμοφ 

 Υψθλό Ροςοςτό Ανεργίασ 

 Ρεριοριςμζνοσ Τομζασ Μεταποίθςθσ 

 Ελλιπισ αξιοποίθςθ του παραλιακοφ 

μετϊπου 

 Ζλλειψθ προϊκθςθσ των τοπικϊν 

προϊόντων 

 Ζλλειψθ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Ζλλειψθ ικανοποιθτικϊν δομϊν και 

υποδομϊν ςτουσ τομείσ τθσ πρωτοβάκμιασ 
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Ποιθχκμο Ξμζυηδηαξ 

 Όπανλδ εθηοζηζημφ απυ θοζζηή 

μιμνθζά, πενζαάθθμκημξ βζα 

επεκδφζεζξ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα 

ηαζ ηδ δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ 

 Δκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ 

απμννζιιάηςκ ημο Γήιμο (∆ζαθμβή 

ζημ Ππίηζ "πυνηα-πυνηα" , 

Νζημθμβζηέξ κδζίδεξ, Νζηζαηή & 

Γεκζηή ημµπμζημπμίδζδ, 

∆εµαημπμίδζδοπμθεζµµαηζημφ 

υβημο, Ποζηδµαηζηήεκδµένςζδ) 

περίκαλψθσ και υγείασ, κοινωνικισ 

πρόνοιασ, του πολιτιςμοφ και τθσ 

ψυχαγωγίασ των κατοίκων 

 Κεβάθδ ελάνηδζδ ηςκ ηαημίηςκ 

πνςηίζηςξ απυ ημκ πνςημβεκή 

ημιέα ηαζ απμοζία εκαθθαηηζηχκ 

 

Δπθαηξίεο Απεηιέο 

 Λέα Ξνμβναιιαηζηή Ξενίμδμξ 2014 

- 2020 

 Δθανιμβή Λέαξ Αβνμηζηήξ 

Ξμθζηζηήξ 

 Αλζμπμίδζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο 

ηςκ Π.Γ.Η.Ρ. 

 Όπανλδ ενβαθείςκ ημπζηήξ 

ακάπηολδξ ηδξ ΔΔ βζα ηδκ κέα 

πενίμδμ 

 Όπανλδ ιμνςκ Γήιςκ ιε 

Ρμονζζηζηυ Δκδζαθένμκ 

 Πφζηαζδ Φμνέςκ Γζαπείνζζδξ ηςκ 

Ξνμζηαηεουιεκςκ Ξενζμπχκ 

 Ποιιεημπή ζημ «Πφιθςκμ 

Γδιάνπςκ» ιε ηαεμνζζιέκμοξ 

ζηυπμοξ βζα πανειαάζεζξ ζηζξ 

 ρδθυ Ξμζμζηυ Γήνακζδξ ημο 

Ξθδεοζιμφ ηαζ αζηοθζθία κέςκ 

 ρδθυ Ξμζμζηυ Δλανηχιεκμο 

Ξθδεοζιμφ 

 Ξενζμνζζιυξ εζυδςκ θυβς 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ιείςζδ ηςκ 

ΘΑΞ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ 

Γδιμζίςκ επεκδφζεςκ, ιείςζδ ηςκ 

ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, θυβς 

ηδξ εθανιμβήξ ημο Ξνμβνάιιαημξ 

Νζημκμιζηήξ Ξνμζανιμβήξ ηδξ 

Σχναξ 

 Ράζδ Κείςζδξ ημο Ξθδεοζιμφ 

 Έθθεζρδ ζπεδίμο πνμζηαζίαξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ πενζαάθθμκημξ 

 Όπανλδ ιμνςκ Γήιςκ ιε 
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εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ηαζ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ 

Ρμονζζηζηυ Δκδζαθένμκ 

 Ακελέθεβηηδ Οίρδ ζηενεχκ ηαζ 

οβνχκ απμαθήηςκ ιε απνυαθεπηεξ 

ζοκέπεζεξ βζα ημ πενζαάθθμκ, ημκ 

οδνμθυνμ μνίγμκηα ηαζ ηδκ οβεία 

ηςκ πμθζηχκ 

 Κεβάθδ απυζηαζδ απυ ηδκ Αηηζηή 

ηαζ ηα ιεβάθα ζηδκ Αηηζηή ηαζ ηδκ 

οπυθμζπδ Ξενζθένεζα 

Ξεθμπμκκήζμο (Αενμδνυιζα, 

θζιάκζα ηηθ) 

 Θθζιαηζηή αθθαβή ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημοξ πενζμνζζιέκμοξ οδάηζκμοξ 

πυνμοξ 

 Ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ βεςνβία 

απυ ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ ΘΑΞ 

 

 

Πποζδιοπιζμόρ αναπηςξιακών κενών ζηο Γήμο Δςπώηα 

Δξειδίκεςζη αναγκών και αναπηςξιακών κενών 

Θ τάςθ μείωςθσ του πλθκυςμοφ ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό ποςοςτό του οικονομικά ενεργοφ 

πλθκυςμοφ και το υψθλό ποςοςτό ανεργίασ, ειδικά ςε ςχζςθ με το Νομό Λακωνίασ, κάνει φανερι 

τόςο τθν αδυναμία του υφιςτάμενου αναπτυξιακοφ μοντζλου που επικρατεί ςτο Διμο Ευρϊτα, 

όςο και τθν αδυναμία αξιοποίθςθσ των πολλϊν και διαφορετικϊν ανταγωνιςτικϊν 

πλεονεκτθμάτων του Διμου. 

Ζνα από τα κριςιμότερα ηθτιματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

και τθν ανάλυςθ S.W.O.T. ιταν το πολφ υψθλό ποςοςτό ανεργίασ ςε ςυνδυαςμό με ζνα υψθλό  

ποςοςτό μθ οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ. Από τα παραπάνω γίνεται φανερι θ ανάγκθ για 

ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. Βαςικά ςτοιχεία προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα πρζπει να είναι 
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θ ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ κακϊσ επίςθσ και τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των Τοπικϊν 

Ρροϊόντων. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο πρωτογενισ τομζασ τθσ οικονομίασ του Διμου Ευρϊτα αποτελεί βαςικι 

πθγι ειςοδιματοσ των κατοίκων τθσ περιοχισ του Διμου  και κα πρζπει να γίνουν παρεμβάςεισ, 

κυρίωσ ςε κζματα υποδομϊν που υφίςτανται ςιμερα, ϊςτε να μπορζςει να εκςυγχρονιςκεί, με 

άμεςο αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου του πλθκυςμοφ του Διμου. Σθμαντικό 

ρόλο προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα πρζπει να αποτελζςει θ περαιτζρω εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

του αγροτικοφ πλθκυςμοφ.Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν προϊόντων αποτελεί 

κρίςιμο ηιτθμα για το Διμο. 

Βαςικό ςτοιχείο και μζςο επίτευξθσ των πιο πάνω ςτόχων κα πρζπει να είναι θ καλφτερθ 

αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του Διμου και κατά κφριο λόγω τθσ πάγιασ περιουςίασ. Θ εξζταςθ 

δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου των Συμπράξεων Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα 

να αποτελζςει βαςικό εργαλείο προσ τθ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ.  

Τζλοσ, βαςικόσ ςκοπόσ τθσ λειτουργίασ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ωσ 

Οργανιςμόσ είναι θ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των Δθμοτϊν. Στα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κατεφκυνςθσ είναι απαραίτθτθ θ εξζταςθ δυνατοτιτων αναςυγκρότθςθσ και λιψθσ βελτιωτικϊν 

ενεργειϊν αναφορικά με τθ ςθμερινι οργάνωςθ του Διμου. 

Ωσ αποτζλεςμα όλων των παραπάνω, μποροφν να προκφψουν οριςμζνα κρίςιμα Ηθτιματα 

Ανάπτυξθσ του Διμου Ευρϊτα: 

 Ρροϊκθςθ των Τοπικϊν Γεωργικϊν Ρροϊόντων με ταυτότθτα (Ρ.Ο.Ρ., Ρ.Γ.Ε. )  

 Ρροςταςία και ενίςχυςθ του Αγροτικοφ ειςοδιματοσ  

 Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ Αγροτικοφ Ρλθκυςμοφ 

 Αξιοποίθςθ του παραλιακοφ μετϊπου 

 Ανάδειξθ του φυςικοφ πλοφτου 

 Διαχείριςθ Στερεϊν / υγρϊν αποβλιτων - απορριμμάτων 

 Επιλογι Μεκόδων Ορκολογικισ Διαχείριςθσ Υδάτινων Ρόρων  

 Επζκταςθ και ολοκλιρωςθ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ  

 Αναβάκμιςθ Επιπζδου Εκπαίδευςθσ του Ρλθκυςμοφ  

 Αναβάκμιςθ εςωτερικισ Λειτουργίασ του Διμου 

 Λειτουργικότθτα των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου 

 Αναηιτθςθ Συνεργαςιϊν με Πμορουσ Διμουσ 
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 Αξιοποίθςθ Κεςμικοφ Ρλαιςίου Σ.Δ.Λ.Τ. 

 Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ 

 Δθμιουργία ιςχυροφ αςτικοφ κζντρου (δθμιουργία "ανοικτισ πόλθσ" μεταξφ οικιςμϊν του  

Διμου - ΣΧΟΟΑΡ) 

 

Από τθν Λεράρχθςθ των Κρίςιμων Ηθτθμάτων Ανάπτυξθσ (ωσ προσ τον επίπεδο του ςυνεργειακοφ 

τουσ αποτελζςματοσ) προκφπτουν με ςειρά προτεραιότθτασ οι παρακάτω κατευκφνςεισ και για τθ 

νζα προγραμματικι περίοδο για το Διμο Ευρϊτα: 

1. Ενίςχυςθ τθσ Ανάπτυξθσ του Αγροτουριςμοφ 

2. Αναηιτθςθ Συνεργαςιϊν με Πμορουσ Διμουσ 

3. Ρροϊκθςθ του Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ 

4. Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ των Αγροτϊν 

5. Ρροϊκθςθ Τοπικϊν Ρροϊόντων με κατοχφρωςθ ταυτότθτασ ΕΥΩΤΑ  

6. Αξιοποίθςθ του Ραραλιακοφ Μετϊπου 

7. Ρροςταςία και Ενίςχυςθ Αγροτικοφ Ειςοδιματοσ 

8. Ανάδειξθ Φυςικοφ Ρλοφτου 

9. Αναηιτθςθ Μεκόδων Διαχείριςθσ Υδάτινων Ρόρων 

10. Βελτίωςθ Οδικοφ Δικτφου 

11. Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων 

12. Αξιοποίθςθ Κεςμικοφ Ρλαιςίου των Σ.Δ.Λ.Τ.  

13. Ολοκλιρωςθ Χωροταξικοφ Σχεδίου 

14. Αναςυγκρότθςθ Νομικϊν Ρροςϊπων 

15. Αναβάκμιςθ Επιπζδου Εκπαίδευςθσ του Ρλθκυςμοφ 

16. Αναβάκμιςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ. 

 

Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων προκφπτει πωσ τθν μεγαλφτερθ κετικι επίδραςθ ςτθν 

πορεία των υπολοίπων κρίςιμων ηθτθμάτων τθν προςφζρει ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ του 

αγροτουριςμοφ κακϊσ επίςθσ και θ αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν με όμορουσ Διμουσ και ακολουκοφν 

θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των αγροτϊν και θ προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Σθμαντικι 

επίδραςθ επίςθσ ζχουν ηθτιματα όπωσ θ αξιοποίθςθ του παραλιακοφ μετϊπου και θ προϊκθςθ 

των τοπικϊν προϊόντων. 
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Πποζδιοπιζμόρ αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηη νέα ππογπαμμαηική πεπίοδο 

Από τθν ομαδοποίθςθ των κρίςιμων ηθτθμάτων ανάπτυξθσπροκφπτουν οιΓενικοί Στρατθγικοί 

Στόχοι του Διμου: 

 Αναβάκμιςθ των υποδομϊν υποςτιριξθσ τόςο του Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ τθσ Ρεριοχισ, 

όςο και τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν/ δθμοτϊν 

 Επίτευξθ Συνεργαςιϊν Αμοιβαίου Οφζλουσ με Πμορουσ Διμουσ  

 Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και του Φυςικοφ Ρλοφτου τθσ Ρεριοχισ του Διμου  

 Ανάπτυξθ Ρρωτοβουλιϊν ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν προϊόντων και 

ενίςχυςθσ του Αγροτικοφ Ειςοδιματοσ 

 Βελτίωςθ τθσ Λκανοποίθςθσ των Ρολιτϊν / Δθμοτϊν από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 

Διμου 

 Βελτίωςθ τθσ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και των Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ του Διμου  (π.χ. 

ςυγχωνεφςεισ υπθρεςιϊν). 

Στθ ςυνζχεια οι γενικοί ςτόχοι ομαδοποιοφνται ςε προτεραιότθτεσ με βάςθ τουσ άξονεσ των 

Ρενταετϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Διμων: 

1. Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ 

2. Κοινωνικι πολιτικι, υγεία, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ  

3. Τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ 

4. Βελτίωςθ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου 

Άξονασ 1: Περιβάλλον & Ποιότθτα Ηωισ 

Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου Άξονα ςυμπεριλαμβάνονται μζτρα και δράςεισ που ςτοχεφουν 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν μζςα από τθν βελτίωςθ των τοπικϊν υποδομϊν 

κακϊσ και ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ - δαςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. 

Ρροτεινόμενεσ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ: 

 Ρροςταςία και διαχείριςθ φυςικοφ και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ – Αξιοποίθςθ και 

βιϊςιμθ διαχείριςθ  - Ιπιεσ παρεμβάςεισ 

 Βελτίωςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ανάπλαςθ περιοχϊν, τθν αναηωογόνθςθ και 

τθν απολφμανςθ των υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων, τθ μείωςθ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθν προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό του κορφβου  
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(καταςκευι ποδθλατόδρομου, ςυγκοινωνιακι πφκνωςθ, πολεοδόμθςθ άξονα Σκάλασ 

Βλαχιϊτθ) 

 Αναγνϊριςθ ορίων μικρϊν οικιςμϊν ειδικοφ ιςτορικοφ, αρχιτεκτονικοφ, πολιτιςτικοφ κλπ 

ενδιαφζροντοσ (ανάδειξθ ιςτορικοφ κζντρου Σκάλασ, Κτίριο Μπαςουράκου) 

 Ολοκλθρωμζνεσ πολεοδομικζσ /αςτικζσ παρεμβάςεισ για προϊκθςθ τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ, τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ 

χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ 

 Βελτίωςθ και επζκταςθ του οδικοφ και αγροτικοφ δικτφου 

 Εκπόνθςθ Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου – Κεςμοκζτθςθ χριςεων γθσ  

 Υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ και Αξιοποίθςθσ Ενζργειασ 

(εναλλακτικζσ μορφζσ και εξοικονόμθςθ). Ραρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ και επζνδυςθ ςτθν 

αξιοποίθςθ του υψθλοφ θλιακοφ δυναμικοφ. Αξιοποίθςθ τθσ δαςικισ και αγροτικισ 

βιομάηασ για ενεργειακοφσ ςκοποφσ.  

 Στιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ χριςθσ 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ,ςυμπεριλαμβανομζνων των 

δθμόςιων κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ 

 Ρροςταςία, ανάδειξθ και αναβάκμιςθ των ακτϊν του Διμου. Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 

αιγιαλοφ και παράκτιασ ηϊνθσ. Αναπτυξιακι διάδραςθ γθσ – κάλαςςασ εφαρμόηοντασ 

πρωτοβουλίεσ και παρεμβάςεισ «Γαλάηιασ Ανάπτυξθσ» κάτω από τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ.  

 Βελτίωςθ υποδομϊν πολιτικισ προςταςίασ –ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων πρόλθψθσ, 

αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν καταςτροφϊν  

 Ρροϊκθςθ κεςμοφ εκελοντϊν ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ ςτθ βάςθ του εκελοντικοφ 

ςτακμοφ πυρόςβεςθσ ςτθ Μυρτιά. 

 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ βιοαποβλιτων και δικτφων 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

 Στοχευμζνεσ δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςε 

μικροφσ απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ 

 Υλοποίθςθ ςφγχρονων εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων 

 Στοχευμζνθ και ιεραρχθμζνθ εφαρμογι των ςχεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν απορροισ  

 Εφαρμογι βελτιωμζνων ςυςτθμάτων άρδευςθσ (κλειςτό κφκλωμα άρδευςθσ)  
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 Ορκολογικι και αποδοτικι διαχείριςθσ πόςιμου νεροφ και προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ 

υγείασ από κατανάλωςθ ακατάλλθλου πόςιμου νεροφ 

 Διαςφάλιςθ τθσ διατιρθςθσ και τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ των προςτατευομζνων περιοχϊν 

και των περιοχϊν Natura 2000. 

 Διατιρθςθ, διαχείριςθ και αποκατάςταςθ των οικοςυςτθμάτων και τθσ βιοποικιλότθτασ 

και των υπθρεςιϊν που παρζχουν 

 

Άξονασ 2: Κοινωνικι Πολιτικι-Τγεία-Παιδεία-Πολιτιςμόσ- Ακλθτιςμόσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ άξονασ περιλαμβάνει το ςφνολο των μζτρων και δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν 

εκπλιρωςθ του κοινωνικοφ ρόλου του Διμου και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ προσ τουσ δθμότεσ του. 

Ρροτεινόμενεσ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ: 

 Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ  

 Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ: κατάρτιςθκαι επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ 

 Τοπικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν απαςχόλθςθ για οικονομικά μθ ενεργά άτομα 

 Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υποδομϊν υγείασ  και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 

ζνταξθσ μζςω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ 

χαρακτιρα και υπθρεςίεσ αναψυχισ και τθ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι φροντίδα ςτθ 

φροντίδα τθσ κοινότθτασ 

 Εξυπθρζτθςθ κοινωνικά ευπακϊν / ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων, με μια ςειρά από 

υπθρεςίεσ, προκειμζνου να αποδεςμευκοφνοι ζχοντεσ τθν φροντίδα τουσ, ϊςτε να 

ενδυναμϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ καταπολζμθςθσ των διακρίςεων, υποςτιριξθσ ατόμων 

ομάδασ ςτόχου (ςυμβουλευτικι, ψυχολογικιυποςτιριξθ, επαγγελματικι υποςτιριξθ, 

ευαιςκθτοποίθςθ, δθμοςιότθτα κοινότθτασ δράςεισ κατάρτιςθσ, προϊκθςθσ ςτθν 

απαςχόλθςθ καιεπιχειρθματικότθτα) 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ  

 Ενίςχυςθ δικτφων εκελοντιςμοφ (Ο μόνοσ διμοσ με πιςτοποίθςθ με ςτον ευρωπαϊκό 

εκελοντιςμό) 
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 Επζνδυςθ ςτθν Ραιδεία – Υποςτιριξθ τθσ  λειτουργίασ των ςχολείων – ςυνειςφορά ςτθ 

χρθματοδότθςθ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ και καταςκευι αικουςϊν όπου υπάρχει 

ανάγκθ 

 Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Μεταφοράσ Μακθτϊν 

 Ρροςταςία & Ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ - πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ, 

αρχαιολογικϊν χϊρων - μουςείων - μνθμείων - ςπθλαίων - κλπ. 

 Δράςεισ για τθν ανάδειξθ τθσ φυςικισ & πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ αγροτικϊν περιοχϊν  

 Ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με τοπικοφσ πολιτιςτικοφσ φορείσ & ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων 

 Εκδθλϊςεισ – κακιζρωςθ κεςμϊν πανελλινιασ εμβζλειασ (ζχει γίνει θ φιλοξενία του 5ου 

πρωτακλιματοσ παγκράτιου ακλιματοσ και του πανελλινιου Μπάςκετ Νεανίδων)  

 Ανάπτυξθ του κεςμοφ των αδελφοποιιςεων, των πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν και ειδικότερα 

τθν προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και τθν προβολι τουσ 

 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν και τθσ εξωςτρζφειασ του Διμου  

 

Άξονασ 3: Σοπικι Οικονομία & Απαςχόλθςθ 

Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου άξονα εμπεριζχονται δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν προϊόντων, τθν ενδυνάμωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των 

κατοίκων και κυρίωσ των νζων ςυμπολιτϊν μασ κακϊσ και τθν προϊκθςθ του πρωτογενι 

(γεωργία- κτθνοτροφία - μελιςςοκομία - αλιεία) και δευτερογενι τομζα παραγωγισ. 

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ δράςεισ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ διαςφνδεςθ μεταξφ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ, μζςα από τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων ομάδων ςε 

κζματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

 Συνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

τθσ ερθμοποίθςθσ (επίπτωςεισ ςτο μελλοντικό αγροτικό ειςόδθμα και τθν τοπικι 

οικονομία).  

 Ρροϊκθςθ των Τοπικϊν Γεωργικϊν Ρροϊόντων με ταυτότθτα (Ρ.Ο.Ρ., Ρ.Γ.Ε. )  

 Ενίςχυςθ τθσ Ανάπτυξθσ του Αγροτουριςμοφ 

 Συνζργεια του γεωργικοφ τομζα με άλλουσ οικονομικοφσ τομείσ, όπωσ θ μεταποίθςθ και ο 

τουριςμόσ. 
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 Θ διατιρθςθ μιασ βιϊςιμθσ υπαίκρου, με κοινωνικι ςυνοχι, ανταγωνιςτικι γεωργία και 

αειφορικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων. 

 Ρλατφόρμα Αγροτικϊν – Διατροφικϊν Ρροϊόντων 

 Δθμιουργία Τοπικοφ Σιματοσ Ροιότθτασ ΕΥΩΤΑΣ 

 Απαςχόλθςθ – Επζνδυςθ γεωργία και κτθνοτροφία 

 Ρροϊκθςθ και προβολι των τοπικϊν προϊόντων 

 Υποςτιριξθ ςυνεταιριςτικϊν και αγροκτθνοτροφικϊν μονάδων  

 Ρροϊκθςθ Ομάδων Ραραγωγϊν 

 Ενίςχυςθ των φορζων πολιτιςμοφ, για ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

προβολισ των πολιτιςτικϊν πόρων 

 Ρροϊκθςθ τουριςμοφ μζςα από τον πολιτιςμό και ιπιων μορφϊν τουριςμοφ ςτισ 

περιοχζσ ΝΑΤURA 

 Αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ παραδοςιακϊν οικιςμϊν για τθν ενίςχυςθ του τουριςμοφ  

 Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ  

 Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ: κατάρτιςθκαι επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ 

δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ 

 Θ διαςφνδεςθ τθσ γεωργίασ με τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, τθν κατάρτιςθ και τθ διάχυςθ 

τθσ γνϊςθσ, ιδίωσ μζςω των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.  

 

Άξονασ 4: Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου  

Ο ςυγκεκριμζνοσ άξονασ περιλαμβάνει το ςφνολο των μζτρων και των δράςεων που αφοροφν τθ 

βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τόςο του Διμου, όςο και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ωσ 

οργανιςμϊν. Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου άξονα περιλαμβάνονται δράςεισ για τθν βελτίωςθ 

τθσ Οργανωτικισ Δομισ (OrganizationStructure) του Διμου, δράςεισ για τθν εξαςφάλιςθ των 

απαραίτθτων υλικϊν και μθ πόρων, τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ των δυνατοτιτων ενςωμάτωςθσ 

εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ και τθν εξαςφάλιςθ ενόσ ικανοποιθτικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ 

για τουσ υπαλλιλουσ του Διμου. Επιπρόςκετα περιλαμβάνονται κζματα για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των Δθμοτϊν ςτισ διεργαςίεσ του Διμου (π.χ. ςυμμετοχικόσ προχπολογιςμόσ, 

μζτρθςθ ικανοποίθςθσ δθμοτϊν, διαχείριςθ παραπόνων δθμοτϊν, SERVQUAL) και γενικότερα για 

τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των δθμοτϊν και των υπθρεςιϊν του Διμου. Τζλοσ 
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εξετάηονται δράςεισ που απαιτοφνται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ, τθσ αποδοτικό τθτασ 

(efficiency) και τθσ αποτελεςματικότθτασ (effectiveness) των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου.  

 Δράςεισ μείωςθσ των διοικθτικϊν βαρϊν, απλοφςτευςθσ και προτυποποίθςθσ των 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.  

 Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων ΤΡΕ για τθν παροχι 

πολυκαναλικϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ.  

 Λειτουργία ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν CRM (CRMS) και αναβάκμιςθ τθσ κεντρικισ 

διαδικτυακισ πφλθσ ενιαίασ πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του Δθμόςιου τομζα.  

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν των ςυςτθμάτων 

 Δράςεισ κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ και ςε εξειδικευμζνα κζματα κάκετων 

πολιτικϊν. 

 Δράςεισ θλεκτρονικισ κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ προγραμμάτων τθλεκπαίδευςθσ.  

 Αξιοποίθςθ δθμοτικισ περιουςίασ 
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Δςκαιπίερ σπημαηοδόηηζηρ για ηο Γήμο Δςπώηα - Οι νέερ μοπθέρ σπημαηοδόηηζηρ ηων ΟΤΑ 

Φπημαηοδόηηζη μέζω ΔΣΠΑ 2014-2020 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ην Αλαπηπμηαθφ Όξακα ηεο Δζληθήο 

Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 είλαη «Ζ ζπκβνιή ζηελ αλαγέλλεζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε, αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ 

ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο 

αηρκή ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γλψκνλα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο».  

ε απηφ ην πιαίζην νη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε 

είλαη: 

1. Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

(ζδζαίηενα ηςκ ΚΚΔ), ιεηάααζδ ζηδκ πμζμηζηή επζπεζνδιαηζηυηδηα, ιε αζπιή 

ηδκ ηαζκμημιία ηαζ αφλδζδ ηδξ εβπχνζαξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

2. Ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ ζηακμηήηςκ ακενχπζκμο δοκαιζημφ – εκενβυξ 

ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ 

3. Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ – ιεηάααζδ ζε ιία μζημκμιία θζθζηή ζημ 

Ξενζαάθθμκ 

4. Ακάπηολδ – εηζοβπνμκζζιυξ – ζοιπθήνςζδ οπμδμιχκ βζα ηδκ μζημκμιζηή 

ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ 

5. Βεθηίςζδ ηδξ εεζιζηήξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Ρμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο ησλ Γήκσλ πνπ δχλαηαη λα εληαρζνχλ ζηα λέα 

Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, φπσο απηά έρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

εγθξηζεί. 

 

ΔΠ «Αληαγωληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Καηλνηνκία 2014-2020» 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 

Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ), είλαη ην κνλαδηθφ απφ ηα ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 

λένπ ΔΠΑ, πνπ παξνπζηάδεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νπζηαζηηθή αχμεζε, ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ΔΠ ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 
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Ζ ηξαηεγηθή γηα ην λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηάβαζε ζην λέν κνληέιν αλάπηπμεο νηθνδνκείηαη θαη ζηεξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο (4) ππιψλεο: 

1. Δκίζποζδ ηδξ πνμζανιμβήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ζηζξ κέεξ ακαπηολζαηέξ απαζηήζεζξ Ρα απμηεθέζιαηα πμο 

επζδζχημκηαζ, ιε ημκ ποθχκα αοηυκ, είκαζ ηα ελήξ: 

 Ξνμζανιμβή ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζηζξ 

επζηναημφζεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ. 

 Ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο εα οπμζηδνίλμοκ ηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηζξ κέεξ ακαπηολζαηέξ απαζηήζεζξ. 

 Γδιζμονβία εοκμσημφ ηθίιαημξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδ 

δδιζμονβία κέςκ, αζχζζιςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ. 

2. Δπζηέκηνςζδ ζε ημιείξ παναβςβζημφξ, ακηαβςκζζηζημφξ ηαζ δοκάιεζ 

ελςζηνεθείξ ηαζ ηαζκμηυιμοξ 

 Αβνμδζαηνμθή / Βζμιδπακία ηνμθίιςκ. 

 Δκένβεζα. 

 Δθμδζαζηζηή Αθοζίδα. 

 Ξμθζηζζηζηέξ ηαζ Γδιζμονβζηέξ Βζμιδπακίεξ. 

 Ξενζαάθθμκ. 

 Ρμονζζιυξ. 

 Ρεπκμθμβίεξ Ξθδνμθμνζηήξ & Δπζημζκςκζχκ (ΡΞΔ). 

 βεία. 

 θζηά – Θαηαζηεοέξ. 

3. Πημπεοιέκδ επζθμβή επεκδφζεςκ / επζπεζνήζεςκ/ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

δζαεέημοκ ηα γδημφιεκα παναηηδνζζηζηά βζα ημ κέμ ακαπηολζαηυ οπυδεζβια 

 Δλςζηνέθεζα (δδιζμονβμφιεκμ ελαβςβζηυ δοκαιζηυ) 

 Θαζκμημιία /δδιζμονβζηυηδηα 

 Πδιακηζηυ ιέβεεμξ ζε ηφηθμ ενβαζζχκ ηαζ απαζπυθδζδ / επανηήξ βηάια 

πνμσυκηςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο παβηυζιζμο ακηαβςκζζιμφ. 

 Πηυπεοζδ ζε “niche” παβηυζιζεξ αβμνέξ. 
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 Θεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ μζημκμιζηή πνμμπηζηή / ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. 

 Δπακαηοηθμθμνία ηςκ πυνςκ ζηδκ εζςηενζηή αβμνά (ιεβζζημπμίδζδ ημο 

πμζμζημφ ηδξ εβπχνζαξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ). 

 Λέεξ εηαζνείεξ. 

 Κζηνυ απμηφπςια CO2 / παιδθή επζαάνοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ. 

 Νιάδεξ εηαζνεζχκ / ζοκενβαζίεξ. 

 Ξνμσυκηα / πδνεζίεξ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ (Premium brands). 

4. Δλαζθάθζζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο δζεοημθφκμοκ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζημ Δθθδκζηυ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ 

 Ακαδζάνενςζδ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. 

 Ακάπηολδ δμιχκ ηαζ οπμδμιχκ: 

o πμδμιέξ βζα ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ ηαζκμημιία 

o πμδμιέξ ΡΞΔ 

o Δεκζηέξ πμδμιέξ 

 

Οη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη νπζηαζηηθά ηξεηο (3), εάλ 

δελ ζπλππνινγηζηεί ε Σερληθή Βνήζεηα: 

 Ν ΑΞ1 «Ακάπηολδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιε ημιεαηέξ 

πνμηεναζυηδηεξ» ζοκδέεηαζ ηαζ αθμνά ημο Πηναηδβζημφξ Ξοθχκεξ 2 & 3. 

 Ν ΑΞ2 «Ξνμζανιμβή ενβαγμιέκςκ, επζπεζνήζεςκ ηαζ επζπεζνδιαηζημφ 

πενζαάθθμκημξ ζηζξ κέεξ ακαπηολζαηέξ απαζηήζεζξ», ζοκδέεηαζ ηαζ αθμνά ημ 

Πηναηδβζηυ Ξοθχκα 1. 

 Ν ΑΞ3 «Ακάπηολδ ιδπακζζιχκ ζηήνζλδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ», 

ζοκδέεηαζ ηαζ αθμνά ημ Πηναηδβζηυ Ξοθχκα 4. 

 

Οη βαζηθφηεξνη Θεκαηηθνί ηφρνη (Θ)ηνπ (ΔΠΑλΔΚ) είλαη: 

 Δκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ. 

 Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζχκ επζημζκςκίαξ. 
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 Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ ιζηνχκ ηαζ ιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ, ημο 

βεςνβζημφ ημιέα ηαζ ηδξ αθζείαξ ηαζ ημο ημιέα ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ. 

 Πηήνζλδ ηδξ ζηνμθήξ πνμξ ιζα παιδθμφ ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ 

μζημκμιία ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. 

 Γζαηήνδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηήξ αλζμπμίδζδξ ηςκ πυνςκ. 

 Ξνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ πνμαθδιάηςκ 

ζε ααζζηέξ δζηηοαηέξ οπμδμιέξ. 

 Ξνμχεδζδ αζχζζιδξ ηαζ πμζμηζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ 

ενβαζζαηήξ ηζκδηζηυηδηαξ. 

 Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ 

βζα δελζυηδηεξ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ. 

 Δκίζποζδ ηδξ εεζιζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δδιυζζςκ ανπχκ ηαζ ηςκ 

εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ βζα ιία απμηεθεζιαηζηή δδιυζζα δζμίηδζδ. 

  

Ζ ζπλνιηθή θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηνπ ΔΠΑλΔΚ αλέξρεηαη ζε 3.646 εθ. €. 

 

Δλδεηθηηθνί Θεκαηηθνί ηφρνη ηνπ ΔΠ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη δηθαηνχρνη νη δήκνη. 

„Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη δήκνη εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ξφιν 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη άκεζα δηθαηνχρνη ζηηο δξάζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο: «Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα δεμηφηεηεο» θαη «Γηά βίνπκάζεζε θαη Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα κία απνηειεζκαηηθή 

δεκφζηα δηνίθεζε». 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ΔΠ, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε γηαηί 

ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ην ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020». 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζην ηξέρνλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηε δηά βίνπ 

κάζεζή 2007- 2014, ππάξρεη έλαο «άηππνο» θαηακεξηζκφο. Σελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

έρνπλ νη πεξηθέξεηεο θαη ηε γεληθή δηά βίνπ κάζεζε νη δήκνη. 

Οη δήκνη ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ κε ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ ππνδνκψλ. Θα πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (ΓΔΖ, ΟΣΑ, ΓΔΤΑ), 
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ηέηνηεο παξεκβάζεηο, ψζηε ν πνιενδνκηθφο ηζηφο λα ππνθέξεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή 

ελφριεζε. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επαλαηνπνζεηεζεί ην δήηεκα ηεο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ δήκσλ απφ ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο δεκνηηθνχο 

ρψξνπο. 

 

ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε (ΤΜΔΠΔΡΑΑ)» 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 

2014-2020 έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, κε 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Ο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνοιακβάλεη ππφςε ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ ρακεινχ απνηππψκαηνο 

άλζξαθα θαη πςειήο αλάθηεζεο πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Ζ Υξεκαηνδνηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3, ζηελ νπνία αλήθεη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνκέα 

πεξηβάιινληνο, αλαιχεηαη ζηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο (Θ) 4, 5 θαη 6 θαη εζηηάδεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πςειήο 

πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Κεθηεκέλνπ 

(ΔΠεΚ), θπξίσο ζηε δηαρείξηζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Δηδηθφηεξα: 

 Πημ πθαίζζμ ημο Θειαηζημφ Πηυπμο 4 (ΘΠ4) πνμςεείηαζ δ αεζθυνμξ 

πμθοηνμπζηή αζηζηή ηζκδηζηυηδηα, δ έλοπκδ δζαπείνζζδ ηδξ εκένβεζαξ ζε 

δδιυζζεξ οπμδμιέξ ηαζ ηηίνζα ηαζ δ αλζμπμίδζδ ημο δοκαιζημφ 

ζοιπαναβςβήξ εενιυηδηαξ ηαζ δθεηηνζζιμφ ορδθήξ απυδμζδξ (ΠΘΖΑ). 

Δκηάζζμκηαζ πζθμηζηά ένβα επελενβαζίαξ (ημιπμζημπμίδζδξ) αζμαπμαθήηςκ 

πμο ζοιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ αενίςκ εενιμηδπίμο,  ζε 

πνμεπζθεβιέκμ  ιέβεεμξ εηιεηαθθεφζεςκ πμο πνμζεθηφεζ ηδ ιυπθεοζδ 

ζδζςηζηχκ ηεθαθαίςκ. 
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 Πημ πθαίζζμ ημο ΘΠ5 ζημπεφεηαζ δ οπμζηήνζλδ ηδξ πνμζανιμβήξ ζηδκ 

ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ 

πθδιιονζηχκ θαζκμιέκςκ. 

 Πημ πθαίζζμ ημο ΘΠ6 πνμςεείηαζ ζηαδζαηή ζηακμπμίδζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ, 

ζδίςξ ζημοξ ημιείξ απμαθήηςκ ηαζ οδάηςκ, ηαζ ζπεδζάγμκηαζ ιε ειαθδιαηζηέξ 

πανειαάζεζξ βζα αεθηίςζδ ηαζ ακαγςμβυκδζδ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ 

ζημπεοιέκεξ δνάζεζξ βζα ιείςζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ, πενζμνζζιυ 

ημο εμνφαμο ηαζ πνμζηαζία ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

Γηα ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνβιέπνληαη 1.978,97 εθ. € ζηήξημεο ηεο ΔΔ. Απφ απηά ηα 

1.838,11 εθ. € ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν πλνρήο (Σ) θαη ηα 140,86 εθ. € απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 

Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηέζζεξεηο θαη εμεηδηθεχνληαη ζηηο αθφινπζεο 

πξνηεξαηφηεηεο: 

 Α. Δηπθήνςζδ ηςκ απαζηήζεςκ ημο πενζααθθμκηζημφ ηεηηδιέκμο ηδξ ΔΔ 

ζημοξ ημιείξ ηςκ απυαθδηςκ ηαζ ηςκ οδάηςκ. 

o Νζημκμιζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά αζχζζιεξ επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα ηςκ 

απμαθήηςκ. 

 Δθανιμβή ζπεδίςκ πνυθδρδξ παναβςβήξ απμαθήηςκ 

 Ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ πςνζζηήξ ζοθθμβήξ ηαζ ακαηφηθςζδξ 

αζμαπμαθήηςκ ηαζ δζηηφςκ μζηζαηήξ ημιπμζημπμίδζδξ 

 Γδιζμονβία δζηηφςκ «πνάζζκςκ ζδιείςκ» 

 θμπμίδζδ ζφβπνμκςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ ηαζ 

αλζμπμίδζδξ απμαθήηςκ 

 Πημπεοιέκεξ δνάζεζξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ αζηζηχκ 

ζηενεχκ απμαθήηςκ ζε κδζζά ηαζ ιζηνμφξ απμιαηνοζιέκμοξ 

μζηζζιμφξ 

 Ακάπηολδ οπμδμιχκ δζάεεζδξ αδνακχκ απμαθήηςκ ζε 

πενζμπέξ ιε παιδθή πνυζααζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ΠΔΓ, ηονίςξ ζε 

κδζζά 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 110 απφ 175 

 

 

 θμπμίδζδ ηαζ επελενβαζία /αλζμπμίδζδ ζθφμξ 

 Ακάπηολδ οπμδμιχκ αζθαθμφξ δζαπείνζζδξ αζμιδπακζηχκ ηαζ 

οβεζμκμιζηχκ απμαθήηςκ 

 Δκίζποζδ επάνηεζαξ εεζιζηχκ θμνέςκ. 

o Ξνυηοπεξ πενζααθθμκηζηέξ απμηαηαζηάζεζξ νοπαζιέκςκ απυ 

απυαθδηα πχνςκ 

o Θάθορδ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο απμννέμοκ απυ ηζξ Νδδβίεξ 91/271 

ηαζ 2000/60 (οβνά απυαθδηα) ηαζ εζδζηυηενα: 

 Ποιπθήνςζδ ηαζ ζηαδζαηή μθμηθήνςζδ ηςκ οπμδμιχκ 

ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ αζηζηχκ θοιάηςκ 

 Πημπεοιέκδ ηαζ ζενανπδιέκδ εθανιμβή ηςκ ζπεδίςκ 

Γζαπείνζζδξ ηςκ Ιεηακχκ απμννμήξ 

 Γνάζεζξ βζα ηδκ απμδμηζηή ηαζ αεζθυνμ πνήζδ ημο κενμφ 

 Γμιζηά ένβα φδνεοζδξ ηαζ ένβα απμηαηάζηαζδξ οθζζηάιεκςκ 

οπμδμιχκ 

o Θάθορδ οπμπνεχζεςκ πμο απμννέμοκ απυ θμζπέξ μδδβίεξ (φδαηα 

ημθφιαδζδξ, εαθάζζζα ζηναηδβζηή, εαθάζζζα πςνμηαλία ηθπ) 

 Β. Ξνμζανιμβή ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή – Ξνυθδρδ ηαζ δζαπείνζζδ ηζκδφκςκ. 

Ξζμ ζοβηεηνζιέκα μζ πνμηεναζυηδηεξ ζε αοηυκ ημκ ζηυπμ πμο ιπμνμφκ κα 

εκδζαθένμοκ άιεζα ημοξ δήιμοξ είκαζ: 

o Γνάζεζξ εκδιένςζδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε 

ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή. 

o Δκίζποζδ ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ ηςκ πενζμπχκ πμο έπεζ 

ακαβκςνζζηεί υηζ ηζκδοκεφμοκ πενζζζυηενμ, υπςξ πανάηηζεξ ηαζ 

παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ ηαζ εοαίζεδηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα. 

o Θαηαζηεοή θναβιάηςκ ηαζ ένβα δζεοεέηδζδξ πεζιάννςκ / νειάηςκ 

o Δκίζποζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ θοζζηχκ ηαζ 

πενζααθθμκηζηχκ ηαηαζηνμθχκ 

 Γ. Γζαηήνδζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. Πημ 

πθαίζζμ αοημφ ημο ζηυπμο μζ πνμηεναζυηδηεξ πμο ηίεεκηαζ ηαζ αθμνμφκ ημοξ 

δήιμοξ είκαζ: 
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o Γζαζθάθζζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδξ πνδζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

πνμζηαηεομιέκςκ πενζμπχκ ηαζ ηςκ πενζμπχκ Natura 2000. 

o Ξζθμηζηέξ εθανιμβέξ πμο αθμνμφκ ζε Εχκεξ Δζδζηήξ Ξνμζηαζίαξ 

(ΕΔΞ) 

o Γζαηήνδζδ, δζαπείνζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πανέπμοκ 

o Πημπεοιέκδ απμηαηάζηαζδ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 

πνήζδξ «πνάζζκςκ οπμδμιχκ» 

 Γ. Βζχζζιδ Αζηζηή Ακάπηολδ – Αζηζηή Ακαγςμβυκδζδ. Νζ ααζζηέξ 

πνμηεναζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ζημοξ δήιμοξ, ημο ζηναηδβζημφ αοημφ 

ζηυπμο, είκαζ: 

o Νθμηθδνςιέκεξ πμθεμδμιζηέξ /αζηζηέξ πανειαάζεζξ βζα πνμχεδζδ 

ηδξ Βζχζζιδξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ, ηδξ αζηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, ηδξ 

έλοπκδξ δζαπείνζζδξ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ακακεχζζιςκ 

πδβχκ εκένβεζαξ ζηζξ δδιυζζεξ οπμδμιέξ 

o Δπζηαζνμπμίδζδ ΕΝΔ 

o Ξζθμηζηέξ ιεθέηεξ ακααάειζζδξ ποηκμδμιδιέκςκ πενζμπχκ αζηζηχκ 

ηέκηνςκ. 

o Ακαβκχνζζδ μνίςκ ιζηνχκ μζηζζιχκ εζδζημφ ζζημνζημφ, 

ανπζηεηημκζημφ, πμθζηζζηζημφ ηθπ εκδζαθένμκημξ 

o Ένβα – ιεθέηεξ ακηζιεηχπζζδξ ημο εμνφαμο ηαζ ηδξ δπμνφπακζδξ 

o Δπζηαζνμπμίδζδ ηαζ εθανιμβή επζπεζνδζζαηχκ ζπεδίςκ βα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ 

  

Δλδεηθηηθνί Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ νη δήκνη είλαη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη: 

 ΑΞ 9: Θαεανέξ αζηζηέξ ιεηαθμνέξ  & αεθηίςζδ αζηζημφ πενζαάθθμκημξ (ΡΠ) 

 ΑΞ 10: Δθανιμβή ζηναηδβζηχκ επίηεολδξ παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα   ιε έιθαζδ ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ (ΔΡΞΑ) 

 ΑΞ 11: Δθανιμβή ζηναηδβζηχκ πνμζανιμβήξ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ 

 ηδξ πνυθδρδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηίκδοκςκ (ΡΠ) 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 112 απφ 175 

 

 

 ΑΞ 12: Πηναηδβζηέξ ηαζ δνάζεζξ πνμχεδζδξ ηδξ εκζςιάηςζδξ ημο 

εονςπασημφ πενζααθθμκηζημφ ηεηηδιέκμο (ΔΡΞΑ) 

 ΑΞ 13: Γζαηήνδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ –  πνμαβςβή ηδξ 

απμδμηζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ (ΡΠ) 

 ΑΞ 14: Ρεπκζηή αμήεεζα (ΔΡΞΑ) 

 ΑΞ 15: Ρεπκζηή αμήεεζα( ΡΑ) 

 

ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ζην λέν 

ΔΠΑ, απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ζπλέλσζε ησλ ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Παηδείαο, ζην ηξέρνλ ΔΠΑ. Δίλαη θαλεξφ φηη απφ απηφ ην πξφγξακκα ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

ηφρνο ηνπ Δ.Π. είλαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε δπλακηθή αλέιημε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θαη νηθνλνκίαο, κε εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ δπλαηνηήησλ εθπαίδεπζεο, 

αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ θαη βηψζηκεο απαζρφιεζεο γηα φινπο θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Σν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» εληάζζεηαη 

ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πιένλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο, ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα, κέζα απφ 

ζεηξά παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο λα θαιχςνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο βαζηθέο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο / δηα βίνπ κάζεζεο.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε θαη ε θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ 

ηεζζάξσλ (4) Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.), πιένλ ηνπ Άμνλα ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο απφιπηα ελαξκνληζκέλεο κε ηνπο 

Θεκαηηθνχο ζηφρνπο 8, 9 θαη 10 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚΣ γηα ηε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-

2020: 

 Α.Ξ.1 Βεθηίςζδ Ξνμμπηζηχκ Απαζπυθδζδξ ηαζ Ακάπηολδξ Γελζμηήηςκ 

Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ. 
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 Α.Ξ.2 Γζεοηυθοκζδ ηδξ Ξνυζααζδξ ζηδκ Απαζπυθδζδ ηςκ Λέςκ έςξ 29 

εηχκ. 

 Α.Ξ.3 Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ. 

 Α.Ξ.4 Ακάπηολδ ηδξ Γζά Βίμο Κάεδζδξ ηαζ Βεθηίςζδ ηδξ Ποκάθεζαξ ιεηαλφ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ αβμνάξ ενβαζίαξ ηαζ 

 Α.Ξ 5 Ρεπκζηή πμζηήνζλδ Δθανιμβήξ ΔΞ 

Ζ Κνηλνηηθή πλδξνκή ΔΚΣ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) αλέξρεηαη ζε 1.933.409.508,56€. 

Δπηπιένλ, ην Δ.Π πεξηιακβάλεη ην εηδηθφ θνλδχιη γηα ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε 

ησλ Νέσλ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 171.517.029,00€. Καηά ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή ππνζηήξημε ηεο 

Έλσζεο δηακνξθψλεηαη ζε 2.104.926.537,56€. 

 

Δπελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ: 

 Ξνχηδ (1δ) ιε ζδιακηζηυ ιενίδζμ ηδξ ζοκμθζηήξ ημζκμηζηήξ πνδιαημδυηδζδξ 

ημο, ήημζ πμζμζηυ 25,49% ηαζ 440 εη. € πενίπμο ηδξ ζοκμθζηήξ ημζκμηζηήξ 

ζοκδνμιήξ ηαηακέιεηαζ ζηδ πνδιαημδυηδζδ ηςκ πανειαάζεςκ ηδξ 

Δπεκδοηζηήξ Ξνμηεναζυηδηαξ «Ξνυζααζδ ζηδκ Απαζπυθδζδ βζα 

ακαγδημφκηεξ εέζδ ενβαζίαξ ηαζ μζημκμιζηά ιδ εκενβά άημια, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ιαηνμπνυκζα ακένβςκ ηαζ ηςκ αηυιςκ πμο 

έπμοκ απμημπεί επί ιαηνυκ απυ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ιέζς επίζδξ ημπζηχκ 

πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ». 

 Γεφηενδ (2δ) ζε πνδιαημδμηζηή αανφηδηα ηαηαηάζζεηαζ δ Δπεκδοηζηή 

Ξνμηεναζυηδηα«Κείςζδ ηαζ απμηνμπή ηδξ πνυςνδξ εβηαηάθεζρδξ ημο 

ζπμθείμο ηαζ πνμαβςβή ηδξ ζζυηζιδξ πνυζααζδξ ζε ηαθήξ πμζυηδηαξ 

πνμζπμθζηή, πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ δοκαημηήηςκ ηοπζηήξ, άηοπδξ ιδ ηοπζηήξ ιάεδζδξ 

βζα ηδκ επακέκηαλδ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ» ιε 

πμζμζηυ 18,57% ηδξ ζοκμθζηήξ ημζκμηζηήξ ζοκδνμιήξ ηαζ 320,6 εη. € 

πενίπμο ημο Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ. Νζ πανειαάζεζξ ηδξ Δπεκδοηζηήξ 

Ξνμηεναζυηδηαξ αοηήξ ζημπεφμοκ πνςηίζηςξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 
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θαζκμιέκμο ηδξ πνυςνδξ εβηαηάθεζρδξ ημο ζπμθείμο ηαζ ζηδκπνμαβςβή ηδξ 

πνμζπμθζηήξ, πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

 Ρνίηδ (3δ) ζε πνδιαημδμηζηή αανφηδηα ηαηαηάζζεηαζ δ Δπεκδοηζηή 

Ξνμηεναζυηδηα«Βεθηίςζδ ηδξ ζοκάθεζαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ζηδ ενβαζία ηαζ ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ, ιεηαλφ άθθςκ ιέζς ιδπακζζιχκ 

πνυαθερδξ ηςκ ακαβηχκ ζε δελζυηδηεξ, ηδκ πνμζανιμβή ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηαζ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ 

ιάεδζδξ ιε αάζδ ηδκ ενβαζία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ δζηηχκ ζοζηδιάηςκ 

ιάεδζδξ ηαζ ιαεδηείαξ», ιε πμζμζηυ 15,87% ηαζ 273,9 εη. € πενίπμο ηδξ 

ζοκμθζηήξ ημζκμηζηήξ ζοκδνμιήξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ. Νζ 

πανειαάζεζξ ηδξ Δπεκδοηζηήξ Ξνμηεναζυηδηαξ αοηήξ ζημπεφμοκ ζηδκ 

εκίζποζδ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοκάθεζαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Δζδζηυηενμξ, ζηυπμξ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ 

εθηοζηζηυηδηαξ ηδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ανπζηήξ 

επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ ακαιυνθςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

ζπμοδχκ ηαζ ηδκ εθανιμβή ημο δοσημφ ζοζηήιαημξ ιαεδηείαξ. 

 Ρέηανηδ (4δ) ζε πνδιαημδμηζηή αανφηδηα ηαηαηάζζεηαζ δ Δπεκδοηζηή 

Ξνμηεναζυηδηα«Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα ηαζ ζζμδφκαιδ ιε αοηήκ εηπαίδεοζδ, ιε ζημπυ 

ηδκ αεθηίςζδ ηςκ επζπέδςκ θμίηδζδξ ηαζ επζηοπίαξ, εζδζηά βζα 

ιεζμκεηημφκηα άημια» ιε πμζμζηυ 14,85% ηαζ 256,3 εη. € πενίπμο ηδξ 

ζοκμθζηήξ ημζκμηζηήξ ζοκδνμιήξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ. Νζ 

πανειαάζεζξ αοηήξ ηδξ Δπεκδοηζηήξ Ξνμηεναζυηδηαξ ζημπεφμοκ ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 

 Ξέιπηδ (5δ) ζε πνδιαημδμηζηή αανφηδηα ηαηαηάζζεηαζ δ Δπεκδοηζηή 

Ξνμηεναζυηδηα«Ηζυηδηα ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, 

ιεηαλφ άθθςκ υζμκ αθμνά ζηδκ πνυζααζδ ζηδκ απαζπυθδζδ, ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ επαββεθιαηζηήξ ζηαδζμδνμιίαξ, ηδ ζοιθζθίςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ 
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ηδξ ζδζςηζηήξ γςήξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ίζδξ αιμζαήξ βζα ίζδ ενβαζία», ιε 

πμζμζηυ 14,67% ηαζ 253 εη. € ηδξ ζοκμθζηήξ ημζκμηζηήξ ζοκδνμιήξ ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ. 

 Νζ παναπάκς πέκηε (5) επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ ζοβηεκηνχκμοκ ηα 

εθάπζζηα απαζημφιεκα πμζμζηά ζοβηέκηνςζδξ ηδξ Θμζκμηζηήξ Ποκδνμιήξ 

ακά ηαηδβμνία Ξενζθενεζχκ. Ποβηεηνζιέκα, ζηζξ Ξενζζζυηενμ Ακαπηοβιέκεξ 

Ξενζθένεζεξ ημ ζοκμθζηυ πμζυ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 

91% ημο ζοκυθμο ηςκ ημζκμηζηχκ πυνςκ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ, ζηζξ 

Ξενζθένεζεξ ζε Κεηάααζδ ζε 89%, εκχ ζηζξ Ιζβυηενμ Ακεπηοβιέκεξ επίζδξ 

ζε πμζμζηυ 89%. 

 Πηζξ θμζπέξ επζθεβιέκεξ Δπεκδοηζηέξ Ξνμηεναζυηδηεξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ 

Ξνμβνάιιαημξ, ήημζ ζηδκ Δπεκδοηζηή Ξνμηεναζυηδηα «Δηζοβπνμκζζιυξ ηαζ 

εκίζποζδ ηςκ εεζιχκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

εκενβεζχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαηναηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ», ζηδκ Δπεκδοηζηή Ξνμηεναζυηδηα «Ξνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ» ηαζ ζηδκ Δπεκδοηζηή 

Ξνμηεναζυηδηα «Βεθηίςζδ ηδξ ίζδξ πνυζααζδξ ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ βζα υθεξ 

ηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ ζε ηοπζηή, άηοπδ ηαζ ιδ ηοπζηή ιμνθή, ηδκ ακααάειζζδ 

ηςκ βκχζεςκ, δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηδκ 

πνμχεδζδ εοέθζηηςκ δοκαημηήηςκ ιάεδζδξ, ιεηαλφ άθθςκ ιέζς ημο 

επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ηδξ ακαβκχνζζδξ ηςκ απμηηχιεκςκ 

ζηακμηήηςκ» δζαηίεεκηαζ ημ οπυθμζπμ πμζυ ηδξ ημζκμηζηήξ ζοκδνμιήξ ημο 

Ξνμβνάιιαημξ, ήημζ 182 εη. € πενίπμο. 

 

Δπελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ νη δήκνη εκθαλίδνληαη σο πηζαλνί δηθαηνχρνη 

Οη δήκνη νλνκαηίδνληαη, απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, σο πηζαλνί δηθαηνχρνη κφλν ζηελ 

Δπελδπηηθή Πξσηνβνπιία «Πξφζβαζε ζηελ Απαζρφιεζε γηα αλαδεηνχληεο ζέζε εξγαζίαο θαη 

νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί επί καθξφλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ επίζεο ηνπηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ».. 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 116 απφ 175 

 

 

Παξφκνηα, ηα Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο ησλ δήκσλ έρνπλ πηζαλφηεηεο λα εληαρζνχλ ζηνλ 

εηδηθφ ζηφρν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ (16 – 66+ 

εηψλ), κε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ θαη δηαζχλδεζε ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο». 

Έκκεζα νη δήκνη, κέζσ ηνπ ΤΠΔ – ΔΔΣΑΑ, εκθαλίδνληαη σο δηθαηνχρνη ζηελ Δπελδπηηθή 

Πξνηεξαηφηεηα «Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ 

φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο, ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία». 

Έκκεζα ζα κπνξνχζαλ νη δήκνη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 

«Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο», αθνχ 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο εηαίξνπο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σέινο νη θνηλσληθνί εηαίξνη εκθαλίδνληαη σο πηζαλνί δηθαηνχρνη ζε Δπελδπηηθέο 

Πξσηνβνπιίεο φπσο είλαη, ν «Δθζπγρξνληζκφο θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ» ή «Βειηίσζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ζε ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή κνξθή, ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ πξνψζεζε επέιηθησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

απνθηψκελσλ ηθαλνηήησλ». ε απηέο ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ζα κπνξνχζε ε ΣΑ λα 

ζπκκεηάζρεη.  

Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-2020» 

Ο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-

2020» είλαη: «ζηα επφκελα επηά ρξφληα, ε ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε λα θαηαζηεί ζπλεθηηθή, 

θαιά ζπληνληζκέλε, επέιηθηε, εμσζηξεθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην απνηέιεζκα, 

απνθαζηζηψληαο ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

παξέρνληαο πνιηηνθεληξηθέο θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο ππεξεζίεο, απνηειψληαο έηζη έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο».  

Γηα κηα επηηπρή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020 ζα 

ρξεηαζηεί κεγαιχηεξε εζηίαζε, ζαθείο ζηφρνπο θαη δηαθαλή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 
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πξνφδνπ. Σνχην ζα απαηηήζεη ηζρπξφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο πνπ αμηνπνηεί ηα κέζα πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα δηαζθαιίζεη έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή. Σν φξακα απηφ, 

ελαξκνληζκέλν κε ην εζληθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ, ην ζεκαηνιφγην γηα ηε ηξαηεγηθή 

Δπξψπε 2020, θαζψο θαη ην θείκελν ζέζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ ρψξα πινπνηείηαη κε βάζε ηνπο 

εμήο δχν δηαθξηηνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

1. Δκίζποζδ ηδξ μνβακςηζηήξ, εεζιζηήξ ηαζ επζπεζνδζζαηήξ ζηακυηδηάξ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ 

Ρμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ιέζς ημο εηζοβπνμκζζιμφ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

ανπέξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, απμδμηζηυηδηαξ, δζαθάκεζαξ ηαζ θμβμδμζίαξ 

ηαζ ηδξ αεθηίςζδξ ημο ζοκημκζζιμφ ημο δδιυζζμο ημιέα, ιε ζηυπμ ηδκ 

ηαθθίηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 Βεθηίςζδ ημο επζηεθζημφ παναηηήνα ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ μζημδυιδζδ εκυξ 

ηαθά ζοκημκζζιέκμο δδιμζίμο ημιέα: Ν ζηυπμξ αθμνά ζηδ δζάδναζδ 

ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ημο δδιμζίμο ημιέα ηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ 

θεζημονβία ιζαξ δζμζηδηζηήξ δμιήξ πμο εα ιπμνεί κα πανέπεζ εκμπμζδιέκδ 

ηαζ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ ημο πμθίηδ ιε ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο δδιμζίμο ημιέα [ΑΞ5]. Πηυπμ επίζδξ απμηεθεί δ αφλδζδ 

ηςκ επζηεθζηχκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ θμνέςκ πμο αζημφκ δζμίηδζδ, χζηε 

κα αεθηζςεεί δ μνβάκςζδ ηςκ επμπηεουιεκςκ ιμκάδςκ ημοξ [ΑΞ6] . 

 Βεθηίςζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ θμνέςκ ημο Γδιυζζμο 

Ρμιέα: Αθμνά ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ δμιχκ, ζηδκ απθμπμίδζδ ηαζ 

πνμηοπμπμίδζδ ηυζμ ηςκ εζςηενζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηακυκςκ 

θεζημονβίαξ ηςκ θμνέςκ ημο δδιυζζμο ημιέα υζμ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο 

πανέπμκηαζ ζε πμθίηεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ. Δπίζδξ εα πνμςεδεεί δ 

θεζημονβία ιζαξ δζμίηδζδξ πμο εα είκαζ πνμζακαημθζζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ 

ηςκ πμθζηχκ. Πημ πθαίζζμ αοηυ εα απθμπμζδεμφκ οθζζηάιεκεξ 

ελςζηνεθείξ δζαδζηαζίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

πμθζηχκ, εα ηνμπμπμζδεεί ηαηάθθδθα ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ηαζ εα 

ζπεδζαζημφκ κέεξ δζαδζηαζίεξ, οπδνεζίεξ ηαζ ενβαθεία βζα ηδκ ηαπφηενδ 

ηαζ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ. 
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 Βεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ: Αθμνά ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

εθανιμβήξ δδιυζζςκ πμθζηζηχκ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ζοζηδιάηςκ 

δζμίηδζδξ ιέζς ζηυπςκ. Ξανάθθδθα, δ εκδοκάιςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

ιδπακζζιχκ εζςηενζημφ εθέβπμο ηδξ δζμίηδζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ, εα μδδβήζεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δζαθάκεζαξ, ηδξ δζααμφθεοζδξ ηαζ θμβμδμζίαξ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ 

δζαθεμνάξ ζημ δδιυζζμ ημιέα. 

2. Ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο δδιυζζμο ημιέα, ιέζς ηδξ 

αεθηίςζδξ ηδξ δζαπείνζζδξ ημο πνμζςπζημφ, ηδξ μνεμθμβζηήξ ηαηακμιήξ ηςκ 

ακενχπζκςκ πυνςκ, ηδξ εκίζποζδξ ημο νυθμο, ηδξ ζδιαζίαξ ηαζ ηδξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ορδθυααειςκ ζηεθεπχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ πανμπήξ 

ακαααειζζιέκςκ οπδνεζζχκ ηαηάνηζζδξ / εηπαίδεοζδξ, ιε ζηυπμ ηδκ 

αημιζηή ακάπηολδ ηςκ οπαθθήθςκ ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζή ημοξ ζηζξ ακάβηεξ 

ηςκ δζανενςηζηχκ ηαζ εεζιζηχκ αθθαβχκ ηςκ ιεηαννοειίζεςκ. 

 Βεθηίςζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηςκ ακενςπίκςκ πυνςκ ημο δδιμζίμο ημιέα: 

Αθμνά ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ μνεήξ ηαηακμιήξ, ηδξ αέθηζζηδξ δζαπείνζζδξ 

ηςκ ακενςπίκςκ πυνςκ ημο δδιμζίμο ημιέα, ηαεχξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ 

πμθζηζηχκ αλζμθυβδζδξ αοηχκ. Θα ζπεδζαζηεί έκα εκζαίμ ηαζ 

μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια πμθζηζηχκ δζαπείνζζδξ ακενχπζκςκ πυνςκ, ζημ 

μπμίμ εα ειπθέημκηαζ υθμζ μζ ηφνζμζ δνχκηεξ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ εα δμεεί 

ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ορδθυααειςκ ζηεθεπχκ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 Ακααάειζζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

ημο δδιμζίμο ημιέα: Αθμνά ζηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ 

ενβαθείςκ ζημπεουιεκδξ ηαηάνηζζδξ, χζηε κα ζηδνζπεεί δ αημιζηή 

ακάπηολδ ηςκ οπαθθήθςκ ημο δδιμζίμο ημιέα ηαζ κα ιπμνεί ημ 

πνμζςπζηυ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακάβηεξ ηδξ δζμίηδζδξ, ηςκ πμθζηχκ ηαζ 

ημο ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκμο πενζαάθθμκημξ. Νζ πνμηθήζεζξ πμο 

ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημο δδιμζίμο ημιέα 

είκαζ ιεβάθεξ. Ρμ βεβμκυξ αοηυ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζανηή ζοννίηκςζή 

ημο μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ηςκ εοεοκχκ ημο. Ξνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεεί 
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ζηζξ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ζοζηδιαηζηή ημο 

ηαηάνηζζδ, ιέζς εκημπζζιμφ ηςκ ακαβηχκ, ζε εέιαηα δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ αθθά ηαζ δ εηπαίδεοζή ημο ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο απμηεθμφκ 

ααζζηυ ιέζμ απμδμηζηυηδηαξ. 

 

Οη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020» είλαη: 

1. Γζμζηδηζηή ηαζ μνβακςηζηή ιεηαννφειζζδ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

απμδμηζηυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο Γδιμζίμο Ρμιέα 

2. Βεθηίςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηαζ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο 

Γδιμζίμο Ρμιέα 

3. Ρεπκζηή πμζηήνζλδ βζα ηδκ Δθανιμβή / θμπμίδζδ ηςκ δνάζεςκ ΔΘΡ ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ 

4. Ρεπκζηή πμζηήνζλδ βζα ηδκ Δθανιμβή / θμπμίδζδ ηςκ δνάζεςκ ΔΡΞΑ ημο 

Δπζπεζνδζζαημφ Ξνμβνάιιαημξ.  

Ζ ζπλνιηθή θνηλνηηθή ζπλδξνκή ζην πξφγξακκα αλέξρεηαη ζηα 377.228.418 €. 

 

Δλδεηθηηθνί ηχπνη δξάζεσλ ηνπ ΔΠ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη δηθαηνχρνη νη δήκνη. 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ΔΠ νη δήκνη παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ σθεινχκελσλ. ηελ 

θαηεγνξία ησλ πηζαλψλ δηθαηνχρσλ δελ εκθαλίδνληαη άκεζα, αιιά θαιχπηνληαη απφ ηε γεληθή 

θαηεγνξία Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), ε νπνία εκθαλίδεηαη, σο δηθαηνχρνο, 

ζε φιεο ηηο δξάζεηο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ θαη ζηνπο δήκνπο. 

 Ιεζημονβία εκζαίμο ζοζηήιαημξ ERP. 

 Γνάζεζξ βζα ηδκ εκίζποζδ εζςηενζηχκ ζοζηδιάηςκ ηάεεηςκ πμθζηζηχκ. 

 Ακμζηηή, δζαθακήξ ηαζ αζθαθήξ δζαηίκδζδ δδιμζίςκ εββνάθςκ. 

 Γζαζθάθζζδ ηδξ δζαθεζημονβζηυηδηαξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 Ακάπηολδ ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ, αλζμθυβδζδξ ηαζ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ηδξ 

απυδμζδξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ. 

 Γδιζμονβία ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ αοεεκηζημπμίδζδξ. 

 Γνάζεζξ ακααάειζζδξ, ακάπηολδξ ηαζ θεζημονβίαξ ενβαθείςκ ΡΞΔ βζα ηδκ 

πανμπή πμθοηακαθζηχκ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ζημοξ πμθίηεξ. 
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 Ακααάειζζδ ηςκ Θέκηνςκ Δλοπδνέηδζδξ Ξμθζηχκ. 

 Ιεζημονβία ζοζηήιαημξ πανμπήξ οπδνεζζχκ CRM (CRMS) ηαζ ακααάειζζδ 

ηδξ ηεκηνζηήξ δζαδζηηοαηήξ πφθδξ εκζαίαξ πνυζααζδξ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο 

Γδιυζζμο ημιέα. 

 Γνάζεζξ απμηάεανζδξ ημο νοειζζηζημφ πενζαάθθμκημξ. 

 Γνάζεζξ ηςδζημπμίδζδξ κμιμεεζίαξ. 

 Γνάζεζξ απμηίιδζδξ ηςκ ηακμκζζηζηχκ επζπηχζεςκ. 

 Γνάζεζξ επακαμνζμεέηδζδξ ανιμδζμηήηςκ ηαζ ζπέζεςκ ηςκ ηεζζάνςκ 

επζπέδςκ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ζε επζθεβιέκεξ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ. 

 Γνάζεζξ μθμηθήνςζδξ ηδξ αλζμθυβδζδξ θμνέςκ ημο δδιυζζμο ημιέα. 

 Γνάζεζξ ιείςζδξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αανχκ, απθμφζηεοζδξ ηαζ πνμηοπμπμίδζδξ 

ηςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

 Γνάζεζξ ακάπηολδξ ηαζ εθανιμβήξ ζοζηδιάηςκ δζμίηδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ θμνέςκ ημο Γδιυζζμο ημιέα. 

 Γνάζεζξ εκίζποζδξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ζημοξ θμνείξ ημο Γδιυζζμο 

ημιέα. 

 Γνάζεζξ εκίζποζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ εθεβηηζηχκ ζςιάηςκ. 

 Δλαζθάθζζδ ηδξ πνυζααζδξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ πμθζηζηχκ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ πμθζηχκ. 

 Κεθέηεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηδξ Γδιυζζαξ 

Γζμίηδζδξ. 

 Ξανμπή ηαηάνηζζδξ ηαζ εοηαζνζχκ ακάπηολδξ α) βζα κεμπνμζθδθεέκηεξ, α) 

οπαθθήθμοξ οπαβυιεκμοξ ζε ηαεεζηχξ ηζκδηζηυηδηαξ ηαζ β) οπαθθήθμοξ 

πμο αζημφκ δζεοεοκηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ή πμο ιπμνεί κα ηθδεμφκ κα ηζξ 

αζηήζμοκ. 

 Ζ δδιζμονβία ελεζδζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ πμο εα είκαζ ζπεδζαζιέκα ζε 

ζηεκή ζοκενβαζία ιε ημοξ δδιυζζμοξ μνβακζζιμφξ πμο εα ηα γδημφκ 

πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηαζ πνμηεναζυηδηέξ 

ημοξ. 

 Δηπαίδεοζδ πνδζηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ. 

 Δηπαίδεοζδ δζαπεζνζζηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ. 
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 Γνάζεζξ πνμαβςβζηήξ, εζζαβςβζηήξ ηαζ πνμεζζαβςβζηήξ εηπαίδεοζδξ 

δδιμζίςκ οπαθθήθςκ ηαζ δζηαζηζηχκ θεζημονβχκ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζε μνζγυκηζεξ δελζυηδηεξ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζε ελεζδζηεοιέκα εέιαηα ηάεεηςκ πμθζηζηχκ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζε κέα ζοζηήιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ πμο εζζάβεζ ημ πανυκ 

ΔΞ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζε ΡΞΔ. 

 Γνάζεζξ δθεηηνμκζηήξ ηαηάνηζζδξ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ιεζαίςκ ηαζ ορδθυααειςκ ζηεθεπχκ ζε δζμζηδηζηέξ 

ζηακυηδηεξ. 

 Γνάζεζξ ακάπηολδξ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. 

 Γνάζεζξ ακάπηολδξ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ. 

 Γνάζεζξ ακάπηολδξ πνμβναιιάηςκ ηδθεηπαίδεοζδξ. 

 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε2014 -2020 

Βαζηθέο αξρέο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν 2014-2020 απνηεινχλ ε νηθνλνκηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αεηθνξία, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο σο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε εμσζηξέθεηα, ε απαζρφιεζε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ην φξακα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, είλαη ε «Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε 

θαη βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ», κε βαζηθφ φρεκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιπιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη ηε βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ζπκβάιιεη 

θαη ζηνπο ηξείο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, κέζσ ησλ ηξηψλ ελσζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ δχν αιιειέλδεηνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο 

ζηφρνπο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο καθξνρξφληαο χθεζεο, ιφγσ ηεο 

πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη ε ρψξα γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Κεηάααζδ ζε έκα ζζπονυ, αεζθυνμ αβνμ-δζαηνμθζηυ ζφζηδια 
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 Αφλδζδ ηδξ «πνμζηζεέιεκδξ» αλίαξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ 

 

Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Γκχζδ ηαζ ηαζκμημιία ζηδ βεςνβία, ηδ δαζμημιία ηαζ ηζξ αβνμηζηέξ 

πενζμπέξ(Ξνμηεναζυηδηα 1), δ μπμία ελεζδζηεφεηαζ ζε: 

o 1A) Ξνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηδξ ζοκενβαζίαξ, ηαζ ηδξ ακάπηολδξ 

ηδξ αάζδξ βκχζεςκ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ. 

o 1Β) Δκίζποζδ ηςκ δεζιχκ ιεηαλφ ηδξ βεςνβίαξ, ηδξ παναβςβήξ 

ηνμθίιςκ ηαζ ηδξ δαζμημιίαξ ηαζ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ, 

πενζθαιαακμιέκμο ημο ζημπμφ ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηαζ απυδμζδξ. 

o 1C) Ξνμχεδζδ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

ηαηάνηζζδξ ζημοξ ημιείξ ηδξ βεςνβίαξ ηαζ ηδξ δαζμημιίαξ. 

 Ζ ακηαβςκζζηζηυηδηα υθςκ ηςκ ηφπςκ βεςνβίαξ ηαζ δ αζςζζιυηδηα ηςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ (Ξνμηεναζυηδηα 2) δ μπμία ελεζδζηεφεηαζ ζε: 

o 2Α) Βεθηίςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ απυδμζδξ υθςκ ηςκ βεςνβζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ακαδζάνενςζδξ ηςκ 

βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ, ζδίςξ ιε ζημπυ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ αβμνά ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ, ηαεχξ 

ηαζ ηδξ βεςνβζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ. 

o 2Β) Γζεοηυθοκζδ ηδξ εζζυδμο επανηχξ εζδζηεοιέκμοξ βεςνβχκ ζημκ 

βεςνβζηυ ημιέα ηαζ εζδζηυηενα, δ ακακέςζδ ηςκ βεκεχκ. 

 Ζ μνβάκςζδ ηδξ αθοζίδαξ ηνμθίιςκ ηαζ δ δζαπείνζζδ ηζκδφκςκ ζηδ 

βεςνβία(Ξνμηεναζυηδηα 3) δ μπμία ελεζδζηεφεηαζ ζε: 

o 3Α) Βεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ παναβςβχκ ημο 

πνςημβεκμφξ ημιέα, ιε ηδκ ηαθφηενδ έκηαλή ημοξ ζηδκ 

αβνμδζαηνμθζηή αθοζίδα, ιέζς ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ, πνμζεέημκηαξ 

αλία ζηα βεςνβζηά πνμσυκηα, πνμχεδζδξ ζε ημπζηέξ αβμνέξ ηαζ δίηηοα 

ζφκημιμο ακεθμδζαζιμφ, ηζξ μιάδεξ παναβςβχκ ηαζ ηζξ 

δζεπαββεθιαηζηέξ μνβακχζεζξ. 
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o 3B) Πηήνζλδ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ πνυθδρδ ηαζ δζαπείνζζδ 

ηζκδφκςκ. 

 Γεςνβία ηαζ μζημζοζηήιαηα (Ξνμηεναζυηδηα 4) δ μπμία ελεζδζηεφεηαζ ζε: 

o 4Α) Ζ απμηαηάζηαζδ, δζαηήνδζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πενζμπχκ Natura 2000, ηαζ πενζμπέξ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ θοζζηά ή άθθα εζδζηά ιεζμκεηηήιαηα ηαζ ηδξ βεςνβίαξ 

ορδθήξ θοζζηήξ αλίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ εονςπασηχκ 

ημπίςκ. 

o 4Β) Βεθηίςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ θζπαζιάηςκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ θοημθανιάηςκ. 

o 4C) Ζ πνυθδρδ ηδξ δζάανςζδξ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

δζαπείνζζδξ ημο εδάθμοξ. 

 Απμδμηζηυηδηα ηςκ πυνςκ ηαζ ιεηαζηνμθή πνμξ ιία μζημκμιία παιδθχκ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ιε ακεεηηζηυηδηα ζηδκ αθθαβή ημο 

ηθίιαημξ ζημοξ ημιείξ ηδξ βεςνβίαξ ηαζ ηςκ ηνμθίιςκ (Ξνμηεναζυηδηα 5) δ 

μπμία ελεζδζηεφεηαζ ζε: 

o 5Α) Αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ζηδ πνήζδ ημο κενμφ ζηδ βεςνβία. 

o 5Β) Αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ πνήζδξ εκένβεζαξ ζημκ ημιέα ηδξ 

βεςνβίαξ ηαζ ηδξ ιεηαπμίδζδξ ηνμθίιςκ. 

o 5C) Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνμιήεεζαξ ηαζ πνήζδξ ακακεχζζιςκ πδβχκ 

εκένβεζαξ, οπμπνμσυκηςκ, απμαθήηςκ, οπμθεζιιάηςκ ηαζ άθθεξ ιδ 

πνχηεξ φθεξ ηνμθίιςκ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ αζμ-μζημκμιίαξ. 

o 5D) Κείςζδ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηςκ εηπμιπχκ 

αιιςκίαξ απυ ηδ βεςνβία. 

o 5Δ) Δκεάννοκζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ δέζιεοζδξ ημο άκεναηα ζηδ 

βεςνβία ηαζ ηδ δαζμημιία. 

 Θμζκςκζηή έκηαλδ, θηχπεζα ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ ζηζξ αβνμηζηέξ 

πενζμπέξ(Ξνμηεναζυηδηα 6) δ μπμία ελεζδζηεφεηαζ ζε: 

o 6Α) Γζεοηυθοκζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ, ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ 

ακάπηολδξ ηςκ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηαζ δδιζμονβία 

απαζπυθδζδξ. 
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o 6Β) Ξνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ. 

o 6C) Δκίζποζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ (ΡΞΔ) ζηζξ 

αβνμηζηέξ πενζμπέξ. 

  

Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Κ01 – Γνάζεζξ ιεηαθμνάξ βκχζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ 

 M02 – Ποιαμοθεοηζηέξ οπδνεζίεξ, δζαπείνζζδ ηςκ βεςνβζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ακηζηαηάζηαζδξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ 

 M03 – Ρα ζοζηήιαηα πμζυηδηαξ ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ 

ηνμθίιςκ 

 M04 – Νζ επεκδφζεζξ ζε πάβζα πενζμοζζαηά ζημζπεία 

 M05 – Απμηαηάζηαζδ ημο βεςνβζημφ παναβςβζημφ δοκαιζημφ πμο έπεζ 

πθδβεί απυ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ ηαζ ηαηαζηνμθζηά βεβμκυηα ηαζ ηδκ 

εζζαβςβή ηςκ ηαηάθθδθςκ δνάζεςκ πνυθδρδξ 

 Κ06 – Αβνυηηδια ηαζ ακάπηολδ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

 Κ07 - Βαζζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ακακέςζδ ημο πςνζμφ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ 

 M08 – Δπεκδφζεζξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ 

δαζχκ ηαζ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ 

 M09 – Πφζηαζδ μιάδςκ παναβςβχκ ηαζ ηςκ μνβακχζεςκ 

 M10 – Αβνμ-πενζαάθθμκ ηαζ ημ ηθίια 

 M11 – Βζμθμβζηή βεςνβία 

 M12 – Natura 2000 ηαζ πθαίζζμ βζα ηα φδαηα πθδνςιέξ ηδξ μδδβίαξ 

 M13 – Ξθδνςιέξ ζε πενζμπέξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ θοζζηά ή άθθα εζδζηά 

ιεζμκεηηήιαηα 

 M14 – Ννεή ιεηαπείνζζδ γχςκ 

 M16 – Ποκενβαζία 

 M17 – Ζ δζαπείνζζδ ημο ηζκδφκμο 

 M19 – πμζηήνζλδ βζα ηδκ ημπζηή ακάπηολδ LEADER (CLLD) 

 M20 – Ρεπκζηή αμήεεζα ηςκ ηναηχκ ιεθχκ 

 M113 – Ξνυςνδ ζοκηαλζμδυηδζδ 
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 M131-Δηπθήνςζδ ηςκ πνμηφπςκ ιε αάζδ ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία 

M341 – Απυηηδζδ δελζμηήηςκ, ειρφπςζδ ηαζ εθανιμβή 

 

Δλδεηθηηθά κέηξα θαη δξάζεηο πνπ νη δήκνη εκθαλίδνληαη σο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη 

 Γζάκμζλδ ηαζ αεθηίςζδ ημο δαζζημφ μδζημφ δζηηφμο 

 πμζηήνζλδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηζκδφκςκ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ 

 Απμηαηάζηαζδ δαζχκ ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ απυ πονηαβζέξ ηαζ άθθεξ 

θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ 

 Δκίζποζδ βζα βεςνβμδαζμημιζηά ζοζηήιαηα ηαηαζηνμθζηά ζοιαάκηα ή απυ 

άθθεξ αζηίεξ 

 Ξνυθδρδ δαζχκ ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ απυ πονηαβζέξ ηαζ άθθεξ θοζζηέξ 

ηαηαζηνμθέξ ηαζ ηαηαζηνμθζηά ζοιαάκηα 

 Ξενζααθθμκηζηή απμηαηάζηαζδ οπμααειζζιέκςκ αμζημηυπςκ 

 Δηπυκδζδ ιεθεηχκ δήιςκ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ δνάζεςκ & ένβςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

 Ένβα οπμδμιήξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ βζα αβνμηζημφξ μζηζζιμφξ 

 Γδιζμονβία ααζζηχκ οπδνεζζχκ βζα ημκ αβνμηζηυ πθδεοζιυ 

 Γδιζμονβία δδιυζζςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ & οπμδμιχκ ακαροπήξ 

 Γνάζεζξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ θοζζηήξ & πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ 

αβνμηζηχκ πενζμπχκ 

 Ακααάειζζδ δελζμηήηςκ πνμζςπζημφ ΝΡΑ, ιε ηδκ πνυζθδρδ επζζηδιμκζημφ 

πνμζςπζημφ, ιε ζηυπμ ηδκ ορδθή πμζυηδηα ημο ακαπηολζαημφ & 

πενζααθθμκηζημφ ζπεδζαζιμφ ζημ ημπζηυ επίπεδμ 

 Ξανειαάζεζξ δδιυζζμο παναηηήνα βζα ημκ ημπζηυ πθδεοζιυ 

 

Οινθιεξωκέλε Υωξηθή Αλάπηπμε 

«Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο (ΟΥΔ)» 

Ζ εθαξκνγή ησλ «Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ» πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηαξρήλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ρσξηθψλ ηχπσλ: 

 πμπενζθενεζαηέξ πενζμπέξ ιε εζδζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ πνμηθήζεζξ, υπμο 

ηδκ πνςημαμοθία ημο ζπεδζαζιμφ ακαθαιαάκεζ δ Ξενζθένεζα, 
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 Γζα-πενζθενεζαηέξ πενζμπέξ ιε μιμζμβεκή παναηηδνζζηζηά ηαζ ημζκέξ 

πνμηθήζεζξ, αθθά ηαζ πνμαθήιαηα πμο απακηχκηαζ ζηζξ ιεζμκεηηζηέξ 

βεςβναθζηέξ πενζμπέξ ημο εθθδκζημφ πχνμο, υπμο ημ ζπεδζαζιυ 

ακαθαιαάκεζ ηεκηνζηυξ θμνέαξ ή δζαπενζθενεζαηυ ζοκημκζζηζηυ υνβακμ, 

 Ξενζμπέξ επζννμήξ ημιεαηχκ πανειαάζεςκ ηαζ δνάζεςκ, μζ μπμίεξ υιςξ 

εκηάζζμκηαζ ζε μθμηθδνςιέκδ ημπζηή ζηναηδβζηή/ζπέδζμ, υπμο ημ 

ζπεδζαζιυ ακαθαιαάκεζ ηεκηνζηυξ θμνέαξ, ζδζαίηενα ακ αοηέξ μνίγμκηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηα Ξενζθενεζαηά Ξθαίζζα Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ 

Αεζθυνμο Ακάπηολδξ ή ζε ημιεαηά Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα. 

Κχξηνη ζηφρνη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ είλαη ε 

δεκηνπξγία θηλεηήξσλ αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή θηλεηήξσλ αμηνπνίεζεο θνηλψλ 

δπλαηνηήησλ θαη αληηκεηψπηζεο θνηλψλ πξνθιήζεσλ πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα ζε 

δηαπεξηθεξεηαθή θιίκαθα, ε αμηνπνίεζε ηνπο γηα ηε κέγηζηε δπλαηή κφριεπζε πφξσλ θαη ηε 

κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ πφξσλ ζε ρσξηθφ επίπεδν, θαη ε 

ζχλδεζε ζε εληαίν ζηξαηεγηθφ νξίδνληα, ησλ παξεκβάζεσλ πνπ είλαη ηνπηθά αλαγθαίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νμχηεξσλ εθδειψζεσλ ηεο θξίζεο θαη απηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο καθξνπξφζεζκεο ζηελψζεηο. 

Χο θχξηεο πξνθιήζεηο γηα ηηο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο νξίδνληαη νη αθφινπζεο: 

 Ξνμχεδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδκ επίηεολδ απαζπυθδζδξ, ημζκςκζηήξ 

ζοκμπήξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ πυνςκ 

 Ξαναβςβζηή ακαζφκηαλδ ζηζξ γχκεξ εηηεηαιέκδξ απμδζάνενςζδξ ηςκ 

ημπζηχκ ή πενζθενεζαηχκ παναβςβζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 Δλζζμννυπδζδ ηςκ εκδμ-πενζθενεζαηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηδξ 

ιμκμηεκηνζηυηδηαξ ημο εθθδκζημφ μζημκμιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ πχνμο, 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακμνβάκςηδξ αζηζηήξ δζάποζδξ ηαζ ηςκ παναδμζζαηχκ 

ακζζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα εζδζηά βεςβναθζηά 

παναηηδνζζηζηά/ιεζμκεηηήιαηα, ακηζιεηχπζζδ ηςκ δδιμβναθζηχκ 

πνμηθήζεςκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ πνμηθήζεςκ ζε εζδζηέξ μιάδεξ πθδεοζιμφ, 

ακάζπεζδ ζηδκ ηαηαθθδθυηενδ ηθίιαηα ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ ηθζιαηζηήξ 

αθθαβήξ. 
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Χο Θεκαηηθνί ηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ 

Δπελδχζεσλ, εθηφο ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο, νξίδνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπο, νη αθφινπζνη: 

 Βεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο 

βεςνβζημφ ημιέα ηαζ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ 

 Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ 

πυνςκ· 

 Ξνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ ηαζ άνζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ααζζηέξ 

οπμδμιέξ δζηηφςκ· 

 Ξνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ, 

 Δκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, 

 πμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, 

 Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ, 

 Ξνμχεδζδ ηδξ πνμζανιμβήξ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, ηδξ πνυθδρδξ ηαζ ηδξ 

δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ. 

 

Οη Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ησλ ΠΔΠ θαη κέζσ 

πφξσλ πνπ ζα δηαζέζνπλ ζηηο Πεξηθέξεηεο –ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά- ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε», «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». Σν γεγνλφο απηφ 

πεξηνξίδεη ηνπο Γήκνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ΟΥΔ, παξά 

ην φηη νη ΟΥΔ αθνξνχλ ππνπεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, άξα πξψηα θαη θχξηα δήκνπο. Απφ ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ επηινγή θαη ηε δηαρείξηζε έρεη απνθιεηζηεί ε πξσηνβάζκηα Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε.  

 

«Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ)» 

Ζ Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ) απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο 
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γηα ηνπο δήκνπο θαη πξνβιέπνληαη ζην λέν ΔΠΑ. Ζ ΣΑΠΣΟΚ είλαη έλα επηκέξνπο 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πξνο ρξήζε ζε ππφ-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε ινηπή αλαπηπμηαθή ππνζηήξημε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ) ζα ρξεκαηνδνηήζεη 

ηξεηο θαηεγνξίεο ρσξηθψλ ηχπσλ: 

 πμ-πενζθενεζαηέξ, ή ηαζ δζαπενζθενεζαηέξ, ηαηελμπήκ αβνμηζηέξ / 

αθζεοηζηέξ πενζμπέξ ιε εζδζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ πνμηθήζεζξ, 

 Αζηζηέξ πενζμπέξ ιε εζδζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ πνμηθήζεζξ, 

 Ξενζμπέξ υπμο δ ζφκδεζδ αζηζημφ ηέκηνμο ηαζ πενζιεηνζημφ αβνμηζημφ 

πχνμο είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ή πνμαθδιαηζηή 

Ζ Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ) δελ έρεη ηνπο ίδηνπο 

ζηφρνπο ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ ζσζηή ζηνρνζέηεζε γηα θάζε κία πεξηνρή έρεη 

ζεκαληηθή ζεκαζία θαηά ηελ δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο, αιιά θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο. 

 

ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο 

πξνθιήζεηο αλαδεηθλχνληαη, ε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε, ε βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ρψξνπ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ε ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ επηζηξνθήο ζηελ 

χπαηζξν, ε νξζή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο θαη ηεο αιηεπηηθήο 

νηθνλνκίαο ζε θαηεχζπλζε φπσο ε δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ, θαη 

ε αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Χο κέζα πξνθξίλνληαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο, ε 

ζηήξημε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηεο δηθηχσζεο, θαη ε νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ βαζηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ΣΠΔ γηα λα απμεζνχλ ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη εμσζηξέθεηα. 

Χο Θεκαηηθνί ηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΣΑΠΣΟΚ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, 

νξίδνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη αθφινπζνη: 

 Ξνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θηχπεζαξ. 

 Ξνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ & οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ 

 Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ απμδμηζηήξ πνήζδξ πυνςκ 
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 Βεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ημο βεςνβζημφ ημιέα (βζα ημ ΔΓΡΑΑ) ηαζ ημο 

ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ (βζα ημ ΔΡΘΑ)· 

 πμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, 

 Ξνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ ηαζ άνζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ααζζηέξ 

οπμδμιέξ δζηηφςκ, 

 Ξνμχεδζδ ηδξ πνμζανιμβήξ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ηαζ 

ηδξ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ, 

 Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ζηδ δζα αίμο ιάεδζδ, 

 Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ. 

 

ηνλ αζηηθφ ρψξν νη πξνθιήζεηο αθνξνχλ ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ, ηεο αζηηθήο θηψρεηαοθαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ζηελ αληηζηξνθή ηεο πνιχπιεπξεο ππνβάζκηζεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, 

κέζα απφ ηε ζηνρεπκέλε απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηζηνχ, ηελ αλάπιαζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία θαη θνηλσλία απνδνηηθήο 

ρξήζεο ησλ πφξσλ. 

Χο ζεκαηηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ΣΑΠΣΟΚ ζηνλ αζηηθφ ρψξν, νξίδνληαη 

νη αθφινπζνη: 

 Ξνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ· 

 Ξνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ· 

 Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ 

πυνςκ· 

 Βεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο 

βεςνβζημφ ημιέα ηαζ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ, 

 πμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, 
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 Ξνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ ηαζ άνζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ααζζηέξ 

οπμδμιέξ δζηηφςκ ηαζ 

 Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ηδ δζά αίμο 

ιάεδζδ. 

 

ηηο πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξε πξφθιεζε απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο 

«ζπκπαγνχο πφιεο», ελψ ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν, ζηε δηεπαθή αζηηθνχ ρψξνπ / αγξνηηθψλ θαη 

πεξηνρψλ αιηείαο, ζπλδπάδνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηηο αγξνηηθέο – 

αιηεπηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο κε έκθαζε ζηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε ησλ κεηαπνηεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη πξνο εληαίεο ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο πνπ ζα ππνβάινπλ 

εληαίεο Σνπηθέο Οκάδεο Γξάζεο. Ζ επηινγή, έγθξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ηνπηθψλ νκάδσλ δξάζεο ζα γίλεη ζην πιαίζηναληαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε θξηηήξηα πνπ ζα αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο, ζηε ζπκβνιή θαη ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαη ζηε 

δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, ηνπ θνξέα. 

Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ), ζα απνηειέζνπλ ην βαζηθφ ζπληειεζηή ζρεδηαζκνχ ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο θαη αθνινχζσο, σο ν θνξέαο δηαρείξηζεο 

θαη πινπνίεζεο ηνπ εληαίνπ ζρεδίνπ ΣΑΠΣΟΚ, νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα πινπνηεζεί ην ζρέδην, απνηεινχκελεο απφ ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο 

ηεο ελ ιφγσ θνηλσλίαο. πκκεηνρή ζηελ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ) ηνπ ζρεηηθνχ 

θαλνληζηηθνχ άξζξνπ, ζα έρεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο, αλάινγα κε ηελ 

εκβέιεηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο) ζπλεξγαδφκελε κε ηνπο θνξείο ηφζν ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη ησλ ινηπψλ νξγαλψζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαη νκάδσλ ηεο πεξηνρήο. 

ε απηφ ην αληαγσληζηηθφ πιαίζην γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφηαζεο νη δήκνη ζα πξέπεη λα 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ πξψηεο θάζεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο λα 

θαζνξίζνπλ ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, λα ζπλδπάζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηάζεηο κε ηνπο 
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ζεκαηηθνχο ζηφρνπο αλά πεξηνρή θαη λα πξνβάινπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη πξνγξάκκαηνο. 

 

«Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (ΒΑΑ)» 

Ζ Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (ΒΑΑ) απεπζχλεηαη ζε αζηηθνχο δήκνπο. πλεπψο δελ αθνξά ην 

Γήκν Δπξψηα, σζηφζν θαηαγξάθεηαη σο εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ), 

πξνθξίζεθαλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: 

 Ξενζμπέξ εθανιμβήξ Οοειζζηζημφ Ππεδίμο ή πενζμπέξ πμο έπμοκ 

πνμζδζμνζζηεί ςξ πενζμπέξ πανειαάζεςκ αζηζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ ζηα 

Ξενζθενεζαηά Ξθαίζζα Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ, 

ζηα Γεκζηά Ξμθεμδμιζηά Ππέδζα ή ζε Ππέδζα Νθμηθδνςιέκδξ Αζηζηήξ 

Ξανέιααζδξ, ηαηά ηδκ ηείιεκδ εθθδκζηή κμιμεεζία. 

 Ξενζμπέξ πμο μνίγμκηαζ ιε αάζδ ηα υνζα Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ ή υνζα Γεκζημφ 

Ξμθεμδμιζημφ Ππεδίμο ή Οοειζζηζημφ Ππεδίμο ηαζ μ πθδεοζιυξ ημοξ 

λεπενκά ημοξ 10.000 ηαημίημοξ. 

 Ξενζμπέξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ έκημκεξ πνμηθήζεζξ: μζημκμιζηέξ / 

πενζααθθμκηζηέξ / ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ / δδιμβναθζηέξ / θεζημονβζηήξ 

μνβάκςζδξ ηδξ πυθδξ. 

 Ξενζμπέξ πμο πενζθαιαάκμοκ γχκεξ απμαζμιδπάκζζδξ, πμο δμηζιάγμκηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ ιε ηα ζοκαηυθμοεα θαζκυιεκα 

αζηζηήξ θηχπεζαξ ηαζ ορδθχκ πμζμζηχκ ακενβίαξ ηαζ ημζκςκζημφ 

απμηθεζζιμφ, ή πενζμπέξ αθθαβχκ πνήζεςκ βδξ ηαζ αοεαίνεηδξ δυιδζδξ.  

Χο ηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζπλάδνπλ κε 

ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ, νξίδνληαη θαη‟ αξράο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

ηειηθή επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, νη αθφινπζνη: 

 αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο 

βεςνβζημφ ημιέα ηαζ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ. 

 πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ· 

 πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ· 
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 πνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ ηαζ άνζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ααζζηέξ 

οπμδμιέξ δζηηφςκ· 

 πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ 

πυνςκ· 

 αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ. 

Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε ζηξαηεγηθέο πνπ πξνσζνχλ νινθιεξσκέλν κεζνπξφζεζκν 

ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο «ζπκπαγνχο 

πφιεο» θαη πξνσζνχλ ηελ νινθιεξσκέλε έληαμε ηεο ζε εληαίν ζρεδηαζκφ (κηθηψλ) ρξήζεσλ 

γεο θαη κεηαθηλήζεσλ, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ νηθηζηηθνχ δπλακηθνχ γηα παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή θαηνηθία θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ, ηε ζηνρεπκέλε θαηαπνιέκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη εμππεξεηήζεηο. Ζ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ θαη ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο, ε δηάζσζε ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη 

ε αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην ζρεδηαζκφ απνηεινχλ επηπιένλ ελδεηθηηθέο δξάζεηο. 

Ζ αλάπηπμε πξάζηλσλ ππνδνκψλ (greeninfrastructure) κε ηελ έληαμε πεξηβαιινληηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ζρεδίσλ βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ζπληζηνχλ επηπξφζζεηεο ζεκαληηθέο επηινγέο νηθνλνκηθήο αζηηθήο αλάπηπμεο, 

ηδίσο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξψλ -κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο.  

 

Φπημαηοδόηηζη από ηο ΠΔΠ Πελοποννήζος 2014 - 2020 

Αλαθνξηθά κε ην ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ 2014-2020 πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο ησλ Δπελδπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Δ.Π.) ζε ζπζρέηηζε κε ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο (Γ..) θαη ηνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ν Γήκνο 

Δπξψηα. 

Α.Π: 1: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ 

Περιφζρειασ (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα με αιχμι τθν 

καινοτομία και αφξθςθ τθσ περιφερειακισ προςτικζμενθσ αξίασ  

 Γ.Σ: 1.3.1 - Διεφρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ και χριςθσ ΤΡΕ ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, από τισ επιχειριςεισ τθσ Ρεριφζρειασ 
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o Ε.Ρ.: 2c - Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΤΡΕ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, 

τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ 

και τθσ θλεκτρονικισ υγείασ. 

Τφποσ Δράςεων: Ενίςχυςθ των φορζων πολιτιςμοφ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ 

Ρεριφζρειασ, για ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ προβολισ των 

πολιτιςτικϊν πόρων τθσ Ρεριφζρειασ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςυνδζεται άμεςα και εξυπθρετεί απόλυτα τον ειδικό ςτόχο τθσ 

επενδυτικισ προτεραιότθτασ. Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει ενζργειεσ ενίςχυςθσ των 

πολιτιςτικϊν φορζων τθσ Ρεριφζρειασ για ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικϊν πόρων και 

ιςτορικϊν γεγονότων τθσ Ρεριφζρειασ, για προβολι και τουριςτικι αξιοποίθςθ. 

Λδιαίτερθ προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν εφαρμογι καινοτόμων εργαλείων και μζςων, 

για διεφρυνςθ και αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ρεριφζρειασ.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, 

ΟΤΑ, Οργανιςμοί του Δθμοςίου / Ρολιτιςτικοί φορείσ.  

 

Α.Π: 2Α: Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρώπινου δυναμικοφ-Ενεργόσ κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ 

 Γ.Σ: 2Α3.1 Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ  

o Ε.Ρ.:9i - Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και με ςκοπό τθν προϊκθςθ των ίςων 

ευκαιριϊν και τθσ δραςτιριασ ςυμμετοχισ και τθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων 

απαςχόλθςθσ 

iii) Τφποσ Δράςεων: Ενίςχυςθ τθσ παροχισ φροντίδασ και φιλοξενίασ παιδιϊν (παιδικοί 

/ βρεφικοί / βρεφονθπιακοί ςτακμοί, ΚΔΑΡ κλπ) για άτομα πουζχουν τθν ευκφνθ 

φροντίδασ παιδιϊν ςε νοικοκυριά που απειλοφνται από  φτϊχεια και κοινωνικό 

αποκλειςμό. 

Θ δράςθ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε άτομα που ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ 

παιδιϊν ςε νοικοκυριά που απειλοφνται από φτϊχεια ι/και κοινωνικόαποκλειςμό με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ τουσ και δράςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται 

κάλυψθ του λειτουργικοφ κόςτουσ δομϊν.Με βάςθ τα αξιολογικά ευριματα ςχετικισ 

ζρευνασ πεδίου που διενεργικθκε ςτο πλαίςιο τθσ on-going αξιολόγθςθσ του ΕΡΑΝΑΔ 

2007-2013 και ταδιδάγματα τθσ περιόδου 2007-2013, αναδεικνφεται θ αναγκαιότθτα 
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περαιτζρω ενίςχυςθσ των γυναικϊν μζςω ολοκλθρωμζνων και ςτοχευμζνων 

δράςεωνπου κα αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςτθν εξζλιξθ τθσ 

επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ γυναικϊν που βαρφνονται με ευκφνεσ 

φροντίδασεξαρτθμζνων μελϊν. Επιπλζον, προζκυψαν ςυμπεράςματα αναφορικά με τθ 

βελτίωςθ ςτο ςχεδιαςμό των επόμενων ςχετικϊν δράςεων. Για τισ 

δράςεισΕναρμόνιςθσ και Οικογενειακισ Ηωισ κα διατεκοφν κατά τθν προγραμματικι 

περίοδο 2014-2020 490 εκ. δδ, εκ των οποίων 240 εκ δ.δ. από ταΡεριφερειακά 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. Τα Ρ.Ε.Ρ. κα εςτιάςουν ςε γυναίκεσ κάτω του ορίου τθσ 

φτϊχειασ (άνεργεσ ι εργαηόμενεσ), ενϊ το Ε.Ρ.Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ" κα εςτιάςει τθν ενίςχυςθ του κυρίωσ ςε γυναίκεσ 

με χαμθλό οικογενειακό ειςόδθμα άνω του ορίου τθσ φτϊχειασ, είτε εργαηόμενεσ με 

επιςφαλι κζςθ εργαςίασ, είτε άνεργεσ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: ΟΤΑ, Τοπικοί Φορείσ, Νομικά πρόςωπα.  

o Ε.Ρ.:9ii - Κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι ομά  

i) Τφποσ Δράςεων: Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ καταπολζμθςθσ των διακρίςεων, 

υποςτιριξθσ ατόμων ομάδασ ςτόχου (ςυμβουλευτικι, ψυχολογικιυποςτιριξθ, 

επαγγελματικι υποςτιριξθ, ευαιςκθτοποίθςθ, δθμοςιότθτα κοινότθτασ δράςεισ 

κατάρτιςθσ, προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ καιεπιχειρθματικότθτα). 

Οι ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ (ςε Κζντρα Κοινότθτασ/OneStopShops) προςφζρουν 

μία ευρεία γκάμα υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ ςτθναπαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι 

ζνταξθ. Ειδικότερα, μζςω τθσ ανάπτυξθσ παρεμβάςεων οργανϊνεται θ κοινότθτα για 

τοπικι αναπτυξιακι και κοινωνικι δράςθ ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ υγείασ, 

τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ προϊκθςθσ τθσ προςωπικισ και κοινωνικισ ευθμερίασ και 

γενικότερα τθσδθμιουργίασ ζργων αρωγισ και ςυμπαράςταςθσ.  

Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δομισ είναι να ςυγκεντρϊςει ζνα ευρφ φάςμα 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ϊςτε να αποφευχκεί θ διαςπορά πόρων, να επιτευχκείθ 

ολιςτικι παρζμβαςθ ςε πολλζσ ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (φτωχζσ οικογζνειεσ, 

μετανάςτεσ, ομά, κ.λ.π), κακϊσ επίςθσ και να διαςυνδεκοφν μζςωπαραπομπϊν οι 

επιμζρουσ φορείσ και παρεμφερείσ υπθρεςίεσ (δθμόςιεσ και κοινωνίασ των πολιτϊν), 

υποςτθρίηοντασ και προωκϊντασ τθν προςζγγιςθτθσ κοινωνικισ ςφμπραξθσ.Οι 
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δράςεισ αποτελοφν προχπόκεςθ και μζςο επίτευξθσ του ειδικοφ ςτόχου τθσ 

επενδυτικισ προτεραιότθτασ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπουργείο Εργαςίασ / ΟΑΕΔ, Υπουργείο Υγείασ, 

ΜΚΟ, ΟΤΑ / Τοπικοί Φορείσ. 

o Ε.Ρ.:9iii - Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν  

iii) Τφποσ Δράςεων: Δομζσ και υπθρεςίεσ προνοιακισ φροντίδασ, όπωσ: οικοτροφεία, 

ςτζγεσ υποςτθριηόμενθσ διαβίωςθσ ΑΜΕΑ, κζντρα διθμζρευςθσΑΜΕΑ, ξενϊνεσ και 

οικοτροφεία παιδιϊν ι εφιβων ΑΜΕΑ). 

Θ δράςθ αφορά ςτθν εξυπθρζτθςθ κοινωνικά ευπακϊν / ευάλωτων πλθκυςμιακϊν 

ομάδων, με μια ςειρά από υπθρεςίεσ, προκειμζνου να αποδεςμευκοφνοι ζχοντεσ τθν 

φροντίδα τουσ, ϊςτε να ενδυναμϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Ταυτοχρόνωσ, βελτιϊνεται θ ποιότθτα ηωισ τόςο των ευπακϊν/ ευάλωτων 

πλθκυςμιακϊν ομάδων όςο και των φροντιςτϊν τουσ και εξυπθρετείται ο ςτόχοσ τθσ 

επενδυτικισ προτεραιότθτασ. Ρριν τθν ενεργοποίθςθςχετικϊν δράςεων, κα 

προθγείται διαβοφλευςθ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων:Τοπικοί φορείσ, ΟΤΑ.  

iv) Τφποσ Δράςεων: Εξειδικευμζνθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ για ζνταξθ μακθτϊν με 

αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

Θ δράςθ αφορά ςτθ ςτιριξθ και ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ 

των μακθτϊν με αναπθρία που ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηουν και μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ ι ζχουν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ 

παράλλθλθ ςτιριξθ των ΑΜΕΑ ςτθ ςχολικι τάξθ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Τοπικοί φορείσ, ΟΤΑ.  

o Ε.Ρ.:9iv - Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και τωνκοινωνικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ 

iv) Τφποσ Δράςεων: Δίκτυο Ρροςταςίασ Υγείασ του Ρλθκυςμοφ (healthsafetynet).  

Θ δράςθ ταυτίηεται με τον ειδικό ςτόχο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ και 

περιλαμβάνει παρεμβατικά προγράμματα αγωγισ και προαγωγισ υγείασ, ειςιτιριο 

υγείασ (healthvoucher), υγεία κατϋ οίκον. 
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Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Τοπικοί φορείσ, ΟΤΑ, Υπθρεςίεσ Υπουργείου 

Υγείασ. 

v) Τφποσ Δράςεων: Δράςεισ αποΐδρυματοποίθςθσ παιδιϊν.  

Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ αφοροφν κυρίωσ κζντρα παιδικισ προςταςίασ για παιδιά 

που δεν ζχουν οικογενειακό περιβάλλον και περιοριςμζνεσδυνατότθτεσ 

επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Τοπικοί φορείσ, ΜΚΟ, ΟΤΑ.  

vi) Τφποσ Δράςεων: Μδρυςθ και λειτουργία δομϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ.  

Αφορά ςτθ λειτουργία Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου και άλλων ςχετικϊν δραςτθριοτιτων 

με ςτόχο να δθμιουργθκεί ζνα πλζγμα αςφαλείασ για τθναντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ 

ςτισ ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ τθσ Ρεριφζρειασ. Θ δράςθ καλφπτει άμεςα τθν 

επίτευξθ του ειδικοφ ςτόχου. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Τοπικοί φορείσ, ΜΚΟ, ΟΤΑ. 

o Ε.Ρ.:9v - Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ 

ενςωμάτωςθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυο οικονομία 

ϊςτενα διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

iii) Τφποσ Δράςεων: Δράςεισ δικτφωςθσ επιχειριςεων κοινωνικισ οικονομίασ.  

Θ δράςθ λειτουργεί ενιςχυτικά για τθν επίτευξθ του ειδικοφ ςτόχου τθσ Επενδυτικισ 

Ρροτεραιότθτασ και προβλζπει ενζργειεσ, όπωσ δθμιουργία καιυλοποίθςθ τοπικϊν 

οικονομικϊν ςυμφωνιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ, Τοπικοί φορείσ, ΟΤΑ, 

Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ, ΝΡΛΔ. 

o Ε.Ρ.:9vi - Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων  

 

Α.Π: 2Β: Τποδομζσ Τποςτιριξθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ 

 Γ.Σ: 2Β1.1: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των υποδομϊν υγείασ.  

o Ε.Ρ.: 9a: Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και τισ κοινωνικζσ υποδομζσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν εκνικι, περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, μειϊνοντασ τισ 

ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ υγείασ, προωκϊντασ τθν 

κοινωνικι ζνταξθ μζςω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικοφ, 
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πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και υπθρεςίεσ αναψυχισ και τθ μετάβαςθ από τθν 

ιδρυματικι φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ κοινότθτασ  

i) Τφποσ Δράςεων: Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν Αϋβάκμιασ και Β’ βάκμιασ 

υγείασ. 

Οι δράςεισ ταυτίηονται με ζνα μζροσ του ειδικοφ ςτόχου τθσ επενδυτικισ 

προτεραιότθτασ και αποτελοφν προχπόκεςθ επίτευξισ του. Θ δράςθ αφοράςειρά 

παρεμβάςεων ςε υποδομζσ του τομζα υγείασ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Νοςοκομεία, ΟΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ.  

ii) Τφποσ Δράςεων: Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν πρόνοιασ και χϊρων / 

δομϊν υγιεινισ. 

Οι δράςεισ ταυτίηονται με ζνα μζροσ του ειδικοφ ςτόχου τθσ επενδυτικισ 

προτεραιότθτασ και αποτελοφν προχπόκεςθ επίτευξισ του. Αφορά ςεπαρεμβάςεισ ςε 

υποδομζσ πρόνοιασ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ, ϊςτε να εξυπθρετοφνται 

αποτελεςματικότερα οι κάτοικοί τθσ. Θ δράςθςυμβάλλει άμεςα ςτθν επίτευξθ του 

ειδικοφ ςτόχου κακϊσ καλφπτει τισ άμεςεσ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν 

ομάδων, ευπακϊν ι μθ, όπωσ:θλικιωμζνουσ. Ραιδιά, ΑΜΕΑ κ.α.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: ΟΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ.  

 Γ.Σ: 2Β4.1: Βελτίωςθ των προοπτικϊν αναηωογόνθςθσ και ανάπτυξθσ περιοχϊν τθσ 

Ρεριφζρειασ με προβλιματα ςτον επιχειρθματικό και κοινωνικό ιςτό τουσ  

o Ε.Ρ.: 9d - Ρραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 

με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 

ii) Τφποσ Δράςεων: Δράςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία κοινοτιτων ςε 

οικιςτικζσ αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ. 

Δεδομζνθσ τθσ πρόβλεψθσ του Ρρογράμματοσ για υλοποίθςθ CLLD, αναμζνεται να 

απαιτθκεί θ χρθματοδότθςθ επενδφςεων που αφοροφν ςε υποδομζσεν γζνει που 

ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων των ςχεδίων όπωσ αυτά κα εκπονθκοφν.Τα 

ςυγκεκριμζνα κα προκφψουν, όπωσ και οι περιοχζσ, κατόπιν επιλογισ τουσ ςτθ βάςθ 

ςυγκεκριμζνων κριτθρίων που κα προςδιοριςκοφν κατά τθνζναρξθ εφαρμογισ του 

Ρρογράμματοσ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ,  Διμοι, Τοπικοί 

Φορείσ 
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 Γ.Σ: 2Β5.1 - Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ προςβαςιμότθτασ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ 

ςτισ ςχολικζσ και προςχολικζσ μονάδεσ 

o Ε.Ρ.: 10a - Επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ τθν κατάρτιςθ, και τθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ με τθν ανάπτυξθ 

υποδομϊν κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ 

i) Τφποσ Δράςεων: Αναβάκμιςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων.  

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ επιδιϊκεται θ αναβάκμιςθ 

υποδομϊν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιοανάπτυξθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, με επικζντρωςθ ςτισ επιμζρουσ ανάγκεσ όπωσ καταγράφονται 

ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότεραχρθματοδοτοφνται υποδομζσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Τεχνικϊν – ΕπαγγελματικϊνΛυκείων, υποδομζσ 

προςχολικισ εκπαίδευςθσ και φροντίδασ όπου αποδεδειγμζνα προκφπτει ανάγκθ 

ενίςχυςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν, κακϊσ καιυποδομζσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ.Υλοποιοφνται κτιριακζσ υποδομζσ κακϊσ και προμικεια εξοπλιςμοφ 

λειτουργίασ τουσ όπου απαιτείται, ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν αναγκϊν 

ςεεκπαιδευτικό εξοπλιςμό πλθροφορικισ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: ΟΤΑ. 

 

Α.Π: 3 Προςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον 

 Γ.Σ: 3.1.1 - Εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτιρια και ςτισ παλαιζσ 

ενεργοβόρεσ κατοικίεσ 

o Ε.Ρ.: 4c - Στιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ 

και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ  

υποδομζσ,ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ 

ςτζγαςθσ 

i) Τφποσ Δράςεων: Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των δθμόςιων κτθρίων.  

Οι δράςεισ ταυτίηονται με τον πρϊτο ειδικό ςτόχο τθσ επενδυτικισ 

προτεραιότθτασ.Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων 

με χαμθλι ενεργειακι κλάςθ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ ενεργειακά 

αποδοτικϊνςυςτθμάτων για ψφξθ και κζρμανςθ χϊρων και τθν παραγωγι ηεςτοφ 
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νεροφ χριςθσ κακϊσ και τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Οι 

αναβακμίςεισμποροφν να αφοροφν επεμβάςεισ ςτο κζλυφοσ των 

κτιρίων(κερμομόνωςθ), αντικατάςταςθ κουφωμάτων, προμικεια φωτιςτικϊν 

ενεργειακισκατανάλωςθσ, κα. Επίςθσ, κακοριςτικι είναι θ ςφνδεςθ με το Δίκτυο 

Φυςικοφ Αερίου, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό είναι εφικτό, κακϊσ επίςθσ,παράλλθλα 

με τισ δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων κα 

ενιςχυκοφν και επενδφςεισ για χριςθ τεχνολογιϊν μείωςθσ τωνεκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου, με αντικατάςταςθ παλαιϊν εγκαταςτάςεων καφςθσ με αντίςτοιχεσ 

κακαρότερεσ.Θ δράςθ κα καλφπτει επίςθσ τθν ζκδοςθ Ριςτοποιθτικϊν Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ Δθμοςίων Κτιρίων. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και ΟΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ,  

 Γ.Σ: 3.2.1 Βελτίωςθ και διεφρυνςθ τθσ προςταςίασ του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ 

περιουςίασ του από φυςικζσ καταςτροφζσ 

o Ε.Ρ.: 5a - Στιριξθ των επενδφςεων για προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι κακϊσ και 

των τεχνικϊν που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα 

i) Τφποσ Δράςεων: Ορκολογικόσ και αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ και δράςεισ 

προςταςίασ από τθ διάβρωςθ των κυριότερων ακτϊν τθσ Ρεριφζρειασ,κακϊσ και των 

εδαφϊν που πλιττονται από διάβρωςθ / κατολιςκιςεισ.  

Οι δράςεισ αποτελοφν προχπόκεςθ, αλλά και ταυτίηονται με τον ειδικό ςτόχο τθσ 

επενδυτικισ προτεραιότθτασ, περιλαμβάνοντασ τισ αναγκαίεσεφαρμοςτικζσ μελζτεσ 

και ζργα υποδομϊν για τθν προςταςία των ακτϊν και εδαφϊν, από τθ διάβρωςθ.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, ΟΤΑ.  

Στο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ δράςεων για προςταςία των ακτϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ 

οδθγία πλαίςιο για τθ καλάςςια ςτρατθγικι. 

 Γ.Σ: 3.3.1 - Συμβολι ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν και ειδικϊν αποβλιτων 

(απορριμμάτων) 

o Ε.Ρ.: 6a - Επενδφςεισ ςτον τομζα των αποβλιτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι 

απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να αντιμετωπιςτοφν οι 

ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ μζλθ για επενδφςεισ που 

υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 
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i) Τφποσ Δράςεων: Συμπλθρωματικά ζργα / δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

αςτικϊν και ειδικϊν απόβλθτων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα δράςεισ διαλογισ ςτθν 

πθγι. 

Οι δράςεισ ταυτίηονται με τον δεφτερο ειδικό ςτόχο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Ρεριφερειακόσ ΦοΔΣΑ, Αρμόδιοι Φορείσ για τα 

ειδικά απόβλθτα. 

Ζωσ τθ υιοκζτθςθ του εκνικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ απορριμάτων και πρόλθψθσ δεν 

κα προκθρυχκοφν ςχετικζσ δράςεισ. Κάκε εξαίρεςθ από τον κανόνααυτόν 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των εμπροςκοβαρϊν ζργων) μπορεί να γίνει αποδεκτι 

μόνο μετά από γραπτι ζγκριςθ των Υπθρεςιϊν τθσΕπιτροπισ. 

 

 

 Γ.Σ: 3.4.1 - Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ πόςιμου φδατοσ 

o Ε.Ρ.: 6b - Επενδφςεισ ςτον τομζα των υδάτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ 

του περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που 

ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ μζλθ για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν λόγω 

απαιτιςεισ 

i) Τφποσ Δράςεων: Ζργα ορκολογικισ και αποδοτικισ διαχείριςθσ πόςιμου νεροφ.  

Οι δράςεισ αποτελοφν προχπόκεςθ επίτευξθσ ι / και ταυτίηονται με τον ειδικό ςτόχο 

τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.Ρρόκειται για ζργα εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ και 

ποιοτικοφ νεροφ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ, τα οποία ςυνάδουν με τισ κατευκφνςεισ 

του ΣΔΛΑΡυδατικϊν διαμεριςμάτων που αφοροφν ςτθ Ρεριφζρεια. Ενδεικτικά 

αναφζρονται ωσ κφριασ προτεραιότθτασ ζργα που αφοροφν ςε αξιοποίθςθ 

/ςυγκζντρωςθ επιφανειακϊν ι υπογείων υδάτων (π.χ. υδρομαςτεφςεισ, γεωτριςεισ, 

φράγματα κ.α.), ζργα εξωτερικοφ υδραγωγείου (δεξαμενζσ, αγωγοίμεταφοράσ, 

αντλιοςτάςια κ.α.) ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν τθσ επεξεργαςίασ του φδατοσ 

(π.χ. ταχυδιυλιςτιρια), Επίςθσ, κα εξεταςτοφν ζργα πουαφοροφν ςε προςταςία τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ από κατανάλωςθ ακατάλλθλου πόςιμου νεροφ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: ΟΤΑ, Ρεριφζρεια και φορείσ τουσ.  

ii) Τφποσ Δράςεων: Συμπλθρωματικά ζργα ολοκλιρωςθσ των υποδομϊν για τθ 

βελτίωςθ επεξεργαςίασ λυμάτων, ςε οικολογικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ,κακϊσ και ςε 
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τουριςτικζσ περιοχζσ.Οι δράςεισ ταυτίηονται με τον πρϊτο ειδικό ςτόχο τθσ 

επενδυτικισ προτεραιότθτασ. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: ΔΕΥΑ, Διμοι.  

 Γ.Σ: 3.5.1 - Βελτίωςθ του βακμοφ προςταςίασ και ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, γ ια 

αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασκαι Γ.Σ:3.5.2 - Ρροςταςία και ανάδειξθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ 

ωσ πόλου ζλξθσ επιςκεπτϊν 

o Ε.Ρ.: 6c - Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

i) Τφποσ Δράςεων: Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των χϊρων φυςικισ και πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ και ανάδειξθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ. 

Οι δράςεισ αποτελοφν προχπόκεςθ ι / και εν μζρει ταυτίηονται με τον δεφτερο ειδικό 

ςτόχο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.Ρεριλαμβάνονται παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ 

και αποκατάςταςθσ των χϊρων φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ενίςχυςθ τθσ 

λειτουργικότθτάσ τουσ (χϊροι ςτάκμευςθσ, δθμιουργία / επζκταςθ επιςκζψιμων 

χϊρων), χϊροι προβολισ πολιτιςτικοφ/φυςικοφ αποκζματοσ, δράςεισ δικτφωςθσ και 

ςφνδεςιστουσ με τον τουριςμό, δράςεισ προβολισ των πόρων ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ αξιοποίθςθσ ΤΡΕ, για δράςεισ ςφγχρονου πολιτιςμοφ, παρατθρθτιρια,πράςινεσ 

υποδομζσ, δράςεισ δικτφωςθσ πολιτιςτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο ενιαίασ προβολισ του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου, τουριςτικι προβολι,καταφφγια & αγκυροβόλια 

τουριςτικϊν ςκαφϊν κ.α. Σε όλεσ αυτζσ τισ δράςεισ κα εξαςφαλίηεται θ 

προςβαςιμότθτα των ΑμεΑ, ενϊ κυρίαρχο ςτοιχείοκα είναι θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ.Θ διαςφνδεςθ και ςυνζργεια τθσ ανάδειξθσ του φυςικοφ πλοφτου και 

τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ για δθμιουργία υψθλοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, 

καεπιτυγχάνεται με τθ δθμιουργία δικτφων και διαδρομϊν φυςικϊν και πολιτιςτικϊν 

πόρων. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, Διμοι, Φορείσ 

Διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν. 

 Γ.Σ: 3.7.1 Βελτίωςθ του επιπζδου διατιρθςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν  

o Ε.Ρ.: 6d - Ρροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και 

προϊκθςθ των υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ, μεταξφ άλλων μζςω του δικτφου Natura 

2000, καιτων πράςινων υποδομϊν 
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i) Τφποσ Δράςεων: Δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ περιοχϊν NATURA  

Ρροςταςία και ιπια ανάπτυξθ προςτατευόμενων περιοχϊν λαμβάνοντασ υπόψθ – για 

τισ περιοχζσ που αφορά- τισ κατευκφνςεισ που κα προκφψουν απότο 

“priorityactionframework” (PAF) για τθ βιοποικιλότθτα. Ωσ ενδεικτικζσ δράςεισ 

προβλζπονται εργαλεία διαχείριςθσ, δράςεισ ερμθνείασπεριβάλλοντοσ, 

παρατθρθτιρια, οικολογικζσ διαδρομζσ, κζντρα πλθροφόρθςθσ, υποδομζσ 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, δράςεισ και εξοπλιςμόσφφλαξθσ (οργάνωςθ ειςόδων, 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ επιςκεπτϊν), δράςεισ προβολισ – προςζλκυςθσ, 

δικτφωςθσ, κ.α. 

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Φορείσ Διαχείριςθσ, Διμοι, Ρεριφζρεια, Δαςικζσ 

Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

 

 

 Γ.Σ: 3.6.1 - Αφξθςθ τθσ λειτουργικότθτασ των αςτικϊν κζντρων και Γ.Σ:3.6.2 - Βελτίωςθ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

o Ε.Ρ.: 6e - Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ανάπλαςθ 

των πόλεων, τθν αναηωογόνθςθ και τθν απολφμανςθ των 

υποβακμιςμζνωνπεριβαλλοντικά εκτάςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ 

αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθν 

προϊκθςθ μζτρων για τονπεριοριςμό του κορφβου 

i) Τφποσ Δράςεων: Σχεδιαςμόσ και εκπόνθςθ μελετϊν αςτικισ ανάπτυξθσ.  

Οι δράςεισ αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ και των δυο ειδικϊν ςτόχων τθσ 

επενδυτικισ προτεραιότθτασ.Οι ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ κα πρζπει να αφοροφν ςε 

ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ και να οδθγοφν ςε υλοποιιςιμα 

ζργα, ενϊ καεκπονθκοφν ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ για τον περιβαλλοντικό κόρυβο 

(2002/49/ΕΚ). Βαςικό ςτοιχείο των παρεμβάςεων αςτικισ ανάπτυξθσ κα είναι 

θδθμιουργία υποδομϊν για διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ των πεηϊν και ιδιαίτερα 

για εκείνουσ με μειωμζνθ κινθτικι ικανότθτα.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, ΟΤΑ.  

ii) Τφποσ Δράςεων: Δράςεισ αναβάκμιςθσ αςτικοφ φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ. 
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Οι δράςεισ ταυτίηονται και με τουσ δυο ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ επενδυτικισ 

προτεραιότθτασ.Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάςεισ αςτικϊν περιοχϊν, 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ δθμόςιασ υποδομισ, ποδθλατόδρομοι ςε πόλεισ ι πζριξ 

αυτϊν,μονοπάτια ςε περιαςτικό φυςικό περιβάλλον, διαμόρφωςθ χϊρων πράςινου ςε 

οικιςμοφσ, εκπόνθςθ / επικαιροποίθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων κακϊσκαι δράςεισ 

υλοποίθςισ τουσ για τθν ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ ςε αςτικά κζντρα, ζργα βελτίωςθσ 

τθσ κινθτικότθτασ ςε αςτικά κζντρα με κατάλλθλεσπαρεμβάςεισ κυκλοφοριακζσ, 

αποκαταςτάςεισ δθμοςίων κτιρίων για αναηωογόνθςθ περιοχϊν ςε αςτικά κζντρα, 

δθμιουργία πολυχϊρων τοπικισ εμβζλειασ για αναηωογόνθςθ περιοχϊν, μελζτεσ και 

δράςεισ χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ κ.α.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, Διμοι.  

 

 

Α.Π.: 4 Ανάπτυξθ – εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλιρωςθ υποδομών για τθν οικονομικι και κοινωνικι 

ανάπτυξθ 

 Γ.Σ: 4.2.1 - Αφξθςθ τθσ περιφερειακισ και τοπικισ κινθτικότθτασ 

o Ε.Ρ.: 7c - Ανάπτυξθ και βελτίωςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον και με χαμθλζσ 

εκπομπζσ άνκρακα ςυςτθμάτων μεταφορϊν (ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 

ςυςτιματαχαμθλοφ κορφβου), ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν  

και των καλάςςιων μεταφορϊν, των λιμζνων, των πολυτροπικϊν ςυνδζςεων και 

τωναερολιμενικϊν υποδομϊν, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ περιφερειακισ 

και τοπικισ κινθτικότθτασ 

Τφποσ Δράςεων: Ρεριβαλλοντικι βελτίωςθ των λιμενικϊν υποδομϊν τθσ Ρεριφζρειασ . 

Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ δράςεων αναφζρεται ςε ενζργειεσ που κα ςτοχεφουν ςτθν 

πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ εντόσ των ορίων των λιμενικϊνεγκαταςτάςεων, όπωσ και 

αναβάκμιςθ των απαραίτθτων χερςαίων υποδομϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των 

επιβατϊν, προκειμζνου να προωκθκεί θ βιϊςιμθπεριφερειακι και τοπικι 

κινθτικότθτα.Άμεςθ ςφνδεςθ με τον ειδικό ςτόχο τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ.  

Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δικαιοφχων: Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, ΟΤΑ  
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Φπημαηοδόηηζη από Ανηαγωνιζηικά Ππογπάμμαηα ΔΔ 

 

Σν Πξόγξακκα LEADER 2014-2020 

Σν πξφγξακκα Leader ζα δηαηεξεζεί θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020, αλ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλν. πγθεθξηκέλα, ζα έρεη λέα νλνκαζία -Σνπηθή Αλάπηπμε κε ηελ 

Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΚ)- θαη δηεπξπκέλα θξηηήξηα έληαμεο πεξηνρψλ, 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο αιιά θαη αζηηθέο-

εκηαζηηθέο, κε πιεζπζκφ έσο 150.000 θαηνίθνπο. Σν λέν Leader ζα ζπλερίζεη ζηε θηινζνθία 

ηεο αλάδεημεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ θάζε ηφπνπ, κε ηελ επηδφηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

θάλνπλ επελδχζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηεξίδνληαη ζηα πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα. Έκθαζε επίζεο ζα δνζεί ζε θαηλνηφκνπο ηδέεο θαη επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εληζρχνπλ ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηελ απαζρφιεζε. Οη 

πξψηεο πξνθεξχμεηο ηνπ λένπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο επηδνηήζεσλ αλακέλνληαη λα εθδνζνχλ 

εληφο ηνπ 2015. 

 

Πξόγξακκα Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο INTERREG EUROPE 2014-2020 

Σν πξφγξακκα δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 2014-2020, «INTERREG EUROPE», έρεη σο 

ζηφρν λα βνεζήζεη ηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πην απνηειεζκαηηθά, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ 

θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, αιιά επίζεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Σν πξφγξακκα απνζθνπεί 

ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ απφ δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο: 

1. Δκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ 

2. Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ Κζηνμιεζαίςκ Δπζπεζνήζεςκ 

3. πμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ιία μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 
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4. Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ 

πυνςκ. 

 

Πρόγραμμα Διακρατικισ υνεργαςίασ Βαλκάνια – Μεςόγειοσ 2014-2020 

Στο νζο διακρατικό Ρρόγραμμα «Βαλκανικισ- Μεςογείου» (Balkan-Mediterranean) τθσ 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020, εκτιμοφμενου προχπολογιςμοφ περίπου € 60.000.000, 

ςυμμετζχουν: 

 θ Αλβανία 

 θ Βουλγαρία 

 θ Κφπροσ 

 θ Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ και 

 θ Ελλάδα.  

Σν λέν Πξφγξακκα έξρεηαη λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη 

ζεζκηθή ζπλνρή κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηηο 

ζεζκηθήο επάξθεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Οη άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί είλαη 

ε πξνζβαζηκφηεηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απφ θνηλνχ κε ηηο ρψξεο ηηο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, απνθάζηζαλ 

ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ απηνχ δηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, βαζηδφκελνη ζηελ αλάγθε λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ζπλεξγαζίαο, ζηελ πνιπδηάζπαζε ηεο πεξηνρήο 

(αγνξέο, κεηαθνξέο θηι.), ζην εχζξαπζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε παξάιιειν γλψκνλα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, θαζψο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή.  

 

Πξόγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο Μεζνγεηαθνύ Υώξνπ MED 2014-2020 

Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο MED 2014 - 2020 εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), φπσο νξίδνληαη ζηελ «ηξαηεγηθή 2020» ηεο ΔΔ. Δπηπξφζζεηα, ην 

πξφγξακκα MED πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην Κνηλφ ηξαηεγηθφ 

Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο ΔΔ. Δλ ηέιεη, ην πξφγξακκα MED εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηε Μεζφγεην. ην ζπγθεθξηκέλν 

απηφ πιαίζην, έρνπλ επηιεγεί νη παξαθάησ ζηφρνη1 γηα ην κειινληηθφ πξφγξακκα: 
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 ΑΜΝΛΑΠ 1: Ξνμχεδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζκμημιίαξ ζηδκ Κεζυβεζμ βζα ηδκ 

μζημδυιδζδ έλοπκδξ ηαζ αεζθυνμο ακάπηολδξ 

 Λα αολδεεί δ δζαηναηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζκμηυιςκ ζοκενβαηζηχκ 

ζπδιαηζζιχκ (clusters) ηαζ δζηηφςκ ζημοξ ημιείξ ηθεζδζά ηδξ πενζμπήξ 

MED 

 ΑΜΝΛΑΠ 2: πμζηήνζλδ ηςκ ζηναηδβζηχκ παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ηαζ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ημο MED: 

πυθεζξ, κδζζά ηαζ απυιαηνεξ πενζμπέξ 

o Λα αολδεεί δ ζηακυηδηα ηαθφηενδξ δζαπείνζζδξ ηδξ εκένβεζαξ ζηα 

δδιυζζα ηηίνζα ζε δζαηναηζηυ επίπεδμ 

o Λα αολδεεί ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ ημπζηχκ ακακεχζζιςκ 

πδβχκ εκένβεζαξ ζηζξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ζηα ζπέδζα ζφκεεζδξ 

εκενβεζαηχκ πδβχκ ζηα εδάθδ MED 

o Λα αολδεεί δ ζηακυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ οπανπυκηςκ 

ζοζηδιάηςκ ιεηαθμνχκ ιε παιδθέξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ηαζ ηςκ πμθοηνμπζηχκ δζαζοκδέζεςκ ιεηαλφ ημοξ 

 ΑΜΝΛΑΠ 3: Ξνμζηαζία ηαζ πνμχεδζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ 

ηδξ Κεζμβείμο 

o Λα πνμςεδεμφκ αεζθυνεξ πμθζηζηέξ ακάπηολδξ βζα πζμ 

απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ηδξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ζηζξ πανάηηζεξ ηαζ παναηείιεκεξ 

εαθάζζζεξ πενζμπέξ 

o Λα δζαηδνδεεί δ αζμπμζηζθυηδηα ηαζ ηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα 

εκδοκαιχκμκηαξ ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ηδ δζηηφςζδ ηςκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ 

 ΑΜΝΛΑΠ 4: Θμζκή Κεζυβεζμξ Θάθαζζα 

o Λα οπμζηδνζπεεί δ δζαδζηαζία ακάπηολδξ πθαζζίςκ πμθοιενμφξ 

ζοκημκζζιμφ ηαζ εκδοκάιςζδξ ηςκ οπανπυκηςκ πθαζζίςκ ζηδ 

Κεζυβεζμ πνμηεζιέκμο κα οπάνπμοκ ημζκμί ηνυπμζ ακηαπυηνζζδξ 

ζε ημζκέξ πνμηθήζεζξ 
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Πξόγξακκα γηα ηελ Αεηθόξν Αζηηθή Αλάπηπμε URBACT III 

Σν URBACT III είλαη νπζηαζηηθά ε ηξίηε πεξίνδνο ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαζψο θαη απφ ηα θξάηε κέιε. Θα δηαξθέζεη θαζ‟φιε ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020.θνπφο ηνπ URBACT III είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλα πξφγξακκα αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο. Θα επηηξέςεη ζηηο επξσπατθέο πφιεηο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ιχζεηο 

γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αζηηθά θέληξα ζήκεξα. Δπίζεο λα αληαιιάμνπλ 

θαιέο πξαθηηθέο θαη παξαδείγκαηα κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηακφξθσζε 

θαη άζθεζε αζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξψπε. 

Σν URBACT III ζθνπεχεη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο “Δπξψπε 

2020” κε ηελ παξνρή ελφο κεραληζκνχ γηα ηνπο θνξείο εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο. Βαζηθφο ζθνπφο ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζεηξάο αλαδπφκελσλ αζηηθψλ 

δεηεκάησλ, πξνσζψληαο ιχζεηο γηα ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε 

(νη ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξψπεο 2020). Απηφ ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθαξκνγή 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, φπνπ ε αζηηθή δηάζηαζε ηεο 

Πνιηηηθήο πλνρήο είλαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλε. 

Σν πξφγξακκα έρεη ηέζζεξηο θχξηνπο ζηφρνπο: 

 Ακάπηολδ Ηηακμηήηςκ: Γζα κα αεθηζςεεί δ ζηακυηδηα ηςκ πυθεςκ ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηαζ δζαπείνζζδ αζχζζιςκ αζηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ ιε 

έκα μθμηθδνςιέκμ ηαζ ζοιιεημπζηυ ηνυπμ. 

 Ππεδζαζιυξ Ξμθζηζηήξ: Γζα ηδ αεθηίςζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ αζχζζιςκ 

ζηναηδβζηχκ ηαζ ζπεδίςκ δνάζδξ βζα ηζξ πυθεζξ. 

 Δθανιμβή Ξμθζηζηήξ: Γζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ μθμηθδνςιέκςκ 

ηαζ αζχζζιςκ αζηζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ ζπεδίςκ δνάζδξ ζηζξ πυθεζξ 

 Γζαιυνθςζδ ηαζ Ακηαθθαβή βκχζεςκ: Γζα κα ελαζθαθζζηεί υηζ μζ 

επαββεθιαηίεξ ηαζ μζ θμνείξ θήρδξ απμθάζεςκ ζε υθα ηα επίπεδα, έπμοκ 
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αολδιέκδ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ βζα υθεξ ηζξ πηοπέξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

αεζθυνμ αζηζηή ακάπηολδ, πνμηεζιέκμο κα αεθηζχζμοκ ηζξ πμθζηζηέξ ημοξ. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, URBACT III ζα αλαπηχμεη ηξεηο ηχπνπο 

παξεκβάζεσλ: Γηαθξαηηθέο Αληαιιαγέο, Αλάπηπμε Ηθαλνηήησλ θαη Γηάδνζε – Γηάρπζε 

Γλψζεο. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο ζα αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο πέληε ζεκαηηθέο: 

1. Δκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ 

2. πμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ 

3. Ξνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ 

4. Ξνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

5. Ξνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ 

 

Πρόγραμμα Αδριατικισ - Ιονίου «ADRION»  2014-2020  

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε «καθξνπεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή» ηεο ΔΔ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κηα 

ηφζν κεγάιε αλαινγία ηξίησλ ρσξψλ (Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην θαη 

εξβία) ζε ζπλεξγαζία κε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (Κξναηία, Διιάδα, Ηηαιία θαη ινβελία). Ο 

γεληθφο/ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ πεξηνρή κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ηνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε πγηνχο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

Γηαζέζηκνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 117,9 εθ. € 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: κέρξη 85% 
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Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο ENI 

ην Πξφγξακκα ENI 2014-2020 ζπκκεηέρνπλ 13 ρψξεο: Κχπξνο, Αίγππηνο, Γαιιία, Διιάδα, 

Ηζξαήι, Ηηαιία, Ηνξδαλία, Λίβαλνο, Μάιηα, Παιαηζηηληαθή Δζληθή Αξρή, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Σπλεζία. 

 

Γηεπθόιπλζε «πλδένληαο ηελ Δπξώπε»/ConnectingEuropeFacility (ΓΔ/CEF) 

Οη δξάζεηο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ (ΓΔΓ) ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε 

έξγσλ ππνδνκήο, πνπ ππάγνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ Μεηαθνξψλ, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε απηά ηα δίθηπα θαη 

ζηελ αλάγθε λα ζπλδεζνχλ νη λεζησηηθέο, νη κεζφγεηεο θαη νη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο κε ηηο 

θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηα πιαίζηα ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ΓΔΓ 

ζεζπίζηεθε ε ζχζηαζε ηεο Γηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ 

Δπξψπε»/ConnectingEuropeFacility (ΓΔ/CEF), φπνπ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη κέζνδνη θαη νη 

δηαδηθαζίεο παξνρήο δεκνζηνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηα ΓΔΓ, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη έξγα 

ππνδνκψλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζηνπο ηνκείο ησλ Μεηαθνξψλ, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη λα αμηνπνηνχληαη νη δπλεηηθέο ζπλέξγεηεο κεηαμχ απηψλ ησλ 

ηνκέσλ. 

Με ηε ΓΔ/CEF ζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε Έξγσλ Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο/ 

ProjectsofCommonInterest (ΔΚΔ/PCI), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή λέσλ ή 

ζηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ηξεηο ηνκείο. Οη γεληθνί ζηφρνη 

αθνξνχλ ζε: 

 ζοιαμθή ζηδκ έλοπκδ, αζχζζιδ ηαζ πςνίξ απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ, ζφιθςκα 

ιε ηδ Πηναηδβζηή “Δονχπδ 2020”, ακαπηφζζμκηαξ ιμκηένκα ηαζ ορδθήξ 

απυδμζδξ Γζεονςπασηά Γίηηοα ηα μπμία θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ ιεθθμκηζηέξ 

ηοηθμθμνζαηέξ νμέξ, ςθεθχκηαξ ηαηά ζοκέπεζα μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά ηαζ 

μζημκμιία, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πενζθενεζαηή ζοκμπή ζηδκ εζςηενζηή αβμνά 

ηαζ ηδ δδιζμονβία εκυξ πενζαάθθμκημξ εοκμσηυηενμο βζα δδιυζζεξ ή ζδζςηζηέξ 
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επεκδφζεζξ ή ζοιπνάλεζξ δδιυζζςκ – ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ, ιέζς εκυξ 

ζοκδοαζιμφ πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ. 

 επίηεολδ αζχζζιςκ ακαπηολζαηχκ ζηυπςκ, πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ ιείςζδ ημ 

εθάπζζημ ηαηά 20% ηςκ εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαηά 20%, ηαεχξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο ιενζδίμο ηςκ 

ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ηαηά 20% ζε ζπέζδ ιε ηα επίπεδα ημο 1990 

ηαζ ιέπνζ ημ 2020, ζοκεζζθένμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ζημοξ 

ιεζμπνυεεζιμοξ ηαζ ιαηνμπνυκζμοξ ζηυπμοξ ηδξ Έκςζδξ βζα απελάνηδζδ 

απυ ημκ άκεναηα ηαζ δζαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ιεβαθφηενδ αθθδθεββφδ 

ιεηαλφ ηςκ Θναηχκ-Κεθχκ. 

Σν ρξεκαηνδνηηθφ θνλδχιη, πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΔ/CEF γηα ηελ πεξίνδν 2014 - 2020 

αλέξρεηαη ζε €33.242.259.000, ηα νπνία θαηαλέκνληαη αλά ηνκέα σο εμήο: 

 Κεηαθμνέξ: €26.250.582.000 εη ηςκ μπμίςκ ηα €11.305.500.000 εα 

ιεηαθενεμφκ απυ ημ Ραιείμ Ποκμπήξ βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ απμηθεζζηζηά 

ένβςκ ιεηαθμνζηχκ οπμδμιχκ ζηα Θ-Κ πμο είκαζ επζθέλζια βζα 

πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Ραιείμ. 

 Δκένβεζα: €5.850.075.000 

 Ρδθεπζημζκςκίεξ: €1.141.602.000 

 

Cosme 2014-2020 

Σν πξφγξακκα "Cosme 2014-2020" είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 2014-2020 κε πξνγξακκαηηζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ χςνπο € 2,3 δηο. πλερίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεθίλεζαλ 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία 

(CompetitivenessandInnovationProgramme) θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα κε ηηο πξσηνβνπιίεο 

θαη ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (EntrepreneurshipandInnovationProgramme), φπσο ην 

EnterpriseEuropeNetwork. 

Οη θχξηνη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη 

λένη θαη πθηζηάκελνη επηρεηξεκαηίεο θαη νη νξγαληζκνί ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ. 
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Οη ηέζζεξηο θχξηνη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ 

επζπεζνήζεςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο 

ηθάδμο ημο ημονζζιμφ (384.4 εηαη. εονχ) 

2. Δκεάννοκζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ πνςημαμοθίαξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηαζ ακάπηολδξ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ (86.8 εηαη. εονχ) 

3. Δοημθυηενδ πνυζααζδ ηςκ ΚΚΔ ζε πνδιαημδμηζηά ενβαθεία οπυ ιμνθή 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ δακείςκ (1.4 δζξ εονχ) 

4. Δοημθυηενδ πνυζααζδ ηςκ ΚΚΔ ζε Δονςπασηέξ ηαζ δζεεκείξ αβμνέξ (535.6 

εηαη. Δονχ) 

Δθηφο απφ φιεο ηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξφγξακκα ζα είλαη αλνηρηφ γηα 

ζπκκεηνρή θαη γηα ρψξεο πνπ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο πλαιιαγψλ 

(EuropeanFreeTradeAssociation – EFTA), θαζψο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ 

αθνινπζνχληαη νη απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

κέξνο, νη ππφ έληαμε, νη ππνςήθηεο θαη ελ δπλάκεη ππνςήθηεο ρψξεο, φπνπ ηεξνχληαη νη 

γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο νξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο-πιαίζηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οληφηεηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιεο ηξίηεο 

ρψξεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά νη θνξείο 

απηνί δελ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηεο Έλσζεο, εθηφο εάλ απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ην πξφγξακκα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

πξφζβαζε ζηηο αγνξέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Έλσζεο. Ζ εμαίξεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. 

 

Erasmus+ 

Σν Erasmus+ είλαη ην λέν Δπξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Καηάξηηζε, ηε 

Νενιαία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ ηελ πεξίνδν 2014-2020. Απνηειεί ζπλέλσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Erasmus, LeonardodaVinci, ComeniusandGrundtvig), Νενιαία ελ Γξάζεη 

θαη πέληε δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο (ErasmusMundus, Tempus, Alfa, 

Edulinkandtheprogrammeforcooperationwithindustrialisedcountries). Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ. Σν πξφγξακκα απηφ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 
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απνηειέζκαηα θαη ζηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ζε άηνκα, νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα, θαζψο 

επίζεο ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο. Απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη απαζρνιεζηκφηεηαο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη 

εξγαζίαο ησλ λέσλ. Γεληθά ην πξφγξακκα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ, ζπλεξγαζηψλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηεο. 

Σν επηαεηέο πξφγξακκα έρεη πξνυπνινγηζκφ €14.7 δηζεθαηνκκπξίσλ. Σν πξφγξακκα έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δπξψπεο, πνπ παξακέλεη αλαμηνπνίεην, 

επηβεβαηψλνληαο ζπγρξφλσο  ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αξρψλ δηα βίνπ κάζεζεο κε ηππηθή θαη 

άηππε κάζεζε ζε φιν ην θάζκα ησλ ηνκέσλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο. Σν 

πξφγξακκα παξέρεη ηελ επθαηξία ζε πεξηζζφηεξα απφ 4 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνπο λα 

ζπνπδάζνπλ, λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή πείξα ή λα εξγαζηνχλ 

εζεινληηθά ζην εμσηεξηθφ. 

Δθηφο απφ ηελ παξαρψξεζε επηδνηήζεσλ ζε άηνκα, ην πξφγξακκα ζηεξίδεη δηαθξαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο 

θαη Νενιαίαο κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο 

γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θελψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο ζηελ Δπξψπε. 

Δπίζεο ζηεξίδεη εζληθέο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο, 

Καηάξηηζεο θαη Νενιαίαο. ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ, ζα ζηεξίδεη βαζηθά έξγα θαη 

δηαζπλνξηαθέο πξνθιήζεηο φπσο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεκέλσλ παηγληδηψλ, ην 

ληνπάξηζκα, ε βία θαη ν ξαηζηζκφο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ην πξφγξακκα Erasmus + πινπνηεί ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

 Βαζζηή Γνάζδ 1 – Θζκδηζηυηδηα αηυιςκ (πμζηδνίγεζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ 

ζπμοδαζηχκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ, ημζκέξ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ, εββφδζδ 

θμζηδηζηχκ δακείςκ) 

 Βαζζηή Γνάζδ 2 – Ποκενβαζία βζα ηδκ Θαζκμημιία ηαζ Ακηαθθαβή Θαθχκ 

Ξναηηζηχκ (πμζηδνίγεζ δζαηναηζηέξ ζηναηδβζηέξ ζοιπνάλεζξ, ζοιιαπίεξ 

βκχζεςκ, ημιεαηέξ ζοιιαπίεξ δελζμηήηςκ, ακάπηολδ ζηακμηήηςκ, ΗΡ 

πθαηθυνιεξ οπμζηήνζλδξ) 
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 Βαζζηή Γνάζδ 3 – πμζηήνζλδ βζα ιεηαννοειίζεζξ πμθζηζηήξ (πμζηδνίγεζ 

βκχζεζξ ζημοξ ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ κεμθαίαξ, 

ιεθθμκηζηέξ πνςημαμοθίεξ, ενβαθεία εονςπασηήξ πμθζηζηήξ, ηδ ζοκενβαζία 

ιε δζεεκείξ μνβακζζιμφξ, δζαθυβμοξ ιεηαλφ εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ, 

πνμχεδζδ ηδξ πμθζηζηήξ ημο πνμβνάιιαημξ) 

 Γνάζεζξ JeanMonnet (πμζηδνίγεζ αηαδδιασηά ζκζηζημφηα, ζδνφιαηα ηαζ 

εκχζεζξ, έδνεξ, ηέκηνα ανζζηείαξ, ζογδηήζεζξ βζα αηαδδιασηή ενβαζία, 

δζαζηέρεζξ βζα ιεθέηεξ) 

 Γνάζεζξ βζα αεθδηζζιυ (πμζηδνίγεζ ζοκενβαζίεξ, ιδ ηενδμζημπζημφ 

παναηηήνα αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ, εκζζπφεζ ζηδ αάζδ απμδεζηηζηχκ 

ζημζπείςκ ηδ πάναλδ πμθζηζηήξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, ημ 

δζάθμβμ ιε ζπεηζημφξ εονςπασημφξ θμνείξ, αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ επί 

Ξνμεδνίαξ πμο μνβακχκμκηαζ απυ ηα ηνάηδ ιέθδ). 

 

ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020 

Ο «Οξίδνληαο 2020» έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο θαη παγθνζκίσο 

πξσηνπφξαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Θα ζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

θαη άιιεο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Υψξνπ Έξεπλαο (ΔΥΔ). 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Οξίδνληα 2020 είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο θαη 

κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, 

πξνζειθχνληαο επηπιένλ έξεπλα, αλάπηπμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηφρνπ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ζε 

νιφθιεξε ηελ Έλσζε έσο ην 2020. Έηζη ζα ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 

2020 θαη ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο (ERA). 

 Ο Οξίδνληαο 2020 είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ παξείρεην κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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Πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγηθή Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

Καηλνηνκία (CIP) θαη ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΗΣ) θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Οη δηάθνξνη ηχπνη ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

παξέρνληαλ απφ ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα έρεη ζπγθεληξσζεί ζε έλα εληαίν θαη 

ζπλεθηηθφ, επέιηθην πιαίζην πνπ ζηφρν έρεη λα παξάζρεη ρξεκαηνδφηεζε γηα θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηε βαζηθή έξεπλα ζηελ αθνκνίσζε απφ ηελ αγνξά. 

Σν πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε:  

 Δπζζηήιδ Ανζζηείαξ (Ξνμτπμθμβζζιυξ: 24.441 εη. εονχ) 

o Δονςπασηυ Ποιαμφθζμ Ένεοκαξ (ΔΠΔ) 

o Κεθθμκηζηέξ ηαζ ακαδουιεκεξ ηεπκμθμβίεξ (ΚΑΡ) 

o Γνάζεζξ MarieSkłodowska-Curie 

o Δνεοκδηζηέξ οπμδμιέξ 

 Βζμιδπακζηή οπενμπή (Ξνμτπμθμβζζιυξ: 17.016 εη. εονχ) 

o πενμπή ζηζξ βεκζηήξ εθανιμβήξ ηαζ αζμιδπακζηέξ ηεπκμθμβίεξ 

o Ρεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκίαξ 

o Λακμηεπκμθμβίεξ, πνμδβιέκα οθζηά, πνμδβιέκδ ηαηαζηεοή ηαζ 

ιεηαπμίδζδ, ηαζ αζμηεπκμθμβία 

o Γζάζηδια 

o Ξνυζααζδ ζε ηεθάθαζα ηζκδφκμο 

o Θαζκμημιία ζηζξ ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ 

 Θμζκςκζηέξ Ξνμηθήζεζξ (Ξνμτπμθμβζζιυξ: 29.679 εη. εονχ) 

o βεία, δδιμβναθζηή ιεηααμθή ηαζ εοελία 

o Δπζζζηζζηζηή αζθάθεζα, αζχζζιδ βεςνβία ηαζ δαζμημιία, ένεοκα ζημκ 

ημιέα ηδξ εάθαζζαξ, ηδξ καοηζθίαξ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ οδάηςκ, ηαζ 

αζμμζημκμιία 

o Αζθαθήξ, ηαεανή ηαζ απμδμηζηή εκένβεζα 

o Έλοπκεξ, μζημθμβζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ ιεηαθμνέξ 

o Γνάζδ βζα ημ ηθίια, πενζαάθθμκ, απμδμηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ ηςκ 

πυνςκ ηαζ πνχηεξ φθεξ 

o Ζ Δονχπδ ζε έκα ιεηαααθθυιεκμ ηυζιμ – πμθοδεηηζηέξ, ηαζκμηυιεξ 

ηαζ ζημπαζηζηέξ ημζκςκίεξ 
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o Αζθαθείξ ημζκςκίεξ – πνμάζπζζδ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ εββφδζδ ηδξ 

αζθάθεζαξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ πμθζηχκ ηδξ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €77,030,000,000 (77.03 δηο) 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 20%-100% 

Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο:  

 Αβνμηζηή Ακάπηολδ 

 Αθζεία/ δαημηαθθζένβεζα ηαζ Θαθάζζζα Ξμθζηζηή 

 Αθθεξ πδνεζίεξ 

 Βζμιδπακία 

 Γζάζηδια 

 Γζηαζμζφκδ - Αζθάθεζα 

 Δκένβεζα 

 Δνεοκά, Ρεπκμθμβζηή Ακάπηολδ ηαζ Θαζκμημιία 

 Θμζκςκζηέξ πμεέζεζξ & Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα 

 Κεηαθμνέξ 

 Κζηνμιεζαίεξ Δπζπεζνήζεζξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηα 

 Λεμθαία 

 Ξενζαάθθμκ ηαζ Θθζιαηζηή Αθθαβή 

 Ξενζθενεζαηή Ακάπηολδ 

 Ξθδνμθμνζηή 

 Ρδθεπζημζκςκίεξ 

 βεία 

Γηθαηνχρνη: Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δζληθά εκεία Δπαθήο –NCPsΔθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα, Δπηκειεηήξηα, Δξεπλεηέο/Δξεπλεηηθά Κέληξα/Οξγαληζκνί, Ηδησηηθνί Φνξείο, 

Κέληξα Καηάξηηζεο, Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Κξαηηθνί Οξγαληζκνί θαη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο, 

Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί, Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ). 

 

Απαζρόιεζε θαη Κνηλωληθή Καηλνηνκία (EaSI) 

Σν πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI) είλαη έλα 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν επξσπατθήο θιίκαθαο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη άκεζα ε Δπξσπατθή 
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Δπηηξνπή. Σν EaSI απαξηίδεηαη απφ ηξία πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ 

απηνηειψο κεηαμχ 2007 θαη 2013: ηoProgress,ην EURES θαη ην ProgressMicrofinance. Με 

αθεηεξία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα ζρεκαηίζνπλ ηνπο ηξεηο άμνλεο 

ηνπ EaSI. Θα ππνζηεξίδνπλ ηα αθφινπζα : 

 ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ ιε ημκ 

άλμκα ημο PROGRESS.(61% ημο ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ) 

 ηδκ επαββεθιαηζηή ηζκδηζηυηδηα ιε ημκ άλμκα EURES (18% ημο ζοκμθζημφ 

πνμτπμθμβζζιμφ) -ηδκ πνυζααζδ ζηδ ιζηνμπνδιαημδυηδζδ ηαζ ημζκςκζηή 

επζπεζνδιαηζηυηδηα ιε ημκ άλμκα 

MicrofinanceandSocialEntrepreneurshipaxis (21% ημο ζοκμθζημφ 

πνμτπμθμβζζιμφ). 

Οη θχξηνη  ζηφρνη ηνπ EaSI 

 Δκίζποζδ ηδξ μζηεζμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ΔΔ ηαζ ημο ζοκημκζζιμφ ηδξ 

δνάζδξ ζε επίπεδμ ΔΔ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ ζημοξ ημιείξ ηδξ απαζπυθδζδξ, 

ηςκ ημζκςκζηχκ οπμεέζεςκ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ. 

 πμζηήνζλδ ηδξ ακάπηολδξ επανηχκ ζοζηδιάηςκ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ 

πμθζηζηχκ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, 

 Δηζοβπνμκζζιυξ ηδξ κμιμεεζίαξ ηδξ ΔΔ ηαζ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ 

εθανιμβήξ ηδξ. 

 Ξνμχεδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ηαζ αφλδζδ ηςκ εοηαζνζχκ 

απαζπυθδζδξ ιέζς ηδξ ακάπηολδξ ιζαξ ακμζηηήξ αβμνάξ ενβαζίαξ. 

 Δκίζποζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ 

ιζηνμπνδιαημδμηήζεςκ βζα εοάθςηεξ μιάδεξ ηαζ πμθφ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ, 

ηαζ ακααάειζζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε πνδιαημδυηδζδ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €919,469,000 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: Άμνλαο Progress: πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 

80% ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο. Οπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ππεξβαίλεη 

ηνχην ην φξην κπνξεί λα ρνξεγεζεί κφλν ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. 

Άμνλαο EURES: Πνζά πνπ θαηά θαλφλα δελ ππεξβαίλνπλ ην 95% ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο 

δαπάλεο. Οπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ππεξβαίλεη ηνχην ην φξην κπνξεί λα 
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ρνξεγεζεί κφλν ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. Άμνλαο 

κηθξνρξεκαηνδφηεζεο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ 

θνηλψλ δξάζεσλ, νη ρξεκαηνδνηηθέο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ Άμνλα απηφ θαιχπηνπλ 

ην πιήξεο θφζηνο ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο πξνο ηνπο ελδηάκεζνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο νη δεκηέο απφ εγγπήζεηο, ηα ηέιε ησλ νληνηήησλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο θαη θάζε άιιε επηιέμηκε δαπάλε. 

Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο:  

 Απαζπυθδζδ 

 Θμζκςκζηέξ πμεέζεζξ & Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα 

 Κζηνμιεζαίεξ Δπζπεζνήζεζξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηα 

 Νζημκμιία-Σνδιαημπζζηςηζηά 

Γηθαηνχρνη: Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, Δπελδπηηθά Σακεία, 

Δπηκειεηήξηα, Δξεπλεηέο/Δξεπλεηηθά Κέληξα/Οξγαληζκνί, Ηδησηηθνί Φνξείο, Κεληξηθή 

Κπβέξλεζε, Κξαηηθνί Οξγαληζκνί θαη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Με Κεξδνζθνπηθνί 

Οξγαληζκνί, Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), 

χλδεζκνη/σκαηεία. 

 

Πξόγξακκα LIFE γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηε Γξάζε γηα ην Κιίκα 

Σν λέν «Πξφγξακκα LIFE γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηε Γξάζε γηα ην Κιίκα» έρεη θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ €3.4 δηο γηα ηε ζηήξημε πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ 

δεκφζηνπο ή ηδησηθνχο θνξείο, ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Οη γεληθνί ζηφρνη ην Πξνγξάκκαηνο LIFE είλαη νη αθφινπζνη: 

 Λα ζοιαάθεζ ζηδ ζηνμθή πνμξ ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα, ιε απμδμηζηυηδηα ηςκ πυνςκ ηαζ ακεεηηζηυηδηα ζηδκ αθθαβή 

ημο ηθίιαημξ, ζηδκ πνμζηαζία ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάζπεζδ ηαζ ακηζζηνμθή ηδξ απχθεζαξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ζηδνίλεςξ ημο δζηηφμο Natura 

2000, ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ οπμαάειζζδξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ. 
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 Λα αεθηζχζεζ ηδκ ακάπηολδ, ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδκ επζαμθή ηδξ 

πενζααθθμκηζηήξ ηαζ ηθζιαηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ κμιμεεζίαξ ηδξ Έκςζδξ ηαεχξ 

ηαζ κα εοκμήζεζ ηαζ κα πνμςεήζεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ 

πενζααθθμκηζηχκ ηαζ ηθζιαηζηχκ ζηυπςκ ζε άθθεξ πμθζηζηέξ ηδξ Έκςζδξ ηαζ 

ζηδκ πναηηζηή ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα, ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ιέζς 

ηδξ αφλδζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα. 

 Λα οπμζηδνίλεζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ηαζ ηθζιαηζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ζε υθα ηα επίπεδα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αεθηζςιέκδξ 

ζοιιεημπήξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ, ηςκ ΚΘΝ ηαζ ημπζηχκ παναβυκηςκ. 

 Λα οπμζηδνίλεζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο 7μο Ξενζααθθμκηζημφ Ξνμβνάιιαημξ 

Γνάζδξ. 

Δπηδηψθνληαο ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο, ην πξφγξακκα LIFE ζα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ηνπ 

7νπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη άιισλ επξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ζρεδίσλ ζρεηηθψλ κε πεξηβάιινλ θαη θιηκαηηθή αιιαγή. Σν λέν Πξφγξακκα LIFE κε δχν 

ππνπξνγξάκκαηα: έλα γηα ην Πεξηβάιινλ θαη άιιν γηα ηε Γξάζε Κιίκα ζα πξνσζήζεη ηνπο 

πην πάλσ γεληθνχο ζηφρνπο. εκεηψλεηαη φηη ε δεκηνπξγία ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο γηα ηε 

Γξάζε Κιίκα αλαβαζκίδεη ηελ πξψελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο “θιηκαηηθήο αιιαγήο” ζηα 

πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ κέξνπο ηεο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ LIFE+ .  Σν 

κέξνο ηνπ «Πεξηβάιινληνο» ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο θαιχπηεη ηξεηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

πεξηβάιινλ θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ;  θχζε θαη βηνπνηθηιφηεηα; θαη πεξηβαιινληηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε. Σν κέξνο ηεο “Γξάζεο γηα ην Κιίκα» θαιχπηεη  ηνλ 

κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο; ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή; θαη θιηκαηηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε. 

Σν πξφγξακκα απνηειείηαη επίζεο απφ κηα λέα θαηεγνξία έξγσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

θνηλνχ, θαη ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε κεγάιε πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. Σα έξγα απηά ζα 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο θαη λα 

ελζσκαησζνχλ θαιχηεξα ζε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο. 

 

Σακείν γηα ην Άζπιν, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 
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Ζ δεκηνπξγία ηνπ λένπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηα ρξφληα 2014-

2020 βαζίδεηαη ζηελ ζρεηηθή πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ (COM (2011)751 ηειηθφ ηεο 15.11.2011) ζπλνιηθνχ χςνπο €3.9 δηο. εκεηψλεηαη 

φηη ην Σακείν απηφ απνηειεί ζπλέρεηα θαη ζπλέλσζε αθνινχζσλ Σακείσλ Αιιειεγγχεο: ην 

Σακείν Έληαμεο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ , ην Σακείν Πξνζθχγσλ θαη ηα Σακείν 

Δπηζηξνθήο.Σν λέν Σακείν πεξηιακβάλεη ζε έλα Καλνληζκφ ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, ην 

Κνηλφ Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ, ηελ Έληαμε θαη ηελ Δπηζηξνθή θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

νκάδεο ζηφρνπ, επηηξέπνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπ ζε 

κία δξάζε, φπνπ απηφ είλαη ζεκηηφ. 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Σακείνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ζηελ πινπνίεζε, ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο 

ζηα ζέκαηα αζχινπ, επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηελ 

θνηλή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ελψ παξάιιεια ζα ππάξρεη πιήξεο ζεβαζκφο πξνο ηα 

δηθαηψκαηα θαη αξρέο πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί κε βάζε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 ην πιαίζην ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηνπ, ην Σακείν ζα ζπλεηζθέξεη ζηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο: 

 Θμζκυ Δονςπασηυ Πφζηδια Αζφθμο 

 έκηαλδ ηαζ κυιζιδ ιεηακάζηεοζδ ζηα ηνάηδ ιέθδ 

 εκδοκάιςζδ δίηαζςκ ηαζ απμηεθεζιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ επζζηνμθήξ ζηα ηνάηδ ιέθδ 

 εκδοκάιςζδ ηδξ αθθδθεββφδξ ηαζ ημο επζιενζζιμφ εοεοκχκ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ 

Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ ζα δηαηίζεηαη κέζσ εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ έρνληαο ηνπο αθφινπζνπο εζληθνχο ζηφρνπο: 

 εκδοκάιςζδ ηδξ εβηαείδνοζδξ ημο Θμζκμφ Δονςπασημφ Ποζηήιαημξ Αζφθμο 

ιέζα απυ ηδ δζαζθάθζζδ απμηεθεζιαηζηήξ ηαζ εκζαίαξ εθανιμβήξ ημο 

Θμζκμηζημφ ηεηηδιέκμο ζηα εέιαηα αζφθμο ηαζ ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο 

Θακμκζζιμφ ημο Γμοαθίκμο 

 ζφζηαζδ ηαζ ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ έκηαλδξ πενζθαιαάκμκηαξ δζάθμνεξ 

υρεζξ ηδξ αιθίδνμιδξ δοκαιζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα εθανιμβή ζε εεκζηυ/ 

ημπζηυ /πενζθενεζαηυ  επίπεδμ , υπμο αοηυ εεςνείηαζ ηαηάθθδθμ, 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 160 απφ 175 

 

 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ ηςκ οπδηυςκ ηνίηςκ πςνχκ ζε ημπζηυ ηαζ 

πενζθενεζαηυ επίπεδμ 

 ακάπηολδ πνμβνάιιαημξ επζζηνμθήξ ημο μπμίμο έκα ιένμξ ημο εα 

πενζθαιαάκεζ ζημζπεία οπμαμδεμφιεκδξ εεεθμφζζαξ επζζηνμθήξ, ηαζ, υπμο 

ηνζεεί ηαηάθθδθμ, ηαζ ζημζπεία επακέκηαλδξ. 

Παξαδείγκαηα επηιέμηκσλ δξάζεσλ είλαη: 

 πανμπή οθζηήξ αμήεεζαξ ηαζ ζαηνζηήξ ή ροπμθμβζηήξ πενίεαθρδξ, 

 ιέηνα πμο εζηζάγμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ βθςζζζηήξ ηαηάνηζζδξ, 

 δνάζεζξ πμο εκεαννφκμοκ ηζξ επςθεθείξ επαθέξ ηαζ ημκ επμζημδμιδηζηυ 

δζάθμβμ ιεηαλφ οπδηυςκ ηνίηςκ πςνχκ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ οπμδμπήξ 

 δνάζεζξ πμο πνμάβμοκ ηδκ απμδμπή απυ ηδκ ημζκςκία οπμδμπήξ, ηαζ ιε ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €32,308,677 γηα 2014-2020 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 90% 

Γηθαηνχρνη: Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Γηεζλείο Οξγαληζκνί, Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, 

Ηδησηηθνί Φνξείο, Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Κξαηηθνί Οξγαληζκνί θαη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Με 

Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί, Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί. 

 

Μεραληζκόο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Ζ Τπεξεζία Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ECHO) ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο είλαη αξκφδηα γηα ηηο δξάζεηο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΔ. Οη 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ECHO αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ζνβαξψλ θξίζεσλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηελ πξνζπκία ηεο ΔΔ λα εγεζεί ησλ πξνζπαζεηψλ παξνρήο βνήζεηαο ζηα 

ζχκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν κέζνο πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 

ήηαλ 1 πεξίπνπ δηζ. επξψ εηεζίσο, ηα νπνία θζάλνπλ ζε 100 θαη πιένλ εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο θάζε ρξφλν. 

Πέξαλ ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ε ECHO βνεζά κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζε φιε ηελ ΔΔ. Μεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ θαιχπηεη φια ηα 

ζηάδηα, απφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ εηνηκφηεηα έσο ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηαζηξνθήο. 
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ήκεξα ζηνλ κεραληζκφ απηφ εληάζζνληαη 32 ρψξεο, ζπγθεθξηκέλα ηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

θαη ε Κξναηία, ε Ηζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ, ε Ννξβεγία θαη ε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. Γηαρεηξίδεηαη ην Κέληξν Παξαθνινχζεζεο θαη Πιεξνθφξεζεο 

(MIC), ην νπνίν είλαη ην "γεληθφ επηηειείν" ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ θαη 

ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν. Οπνηαδήπνηε ρψξα, εληφο ή εθηφο ΔΔ, ε νπνία δελ δχλαηαη λα 

αληηκεησπίζεη κφλε ηεο κηα θαηαζηξνθή, κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα κέζσ ηνπ Μεραληζκνχ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Ο Μεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ εληζρχεη επίζεο ηελ 

εηνηκφηεηα ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ, π.ρ. κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, αζθήζεηο ή αληαιιαγέο εκπεηξνγλσκφλσλ. Όιεο απηέο νη 

πξσηνβνπιίεο παξέρνπλ δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

ρσξψλ πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. πκβάιινπλ ζηνλ ζπληνληζκφ 

θαη ηελ ηαρχηεξε παξάδνζε ηεο βνήζεηαο, πξνσζνχλ ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ.  Παξέρεηαη επίζεο ρξεκαηνδφηεζε γηα ζρέδηα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο, φπσο ε 

πξνψζεζε εξεπλψλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε θαηαζηξνθέο, ε ελίζρπζε κεραληζκψλ 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ή ε ζηήξημε εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Ο 

Μεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνρέο φπνπ ε εθαξκνγή κηαο 

θνηλήο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία 

θαη ζπλδέεη επίζεο ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία κε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, έηζη ψζηε λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο. 

 

Πξόγξακκα γηα ηνπο Καηαλαιωηέο 

Σν πξφγξακκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο 2014-2020 έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία 

ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Σν 

πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ ελζσκάησζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε φιεο ηηο 

θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα λέα θξάηε κέιε. Σν πξφγξακκα γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο ζα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ΔΔ ηα επφκελα ρξφληα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ λα θαηαζηνχλ νη θαηαλαισηέο ζην επίθεληξν ηεο 

εληαίαο αγνξάο. 
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Σν πξφγξακκα «Καηαλαισηέο» ζα πξνσζήζεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο 

βαζηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε πξνζηαζίαο πςεινχ επηπέδνπ ζ‟ νιφθιεξε ηελ εληαία αγνξά. Σν 

πξφγξακκα ζα εζηηάδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Θα ζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αξρψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ηελ ελεκέξσζε, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €188,830,000 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 50%-70% 

Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο:  

 Νζημκμιία-Σνδιαημπζζηςηζηά 

 βεία 

 

Γεκηνπξγηθή Δπξώπε (Πνιηηηζκόο) 

Σν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε δηαζθαιίδεη θαη πξνσζεί ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή 

πνιπκνξθία θαη εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

ηνκέα. Σν πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε δηαζέηεη 1,46 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε δηάζηεκα 

επηά εηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηεο Δπξψπεο. Σν 

Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε ζα ζπλερίζεη λα απεπζχλεηαη ζηελ νπηηθναθνπζηηθή 

βηνκεραλία κέζα απφ ην ππν-πξφγξακκα MEDIA θαη γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, κέζσ ηνπ 

ππνπξνγξάκκαηνο πνιηηηζκνχ. Δπηπξφζζεηα ην Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε ζα 

πεξηιακβάλεη έλα θνηλφ δηα - ηνκεαθφ ζθέινο (Cross-sectorialstrand ) πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

έλα λέν νηθνλνκηθφ ηακείν εγγπήζεσλ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο πνπ 

ζα μεθηλήζνπλ κεηά ην 2014. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί είλαη ηνπιάρηζηνλ 56% γηα ην ππν-

πξφγξακκα MEDIA, ηνπιάρηζηνλ 31% γηα ην ππν-πξφγξακκα πνιηηηζκφο θαη 13% κέγηζην γηα 

ην δηα-ηνκεαθφ ζθέινο (Cross-sectorialstrand). 

Σν πξφγξακκα: 

 Γζαζθαθίγεζ ηαζ πνμςεεί ηδκ εονςπασηή πμθζηζζηζηή ηαζ βθςζζζηή 

πμζηζθμιμνθία ηαζ εκζζπφεζ ημκ πμθζηζζηζηυ πθμφημ ηδξ Δονχπδξ. 
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 Ποιαάθθεζ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ Δονχπδξ βζα εοθοή, αζχζζιδ ηαζ πςνίξ 

απμηθεζζιμφξ μζημκμιζηή ακάπηολδ. 

 Βμδεά ημοξ πμθζηζζηζημφξ ηαζ δδιζμονβζημφξ ημιείξ κα πνμζανιμζημφκ ζηδκ 

ρδθζαηή επμπή ηαζ ζηδκ παβημζιζμπμίδζδ. 

 Γδιζμονβεί κέεξ δζεεκείξ εοηαζνίεξ, αβμνέξ ηαζ αηνμαηήνζα. 

 Νζημδμιεί πάκς ζηδκ επζηοπία ηςκ πνμβναιιάηςκ MEDIA, MEDIA Mundus 

ηαζ Culture. 

 Ξενζβναθή Ξνμβνάιιαημξ 

Σν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε είλαη κέξνο ηνπ πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ 

(MultiannualFinancialFramework) πνπ νξίδεη ην φξην γηα ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 56% γηα ην ππν-πξφγξακκα MEDIA, ηνπιάρηζηνλ 31% γηα ην ππν-

πξφγξακκα πνιηηηζκφο θαη 13% κέγηζην γηα ην δηα-ηνκεαθφ ζθέινο (Cross-sectorialstrand). 

Σν δηα-ηνκεαθφ ζθέινο ζα πεξηιακβάλεη ην Σακείν Δγγπήζεσλ, ηελ ππνζηήξημε γηα γξαθεία 

ηεο Γεκηνπξγηθήο Δπξψπεο πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα MEDIA Desks θαη ηα πνιηηηζηηθά 

ζεκεία επαθήο απφ ην 2014, θαζψο θαη ηε ζηήξημε γηα δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. Δηδηθέο 

δξάζεηο γηα ηα δηα-ηνκεαθά ζθέιε (cross-sectoral) ζα εηζαρζνχλ ζηαδηαθά. 

Σν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε βνεζά ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο ηνκείο λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο ηεο «ςεθηαθήο επνρήο», θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Οη ελ ιφγσ 

ηνκείο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν  θαη ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 γηα αεηθφξν αλάπηπμε, απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Δπηπιένλ Γεκηνπξγεί λέεο δηεζλείο επθαηξίεο, αγνξέο θαη αθξναηήξηα. Οηθνδνκεί πάλσ ζηελ 

επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ MEDIA, MEDIA Mundus θαη Culture. 

 Σν Πξφγξακκα ππνζηεξίδεη: 

 Ένβα δζαζοκμνζαηήξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ πμθζηζζηζηχκ δδιζμονβζηχκ 

μνβακχζεςκ εκηυξ ηδξ Δ.Δ ηαζ πένακ αοηήξ. 

 Γίηηοα πμο αμδεμφκ ημοξ πμθζηζζηζημφξ ηαζ δδιζμονβζημφξ ημιείξ κα 

εκενβμπμζδεμφκ ζε δζεεκζηυ επίπεδμ ηαζ κα εκζζπφζμοκ ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηά ημοξ. 

 Κεηάθναζδ ηαζ πνμχεδζδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζηζξ αβμνέξ μθυηθδνδξ ηδξ 

ΔΔ. 
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 Ξθαηθυνιεξ πμθζηζζηζηχκ θμνέςκ πμο πνμςεμφκ ακενπυιεκμοξ ηαθθζηέπκεξ 

ηαζ εκεαννφκμοκ έκα πναβιαηζηά εονςπασηυ πνμβναιιαηζζιυ πμθζηζζηζηχκ 

ηαζ ηαθθζηεπκζηχκ ένβςκ. 

 Γδιζμονβία ζηακμηήηςκ ηαζ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ βζα επαββεθιαηίεξ ημο 

μπηζημαημοζηζημφ ημιέα. 

 Ακάπηολδ ένβςκ ιοεμπθαζίαξ, ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ, δδιζμονβζηχκ 

κημηζιακηέν ηαζ αζκηεμπαζπκζδζχκ βζα ηζξ εονςπασηέξ αβμνέξ ημο 

ηζκδιαημβνάθμο, ηδξ ηδθευναζδξ ηαζ βζα άθθεξ πθαηθυνιεξ. 

 Γζακμιή ηαζ πςθήζεζξ μπηζημαημοζηζηχκ ένβςκ εκηυξ ηαζ εηηυξ Δονχπδξ. 

 Φεζηζαάθ ηζκδιαημβνάθμο πμο πνμςεμφκ ηζξ εονςπασηέξ ηζκδιαημβναθζηέξ 

ηαζκίεξ. 

 Θμκδφθζα βζα ηδ δζεεκή ζοιπαναβςβή ηζκδιαημβναθζηχκ ηαζκζχκ. 

 Ακάπηολδ αηνμαηδνίμο βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ παζδείαξ 

ηαζ βζα αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ βζα ηζξ εονςπασηέξ ηζκδιαημβναθζηέξ 

ηαζκίεξ ιέζα απυ έκα εονφ θάζια εηδδθχζεςκ. 

 Πήια Δονςπασηήξ Ξμθζηζζηζηήξ Θθδνμκμιζάξ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €1,460,000,000 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 50%-80% 

Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο:  

 Νπηζημαημοζηζηυξ ημιέαξ - ΚΚΔ 

 Ξμθζηζζιυξ 

Γηθαηνχρνη: Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Κξαηηθνί Οξγαληζκνί θαη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο, 

Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί, Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί. 

 

Δπξώπε γηα ηνπο Πνιίηεο 

Σν επξσπατθφ αληαγσληζηηθφ πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο Πνιίηεο, 2014-2020», πνπ 

ζεζπίζηεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 390/2014 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Απξηιίνπ 2014, είλαη 

έλα ζεκαληηθφ κέζν πνπ απνζθνπεί λα ελζαξξχλεη ηα 500 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ηεο Έλσζεο 

λα δηαδξακαηίζνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο Έλσζεο. Με ηε ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη πνιίηεο, ην 
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πξφγξακκα πξνσζεί ηελ θνηλή ηζηνξία θαη ηηο αμίεο ηεο Δπξψπεο θαη ελζαξξχλεη κηα αίζζεζε 

θπξηφηεηαο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ αλαπηχζζεηαη ε Έλσζε.  

ην πιαίζην ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηεο ζηελφηεξεο επαθήο ηεο Έλσζεο κε ηνπο Πνιίηεο, νη 

γεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:  

 κα αμδεήζεζ ημοξ πμθίηεξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ Έκςζδ, ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ 

πμθοιμνθία ηδξ,  

 κα πνμςεήζεζ ηδκ εονςπασηή ζεαβέκεζα ηαζ κα αεθηζχζεζ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ζηζξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζηα ημζκά, ζε 

επίπεδμ Έκςζδξ.  

Δηδηθνί ζηφρνη πνπ ζα επηδησρζνχλ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν ή κε επξσπατθή δηάζηαζε είλαη νη 

εμήο: 

 εκίζποζδ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζπεηζηά ιε ηδ ικήιδ, ηδκ ημζκή ζζημνία ηαζ 

ηζξ αλίεξ ηαεχξ ηαζ ημ ζημπυ ηδξ Έκςζδξ, δδθαδή ηδκ πνμαβςβή ηδξ 

εζνήκδξ, ηςκ αλζχκ ηδξ ηαζ ηδξ εοδιενίαξ ηςκ θαχκ ηδξ ιέζα απυ ηδκ 

ηυκςζδ ημο δζαθυβμο, ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ δζηηφςκ,  

 εκεάννοκζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ ζηζξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ 

ζηα ημζκά ζε εκςζζαηυ επίπεδμ, ιε οπμαμήεδζδ ηςκ πμθζηχκ κα 

ηαηακμήζμοκ ηδ δζαδζηαζία πάναλδξ πμθζηζηήξ ηδξ Έκςζδξ ηαζ ιε ηδκ 

πνμχεδζδ εοηαζνζχκ βζα ημζκςκζηή ηαζ δζαπμθζηζζιζηή δνάζδ ηαζ 

εεεθμκηζζιυ ζε επίπεδμ Έκςζδξ.  

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε δχν ζθέιε θαη ζε κία νξηδφληηα δξάζε:  

 Πηέθμξ 1: Δονςπασηή ικήιδ: Αφλδζδ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ζπεηζηά ιε ηδ 

ικήιδ, ηδκ ημζκή ζζημνία, ηαεχξ ηαζ ηζξ αλίεξ ηαζ ημ ζηυπμ ηδξ Έκςζδξ.  

 Πηέθμξ 2: Ποιιεημπή ζηζξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζηα ημζκά: 

Δκεάννοκζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ ζηζξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ 

ζηα ημζκά ζε εκςζζαηυ επίπεδμ.  

Σα κέηξα ζε απηφ ην ζθέινο είλαη ηα εμήο:  

 Αδελθοποίηζη πόλεων  

 Δίκηυα πόλεων  

 Ένβα ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ  

Μέηξν 1: Αδειθνπνίεζε πφιεσλ  
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Σν κέηξν απηφ απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε έξγσλ φπνπ ζα ζπκκεηέρεη επξχ θάζκα πνιηηψλ 

απφ αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο ζε ζέκαηα πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε έξγα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηηο πξνηεξαηφηεηεο νη 

νπνίεο νξίδνληαη θάζε ρξφλν γηα ην ελ ιφγσ κέηξν. Κηλεηνπνηψληαο ηνπο πνιίηεο ζε ηνπηθφ θαη 

ελσζηαθφ επίπεδν ψζηε λα ζπδεηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

αηδέληα, ην κέηξν απηφ ζα επηδηψμεη λα πξνσζήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία 

ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο θαη λα αλαπηχμεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθή δέζκεπζε θαη 

εζεινληηζκφ ζε επίπεδν Έλσζεο. Ζ αδειθνπνίεζε πξέπεη λα λνεζεί ππφ επξεία έλλνηα, δει. 

σο αλαθεξφκελε ζηνπο δήκνπο πνπ ππέγξαςαλ ή έρνπλ δεζκεπηεί λα ππνγξάςνπλ ζπκθσλίεο 

αδειθνπνίεζεο, θαζψο θαη ζηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ άιιεο κνξθέο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ δεζκψλ ηνπο.  

Οη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη:  

 Ξυθεζξ/δήιμζ  

 Δπζηνμπέξ αδεθθμπμίδζδξ  

 Άθθμζ ιδ ηενδμζημπζημί μνβακζζιμί πμο εηπνμζςπμφκ ηζξ ανπέξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ.  

Κάζε πξφηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 δήιμοξ απυ δφμ (2) ημοθάπζζημκ ζοιιεηέπμοζεξ πχνεξ, ιία εη ηςκ μπμίςκ 

κα είκαζ ηνάημξ ιέθμξ ηδξ ΔΔ.  

 ηδ ζοιιεημπή ημοθάπζζημκ εζημζζπέκηε (25) πνμζηεηθδιέκςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ. «Ξνμζηεηθδιέκμζ ζοιιεηέπμκηεξ» είκαζ μζ αθθμδαπμί 

ζοιιεηέπμκηεξ πμο απμζηέθθμκηαζ απυ ημοξ δήιμοξ εηαίνμοξ·  

Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο είλαη 21 εκέξεο, ελψ ε κέγηζηε επηδφηεζε πνπ κπνξεί λα 

δνζεί αλά ζρέδην είλαη 25.000 επξψ.  

Μέηξν 2: Γίθηπα πφιεσλ  

Γήκνη θαη ελψζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε έλα θνηλφ ζέκα κε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή 

κπνξεί λα επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ δίθηπα πφιεσλ γηα λα θάλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

πεξηζζφηεξν βηψζηκε. Ζ δηθηχσζε κεηαμχ δήκσλ γηα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαίλεηαη 

λα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ. Ζ 

αδειθνπνίεζε είλαη έλαο ηζρπξφο δεζκφο γηα ηνπο δήκνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ην δπλακηθφ ησλ 

ΑΔΑ: 6ΡΠΩΩΡΛ-ΒΕΟ



 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ  

 

 

 

 
ειίδα 167 απφ 175 

 

 

δηθηχσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα ζεηξά δεζκψλ αδειθνπνίεζεο πφιεσλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο ησλ πφιεσλ. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαξζξσκέλεο, έληνλεο θαη πνιχπιεπξεο ζπλεξγαζίαο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σα δίθηπα πφιεσλ αλακέλεηαη:  

 κα εκζςιαηχκμοκ έκα θάζια δναζηδνζμηήηςκ βφνς απυ ηα εέιαηα ημζκμφ 

εκδζαθένμκημξ πμο εα ελεηαζημφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηυπςκ ή ηςκ εηήζζςκ 

πνμηεναζμηήηςκ ημο πνμβνάιιαημξ  

 κα έπμοκ ηαεμνζζιέκεξ μιάδεξ-ζηυπμοξ βζα ηζξ μπμίεξ ηα επζθεβιέκα εέιαηα 

είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηά ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ δναζηήνζα ζε αοηά ιέθδ ηδξ 

ημζκυηδηαξ ζημκ εειαηζηυ ημιέα (δδθ. εζδζημί, ημπζηέξ εκχζεζξ, πμθίηεξ ηαζ 

μιάδεξ πμθζηχκ πμο εκδζαθένμκηαζ άιεζα βζα ημ εέια η.θ.π.)˙ 

 κα θεζημονβμφκ ςξ αάζδ βζα ιεθθμκηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ δνάζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ πυθεςκ πμο ζοιιεηέπμοκ, υζμκ αθμνά ηα εέιαηα πμο ελεηάγμκηαζ ή 

εκδεπμιέκςξ άθθα εέιαηα ημζκμφ εκδζαθένμκημξ.  

Γηα λα είλαη επηιέμηκνη, νη αηηνχληεο πξέπεη λα εδξεχνπλ ζε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη λα είλαη:  

 Ξυθεζξ/δήιμζ ή μζ επζηνμπέξ αδεθθμπμίδζδξ ή ηα δίηηοά ημοξ.  

 Άθθα επίπεδα ανπχκ ημπζηήξ/πενζθενεζαηήξ αοημδζμίηδζδξ.  

 Νιμζπμκδίεξ/εκχζεζξ ανπχκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ.  

 Κδ ηενδμζημπζημί μνβακζζιμί πμο εηπνμζςπμφκ ηζξ ανπέξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ  

Δθηφο απφ ηε θχζε ησλ αηηνχλησλ, νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ κπνξνχλ λα είλαη εηαίξνη ζε απηά ηα έξγα. 

Έλα ζρέδην πξέπεη λα πξνβιέπεη ηα εμήο:  

 ηδ ζοιιεημπή δήιςκ απυ ηέζζενζξ (4) ημοθάπζζημκ ζοιιεηέπμοζεξ πχνεξ, 

ιία εη ηςκ μπμίςκ κα είκαζ ηνάημξ ιέθμξ ηδξ ΔΔ˙  

 κα πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ 30% πνμζηεηθδιέκμοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Νζ 

«πνμζηεηθδιέκμζ ζοιιεηέπμκηεξ» είκαζ δζεεκείξ ζοιιεηέπμκηεξ 

απεζηαθιέκμζ ηςκ επζθέλζιςκ εηαίνςκ  
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 ημ 30% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηάεε εηδήθςζδξ κα πνμένπεηαζ απυ επζθέλζιεξ 

πχνεξ εηηυξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ.  

 4 εηδδθχζεζξ ζε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ επζθέλζιεξ πχνεξ.  

Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ελφο ζρεδίνπ είλαη 24 κήλεο, ελψ ην κέγηζην επηιέμηκν πνζφ γηα επηδφηεζε 

ζρεδίνπ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ κέηξνπ είλαη 150.000 επξψ. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ζε απηφ 

ην κέηξν, θαη φρη γηα ηηο αδειθνπνηήζεηο πφιεσλ, εθαξκφδεηαη πξνρξεκαηνδφηεζε 50% ηεο 

ζπλνιηθήο επηδφηεζεο. 

 

Σξίην Πξόγξακκα γηα ηελ Τγεία 

Σν Πξφγξακκα Τγεία γηα Αλάπηπμε είλαη ε ηξίηε δξάζε ηεο Έλσζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκπιεξψλεη, λα ζηεξίδεη θαη λα πξνζζέηεη αμία ζηηο πνιηηηθέο ησλ  

θξαηψλ κειψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνάγνληαο ηελ θαιή πγεία,  ελζαξξχλνληαο 

ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, απμάλνληαο ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

θαη πξνζηαηεχνληαο ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο απφ ζνβαξέο δηαζπλνξηαθέο απεηιέο θαηά ηεο 

πγείαο. 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγεία γηα Αλάπηπμε είλαη : 

 Βεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ,πνυθδρδ αζεεκεζχκ ηαζ εκεάννοκζδ οπμζηδνζπηζημφ 

πενζαάθθμκημξ βζα οβζή δζααίςζδ. 

 Ξνμζηαζία πμθζηχκ απυ ζμαανέξ δζαζοκμνζαηέξ απεζθέξ ζηδκ οβεία. 

 Ποκεζζθμνά ζηδκ ηαζκμημιία, απμδμηζηυηδηα ηαζ αζςζζιυηδηα ηςκ 

ζοζηδιάηςκ οβείαξ. 

 Γζεοηυθοκζδ ζηδκ ηαθφηενδ ηαζ αζθαθέζηενδ πνυζααζδ ζηζξ οπδνεζίεξ 

οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ βζα ημοξ πμθίηεξ ηδξ Έκςζδξ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €449,394,000 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 50%-80% 

 

Σακείν γηα ηελ Δζωηεξηθή Αζθάιεηα 
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Σν πξφγξακκα ζα παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ αζηπλνκία, ηελ 

αληαιιαγή θαη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηελ πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζνβαξνχ θαη νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο απφ δηάθνξα πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θξίζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο (ζηξαηεγηθέο, πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα 

δξάζεο), ηε λνκνζεζία, ηηο πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο αμηνινγήζεηο απεηιψλ θαη θηλδχλσλ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €1,004,000,000 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 90% 

 

Γηθαηνζύλε 

Σν πξφγξακκα ζα ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

παλεπξσπατθνχ ηνκέα γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηα δηθαηψκαηα, κε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σν πξφγξακκα Γηθαηνζχλε απνηειεί 

ζπλέρεηα ησλ πξνγξακκάησλ Αζηηθή Γηθαηνζχλε, Πνηληθή Γηθαηνζχλε θαη πξφιεςε ηεο 

ηνμηθνκαλίαο θαη πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο (CivilJustice, 

CriminalJusticeandDrugPreventionandInformationProgrammes). 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνζχλε  είλαη λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πξαγκαηηθά επξσπατθνχ ρψξνπ δηθαηνζχλεο, κε βάζε ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Θα 

πξνσζήζεη ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο, ζα βνεζήζεη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δηθαζηψλ, ησλ εηζαγγειέσλ θαη άιισλ λνκηθψλ επαγγεικαηηψλ, θαη ζα 

ζηεξίμεη ηε δξάζε ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ. Ζ λνκνζεζία ηεο Έλσζεο 

γηα ηνλ ηνκέα ηνπ αζηηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα, απφ ην ζπκβαηηθφ 

δίθαην θαη αθεξεγγπφηεηα ζε δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ. Σν 

Πξφγξακκα Γηθαηνζχλε ζα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο, θαη ζα 

εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €378,000,000 

 

Γηθαηώκαηα θαη Ηζαγέλεηα 
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Σν πξφγξακκα Γηθαηψκαηα θαη Ηζαγέλεηα απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ηξηψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013: Θεκειηψδε δηθαηψκαηα, Daphne III, θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (PROGRESS), ηκήκαηα “Καηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη Γηαθνξεηηθφηεηα” θαη “Ηζφηεηα ησλ θχισλ”. 

Σo πξφγξακκα ππνζηεξίδεη δξάζεηο φπσο: 

 Ακάθοζδξ δεδμιέκςκ, ζηαηζζηζηχκ, ακάπηολδ ημζκχκ ιεεμδμθμβζχκ, 

δεζηηχκ, ιεθεηχκ, ενεοκχκ, αλζμθυβδζδξ ακηίηηοπμο ηθπ. 

 Γνάζεζξ ηαηάνηζζδξ υπςξ βζα πανάδεζβια ακηαθθαβέξ πνμζςπζημφ, 

ενβαζηήνζα, ζειζκάνζα ηθπ. 

 Γνάζεζξ αιθίδνμιδξ ιάεδζδξ, ζοκενβαζίαξ, δζάποζδξ ,ακηαθθαβέξ 

,ηαζκμημιζηέξ πνμζεββίζεζξ ηηθ. 

 Ξανέπεζ οπμζηήνζλδ ζε ηφνζμοξ εηαίνμοξ υπςξ είκαζ ηα ηνάηδ ιέθδ πμο 

εθανιυγμοκ ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία ηαζ πμθζηζηέξ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €439,470,000 

Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/πγρξεκαηνδφηεζεο: 43%-57% ζχκθσλα κε νκάδα εηδηθψλ ζηφρσλ 

Γηθαηνχρνη: Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Ηδησηηθνί Φνξείο, Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Κξαηηθνί 

Οξγαληζκνί θαη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

Λοιπά σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα για ηοςρ ΟΤΑ 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) έρεη δεκηνπξγήζεη ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα γηα 

ηνπο ΟΣΑ ζηελ Διιάδα. Ζ ηξάπεδα έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. ε φ,ηη αθνξά κεγάινπο δήκνπο 

(φπσο ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ην Ζξάθιεην) ε ηξάπεδα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε απεπζείαο 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο κηθξφηεξσλ δήκσλ, ε ΔΣΔπ έρεη νξγαλψζεη δπν 

πηζησηηθέο γξακκέο κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠΓ) πνπ αλέξρνληαη ζηα 

100 εθαη. επξψ ζπλνιηθά. Σν ΣΠΓ ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη ηα ρξήκαηα απηά ζηνπο 

κηθξφηεξνπο δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ έξγα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο 

απνθαηάζηαζεο δξφκσλ, βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο, εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο, έξγσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, απνθαηάζηαζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ, 
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πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ. 

Σα έξγα πνπ αθνξνχλ δεκνηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έσο 50% απφ ηελ ΔΣΔπ 

θαη ην ππφινηπν 50% απφ ην ΣΠΓ ή άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή απφ ηνπο πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ πηζησηηθή γξακκή ηνπ ΣΠΓ είλαη έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πνπ 

θζάλεη ηα 50 εθαη. επξψ γηα κηθξφηεξνπο δήκνπο. 

 

«ELENA» 

Σν πξφγξακκα «ΔLENA» απνηειεί έλα ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πνπ ζηνρεχεη ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ ΔΣΔπ θαη ην ΣΠΓ θαη πξνζπαζεί κέζα απφ ηερληθή 

βνήζεηα λα βνεζήζεη ηνπο δήκνπο λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σν «ELENA» ζηεξίδεη κε κειέηεο βησζηκφηεηαο θαη 

κειέηεο αγνξάο, δφκεζε πξνγξακκάησλ, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, πξνεηνηκαζία δηαγσληζκψλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, δηεπζεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα θαη πινπνηήζεηο. Σνκείο 

ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθαξκνζζεί είλαη ε θνηλσληθή ζηέγαζε, ε ζήκαλζε θαη ν θσηηζκφο 

δξφκσλ, αλαθαίληζε θηηξίσλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ιεσθνξεία 

ρακειήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθά ή ρακειήο πξφσζεο άλζξαθα ζπζηήκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ εηζαγσγή ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ αγνξά. 

 

«JESSICA» 

Σν πξφγξακκα «JESSICA», πξσηνβνπιία πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ Κνκηζηφλ θαη ηελ ΔΣΔπ, 

έρεη σο ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κέξνο ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

απνδνηηθέο επελδχζεηο ζε ζρέδηα αεηθφξνπ, αζηηθήο αλάπηπμεο. Απηέο νη επελδχζεηο κπνξνχλ 

λα πάξνπλ ηε κνξθή είηε ηδίσλ θεθαιαίσλ, είηε δαλείσλ, είηε εγγπήζεσλ. 

Σνλ Ηνχιην 2010 ε Διιάδα θαη ε ΔΣΔπ ζχλαςαλ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία θαη δεκηνχξγεζαλ 

ηελ εηαηξεία επελδχζεσλ «Σδέζηθα Διιάο» (κε θεθάιαην 258 εθαη. επξψ) πνπ πινπνηείηαη απφ 

πέληε αζηηθά ηακεία, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε πέληε ειιεληθέο ηξάπεδεο.Χο πξαθηηθά 

παξαδείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαθέξεηαη ε απνθαηάζηαζε παιηάο απνζήθεο πνπ 

κεηαηξάπεθε ζε μελνδνρείν ζηε Γξάκα, ε ζχζηαζε ΓΗΣ γηα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
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ηειεκαηηθήο ζηνλ ΟΑΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ έμππλσλ 

ζηάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ΓΗΣ γηα θαηαζθεπή ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηελ Αηηηθήο. 
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 Ακάπηολδ Ξνμζπεδίμο Γνάζδξ βζα ηδκ Αεζθυνμ Δκένβεζα βζα ημ Γήιμ 
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 ΔΠΞΑ 2014-2020 – Σνδιαημδμηζηά ενβαθεία, Δζζήβδζδ Γμφπζμξ Γζάκκδξ, 

Γζεοεοκηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Νζημκμιζηχκ Ρ.Α. ηδξ ΔΔΡΑΑ ζε διενίδα ηδξ ΞΔΓ 
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ηαζ Νζημκμιζηχκ, 2007 

 Δη ηςκ πνμηένςκ αλζμθυβδζδ ηαζ ζηναηδβζηή πενζααθθμκηζηή εηηίιδζδ ημο 
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 Ξανμοζίαζδ ηαθχκ πναηηζηχκ ένβςκ Leader 2007-2013 ζηδκ Ξενζθένεζα 
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 Ξνυβναιια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 2014-2020, Δπίζδιδ πμαμθή, 2014 
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