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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Δήμος Αγρινίου με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

αποτελεί αστικό κέντρο εφαρμογής Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για  

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ). 

Η περιοχή ΒΑΑ περιλαμβάνει το αστικό κέντρο του Δήμου, αποτελούμενο από τα ενιαία 

πολεοδομικά συγκροτήματα Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου. 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής της αστικής περιοχής περιλαμβάνονται: 

 η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης, 

 η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και 

 η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ως Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων 

επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή 

περισσοτέρων συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς 

στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για την υλοποίηση λοιπόν της ΒΑΑ 

Αγρινίου θα αξιοποιηθούν πόροι του ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας, των  Τομεακών  και  άλλων  

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων της Περιόδου 2014- 2020  και του  Προγράμματος  Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Σε διαβούλευση που έλαβε χώρα στις 26-4-2016 παρουσιάστηκαν η δομή και οι προτεινόμενοι 

βασικοί  άξονες  της ΟΧΕ για ΒΑΑ για τον Δήμο Αγρινίου. Το τελικό σχέδιο στρατηγικής ΒΑΑ 

Αγρινίου συντάχθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια – προτάσεις φορέων που υποβλήθηκαν 

κατά τη φάση της διαβούλευσης. 
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1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΒΑΑ 

Στην Ενότητα αυτή απαιτείται η αποτύπωση των στοιχείων επικοινωνίας του φορέα που 

διαμορφώνει και υποβάλλει τη ΒΑΑ (Στρατηγικός Φορέας). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 

3. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 360300 
 

4.E-MAIL: 
dimarxos@agrinio.gr 

5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΝΤΗΡΗ  

2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 ΑΓΡΙΝΙΟ 30131 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2641 3 60241 5. E-MAIL: grontiri@agrinio.gr 

5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: 6978770404   
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

Για τη ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι οι παρακάτω:  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΑ ( 1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΒΟΤΣΗ 7 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 0 20353 
5.E-MAIL: deyaa@otenet.gr 

deyaa@hotmail.gr 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

 
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΑΑ 

 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΟΤΣΗ 7, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 0 20353  

5.E-MAIL:  

deyaa@otenet.gr   

deyaa@hotmail.gr 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΑ ( 1) 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΦΟΡΕΑΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 17 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 0 57617 / 45174 
5.E-MAIL:  

dasagr@4774.syzefxis.gov.gr 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΗ   ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣ 

 
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 17, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 0 57617 

5.E-MAIL:  

dasagr@4774.syzefxis.gov.gr  

 

  

mailto:deyaa@otenet.gr
mailto:deyaa@otenet.gr


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

8 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΑ ( 1) 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΦΟΡΕΑΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4  30200  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631 0 55654 

5.E-MAIL:  

efaait@culture.gr 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ 

 
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4  30200  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631 0 55654 

5.E-MAIL:  

ovikatou@culture.gr 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΑ ( 1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32, 26441, ΠΑΤΡΑ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613 613500 

5.E-MAIL:  

grafeio.pde@pde.gov.gr 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ΦΑΡΕΣ ΜΠΕΣΑΡΑΤ 

 
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΤΕ 

 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ , 26222    
                                                        ΠΑΤΡΑ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613620230 

5.E-MAIL:  

F.mpesarat@pde.gov.gr 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΑ ( 1) 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 11  30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631 0 55755 

5.E-MAIL:  

tee_ait@tee.gr 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΚΟΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΚΟΣ 

 
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ 

 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 11  30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631 0 55755 

5.E-MAIL:  

tee_ait@tee.gr 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

2.ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΑ ( 1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 53 & ΣΜΥΡΝΗΣ  30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 0 74500 

5.E-MAIL:  

contact@epimetol.gr 

6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΧΡΙΤΖΗΣ  

 
2. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 53 &ΣΜΥΡΝΗΣ, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 0 74500 

5.E-MAIL:  

contact@epimetol.gr  

 

 

(1) Οι ρόλοι στη ΒΑΑ συμπληρώνονται ως ακολούθως (μια επιλογή): 

 Φορέας Υποβολής Πρότασης (αφορά στους Φορείς που κατά αρμοδιότητα υπέβαλαν 
πρόταση που υιοθετήθηκε από τη χωρική στρατηγική και δεν περιλαμβάνονται στις 
επόμενες περιπτώσεις) 

 Δικαιούχος (Φορέας που αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης ως Δικαιούχος 
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης) 

 Φορέας Λειτουργίας (αφορά στους Φορείς συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση και που 
κατά αρμοδιότητα θα αναλάβουν τη λειτουργία του έργου που θα παραχθεί) 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΥΡΙΩΝ  
    ΑΝΑΓΚΩΝ 

  

2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Ο Δήμος Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο, συστάθηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», με τη 

συνένωση των πρώην Δήμων Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας, 

Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου. Καταλαμβάνει το κεντρικό 

τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και συνορεύει με τους Δήμους Θέρμου, 

Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η έκτασή του είναι 1.227.330 στρέμματα. Το 30,42% των εκτάσεων του Δήμου χαρακτηρίζονται 

πεδινές, το 40,67% ημιορεινές και το 28,90% ορεινές.  

Ο μόνιμος πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014), ανέρχεται 

στους 94.181 κατοίκους. Είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας και ο δεύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο 

Δήμο Αγρινίου ζει το 43,87% των κατοίκων του Νομού και το 13,57% των κατοίκων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

        Περιοχή παρέμβασης αποτελεί το αστικό κέντρο του Δήμου, αποτελούμενο από τα ενιαία 

πολεοδομικά συγκροτήματα Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου. Η περιοχή οριοθετείται με το 

«Πράσινο Δακτύλιο» που περικλείει το μεγαλύτερο μέρος του Πολεοδομικού συγκροτήματος της 

πόλης (Χάρτης 1, Παράρτημα Δ) και  καταλαμβάνει έκταση 5.000 στρεμμάτων. Τον «Πράσινο 

Δακτύλιο» αποτελούν οι  οδοί: Βόρεια Περιμετρική οδός, Δυτικά Εθνικής Αντιστάσεως, Νότια 

Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων , Προποντίδας , Αιγαίου (περιοχή Αη Βασιλιώτικα) οι πρώτοι οδοί 

παράλληλα της Εθνικής Οδού, Αναπαύσεως, Παυσανία, Κλεισθένους έως το ΚΤΕΛ Αγρινίου και 

Ανατολικά Κατράκη – Πανεπιστημίου , Αγίας Βαρβάρας. 

         Ο «Πράσινος Δακτύλιος» θα λειτουργεί ως ενιαία ενότητα με το αστικό και περιαστικό 

πράσινο, αλλά και με τα ρέματα που «εισέρχονται» στον πολεοδομικό ιστό. Ο δακτύλιος αυτός 

στο βόρειο τμήμα του  θα ενώνει τους πνεύμονες πρασίνου που υπάρχουν σήμερα στην πόλη , 

Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο, Δασύλλιο Αγίου Χριστόφορου, περιοχές ανοικτών ρεμάτων, 

κοινόχρηστοι χώροι σχεδίου πόλης (Εργατικών κατοικιών Εργάνης, Κ.Χ. πέριξ Εκκλησίας Αγίου 

Κων/νου κ.λπ.). Σε πολλές από αυτές τις περιοχές δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία παρέμβαση 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

13 

ανάπλασης (ρέματα, Κ.Χ.) με αποτέλεσμα να είναι περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού 

περιβάλλοντος.  

 

Το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο  είναι ο μεγαλύτερος υπαίθριος χώρος της κεντρικής περιοχής 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αγρινίου, το οποίο σήμερα λόγω της διακοπής των εργασιών 

ανάπλασής του παρουσιάζει πολλά προβλήματα (απροσπέλαστο από τους πολίτες, δυσκολίες 

συντήρησης του φυτικού κεφαλαίου του, κίνδυνος ατυχημάτων - τραυματισμών πολιτών, χώρος 

συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων κ.α.)  

 

 

Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο 

          

Το πευκοδάσος του Αγίου Χριστοφόρου, περιβάλλει την πόλη του Αγρινίου βόρεια και 

βορειοανατολικά και έχει συγκεκριμένο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας, που επιβλέπεται 

από τη Δασική Υπηρεσία και το Δήμο. Αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την πόλη, η ύπαρξη ενός 

τέτοιου δασυλλίου τόσο κοντά στον αστικό ιστό της. Με ήπιες παρεμβάσεις που δεν θα 
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αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του δάσους, οι κάτοικοι του Αγρινίου μπορούν να αποκτήσουν ένα 

μοναδικό φυσικό χώρο άθλησης, περιπάτου, αναψυχής.  

 

 

Δασύλλιο Αγίου Χριστοφόρου 

 

Όλη η περιοχή του «Πράσινου Δακτυλίου» διατρέχονταν στον παρελθόν από ρέματα, τα οποία 

σήμερα έχουν καλυφθεί. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η διατήρηση της  ανάμνησης των 

ρεμάτων στον ιστό της πόλης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πρασίνου. Οι φυτεύσεις 

αυτές στο ίχνος των ρεμάτων θα δημιουργήσουν πράσινες διαδρομές στην πόλη και  θα 

προσδώσουν μια συνέχεια στη σχέση φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, ενώνοντας το κέντρο 

της πόλης με τους χώρους περιαστικού πρασίνου. Στα  βορειοανατολικά του πράσινου δακτυλίου 

περιλαμβάνονται οι ανοικτοί κλάδοι των ρεμάτων που διέτρεχαν την πόλη. Οι κλάδοι αυτοί 

ανήκουν στα ρέματα Καρπενησίου και Λυκοραχίτη. Χαρακτηριστικό είναι το πέτρινο τοξωτό 

γεφύρι στο ρέμα Λυκοραχίτης Ι στην περιοχή του Αγίου Θωμά. Το φυσικό περιβάλλον των 

περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια 

παρέμβαση ανάπλασής τους. 
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Τοξωτό γεφύρι στο ρέμα Λυκοραχίτη Ι (ΑγιοςΘωμάς) 

          

Στα δυτικά του «Πράσινου Δακτυλίου» υπάρχουν σημαντικοί κοινόχρηστοι χώροι που μπορούν να 

αναδειχθούν και να αλλάξουν την όψη της πόλης, αλλά και να βελτιώσουν σημαντικά την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αυτοί είναι οι κοινόχρηστοι χώροι: 

 στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Εργάνης,  

 πέριξ της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου όπου βρίσκεται και το ΚΑΠΗ,  

 το Ο.Τ. 153 στον Άγιο Κωνσταντίνο 

 στην περιοχή του ρέματος Ρεμπελιά (Οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας) 
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Κ.Χ. Εργατικών Κατοικιών Εργάνης 

 

Κ.Χ. οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας (Ρεμπελιάς) 

 

Στα νότια του δακτυλίου στο μέτωπο της Εθνικής οδού , η περιοχή παρέμβασης είναι  

χαρακτηρισμένη  από το ΓΠΣ ως επιχειρησιακό κέντρο – ειδικό πολεοδομικό κέντρο, η οποία 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

17 

σήμερα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται η περιοχή όπισθεν 

του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Αγρινίου και η περιοχή Αη Βασιλιώτικα στην οποία διαμένει μεγάλος 

αριθμός Ρομά (Οδός Ρω και Τέρμα Σπάρτης, όπου διαμένουν 230 άτομα). Η εν λόγω περιοχή 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και εμφανίζει 

σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

ειδικά στις εισόδους της πόλης.  

 

Το  κέντρο της πόλης  χαρακτηρίζεται από στενούς δρόμους και περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους. 

Εμφανίζει  προβλήματα αστικής ρύπανσης, έχει ανάγκη αύξησης του πρασίνου και δημιουργίας 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για του πολίτες, ενίσχυσης των υποδομών που διευκολύνουν τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Δημιουργείται έτσι ένας εσωτερικό δακτύλιος (Χάρτης 1, Παράρτημα Δ) στον 

οποίο θα γίνουν επεμβάσεις ανάπλασης του κέντρου. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 πεζοδρομήσεις των οδών πέριξ της κεντρικής πλατείας και της Πλατεία 28ης Οκτωβρίου  καθώς και 

των οδών Παπαστράτου (έως την οδό Δημοτσελίου), Αντωνοπούλου, Αναστασίου Παπαστράτου   

Παπαθανάση , Γεράκη 

 ανάπλαση των οικοδομικών τετραγώνων  Ο.Τ. 63-64 (Έναντι της Δημοτικής Αγοράς)  και του Ο.Τ. 

65, στο οποίο βρίσκεται το αρχοντικό Σωχωρίτη. Ειδικά στο ΟΤ 65 θα ήταν δυνατή η δημιουργία 

ενός μικρού αστικού πάρκου με την ενοποίηση  των ακαλύπτων χώρων  στο εσωτερικό του 

οικοδομικού τετραγώνου. 

 Αξιοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών κτιρίων  
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Στενά στα Ο.Τ. 63-64 (Έναντι της Δημοτικής Αγοράς) 
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Αρχοντικό Σωχωρίτη 

Όλη η περιοχή παρέμβασης «Πράσινος Δακτύλιος», έχει πληγεί από την οικονομική κρίση και 

αντιμετωπίζει προβλήματα ανεργίας και χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων. Η παρέμβαση 

επηρεάζει όχι μόνο τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά το σύνολο των κατοίκων του 

Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, αφού αποτελεί το οικονομικό, 

εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Π.Ε., και τον τρίτο πόλο ανάπτυξης στη Δυτικής Ελλάδα 

(Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα).  

Αναλυτικά τα έργα παρέμβασης στον «Πράσινο Δακτύλιο» απεικονίζονται στον Χάρτη 2 

(Παράρτημα Δ) 
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 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

2.2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Ο πληθυσμός του Δήμου Αγρινίου , σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ 

698/Β/2014), ανέρχεται στους 94.181 κατοίκους. Περιοχή παρέμβασης αποτελεί το αστικό κέντρο 

του Δήμου, αποτελούμενο από τα ενιαία πολεοδομικά συγκροτήματα Αγρινίου και Αγίου 

Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του 2011 ο πληθυσμός των δύο δημοτικών 

κοινοτήτων Αγρινίου και Αγίου Κων/νου είναι 55.179 κάτοικοι. Ο πληθυσμός της Δημοτικής 

Ενότητας Αγρινίου αποτελεί το 62,73% του συνολικού πληθυσμού του Καλλικρατικού Δήμου 

Αγρινίου. 

 

Ποσοστιαία συμμετοχή της Δ.Ε. Αγρινίου επί του συνόλου της πληθυσμού του Δήμου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ποσοστό % 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 62,73 

 

Η Δημοτική Ενότητα Αγρινίου παρουσίασε τάση αύξησης πληθυσμού 7,09%  σε σχέση με την 

απογραφή του 2001. Ο δείκτης γήρανσης του Δήμου Αγρινίου (114,16), είναι σχεδόν διπλάσιος της 

χώρας (67,5) και ο δείκτης νεανικότητας (16,91%) σε δυσμενέστερη θέση από  αυτόν της χώρας 

(14,51%). Για  τη Δ.Ε. Αγρινίου ο δείκτης γήρανσης είναι 84,79 % και ο δείκτης νεανικότητας 51,70 

% σε καλύτερη θέση από αυτούς του Καλλικρατικού Δήμου. 

 

Χωρική Ενότητα 
 
 

Μόνιμος 
πληθυσμός 
ετών 65+ 

Δείκτης 
Γήρανσης  

Μόνιμος 
πληθυσμός  
ετών  
0-14 

Δείκτης 
Νεανικότητας  

Μόνιμος 
πληθυσμός 
ετών 15-64 

Δείκτης 
εξάρτησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18187 114,16 15931 16,92 60063 56,80 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9278 84,79 10942 18,44 39109 51,70 

 

 

Αλλοδαποί  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής (2011) οι αλλοδαποί που απογράφησαν στο Δήμο 

Αγρινίου ανέρχονται σε 2.530 άτομα εκ των οποίων 1262 στη Δ.Ε Αγρινίου, παρουσιάζοντας 

σχετική αύξηση σε σχέση με την απογραφή του 2001 

 

  

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Μόλις το 0,12% του πληθυσμού της ΔΕ Αγρινίου  είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το 

0,60% κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 10,38% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και το 4,19% κάτοχοι πτυχιούχοι 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 3,22% του πληθυσμού είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, το 19,14% είναι απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης, το 10,77% είναι απόφοιτοι 

Γυμνασίου, το 24,35% είναι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου και παρατηρείται σημαντικό  ποσοστό 

αναλφάβητων με 3,85% του πληθυσμού να έχει εγκαταλείψει το Δημοτικό Σχολείο και να γνωρίζει 

ανάγνωση και γραφή και το 2,53% να μη γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

 

Συνθήκες κατοικίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή 2011) το σύνολο των κατοικιών στο Δήμο Αγρινίου 

ανέρχονται σε 47.368.  

Οι περισσότερες κατοικίες βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου με ποσοστό 58,96% στο 

σύνολο των κατοικιών του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 
 

Αλλοδαποί 
2001 

Μόνιμος 
πληθυσμός 

2011 

Αλλοδαποί 
2011 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.301 94181 2530 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

1.052 
59329 1262 
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Διάκριση κατοικιών σε κανονικές και μη κανονικές 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Κατοικίες 

Περιγραφή 
Σύνολο 
Κατοικι

ών 

Κανονικές κατοικίες 

Μη 
κανονι

κές 
κατοικί

ες 

Σύνολ
ο 

Κατοι
κούμε

νες 

Κενές 

Σύνολ
ο 

Κεν
ές 
για 
ενοι
κία
ση 

Κενές 
για 

πώλη
ση 

Κενές  
δευτερεύ

ουσες 

Κενέ
ς 

εξοχ
ικές 

Κενές 
για 

κατεδ
άφιση 

Κενέ
ς για 
άλλο 
λόγο 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 47368 47273 32561 14712 

211
4 447 6373 2954 677 2147 95 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28766 28721 20698 8023 

199
0 398 3399 440 503 1293 45 

 

Η κατανομή του αριθμού των μελών ανά νοικοκυριό έχει ως εξής: 

 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Νοικοκυριά-Μέλη 

Περιγραφή Nοικοκυριά 
 1 

μέλος 
 2 μέλη 

 3   
μέλη 

 4   
μέλη 

 5   
μέλη 

 6   μέλη 
και άνω 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 32656 6826 8999 6320 6297 2573 1641 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20743 4276 5544 4271 4355 1567 730 

 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Νοικοκυριά-Δωμάτια 

Περιγραφή Nοικοκυριά 1 2 3 4 5 
6 δωμάτια και 

άνω 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 32656 572 2853 6430 11589 8676 2536 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20743 325 1686 3759 7480 5848 1645 

 

2.2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου, η φτώχεια, η ανεργία και η απελπισία που τις συνοδεύει έχουν 

αυξήσει ραγδαία τη ψυχιατρική νοσηρότητα με εκδηλώσεις κατάθλιψης και άλλων ψυχολογικών 

εκδηλώσεων. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στα αιτήματα των περιστατικών ενώ έχουν αυξηθεί οι λίστες αναμονής του. Από τα 

τοπικά Μ.Μ.Ε. προκύπτει αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας , αύξηση ενδοοικογενειακής βίας 

και παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων  σύμφωνα με στοιχεία της Ομάδας Προστασίας 
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Ανηλίκων, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς ενηλίκων καθώς και αύξηση περιστατικών 

εξαπάτησης ηλικιωμένων ατόμων προκειμένου να  αποσπαστούν χρηματικά ποσά. Παράλληλά , 

στο Δήμο παρατηρείται αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης των νέων εξαιτίας των 

περιορισμένων θέσεων στην τοπική αγορά εργασίας.  

Σε καθημερινή βάση αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που προσέρχονται και  ζητούν να 

ενταχθούν στις κοινωνικές δομές, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, Ξενώνα 

Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας, καθώς και στις κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας του 

δήμου  Αγρινίου. 

Σύμφωνα με τον Απολογισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας για το 

έτος 2015 και του πρώτου τριμήνου του 2016, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου 

είναι ενταγμένες 2.146 ωφελούμενες οικογένειες.  Οι οικογένειες αυτές διαθέτουν χαμηλό 

εισόδημα στα όρια της φτώχειας. Συγκεκριμένα το εισόδημα ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

για μεμονωμένα άτομα είναι 6.000 ευρώ και προστίθεται 1200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο 

μέλος.  

Τα μεμονωμένα άτομα και οι οικογένειες που διαθέτουν Κάρτα Κοινωνικού Ιατρείου είναι 1503 

πολίτες. Το τελευταίο τρίμηνο έχουν προσφερθεί Υπηρεσίες  επιπλέον σε 628 άτομα κατ’ 

εξαίρεση, οι οποίοι αναγκάστηκαν ,λόγω χρεών,  να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. 

 Από αρχές λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου, που συστεγάζεται με το Κοινωνικό Ιατρείο, 

μέχρι σήμερα  έχουν εξυπηρετηθεί 7.619 άτομα και κατ’ εξαίρεση 6.494 άτομα οι  οποίοι 

αδυνατούσαν να καλύψουν τα έξοδα της φαρμακευτικής τους περίθαλψης. Όσον αφορά τους 

κατοίκους του Δήμου Αγρινίου με δηλωθέν εισόδημα στα όρια της φτώχειας που είναι 

ανασφάλιστοι, η Υπηρεσία είχε προχωρήσει σε 1656 αποφάσεις έκδοσης και αναθεώρησης 

Κοινωνικής Προστασίας για το έτος 2015 και 581 αποφάσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2016. Το 

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης  κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας έχει καταβάλει για το πρώτο τρίμηνο του 2016 1540 

επιδόματα για τη στήριξη οικονομικά αδύναμων  συμπολιτών μας και  σε άτομα που έχουν 

πιστοποιημένη  αναπηρία από την αρμόδια επιτροπή της ΚΕΠΑΑ. Τέλος στηρίχθηκαν οικονομικά 

από την Υπηρεσία μας 244 συμπολίτες μας, λόγω έκτακτου κοινωνικού γεγονότος (ένδεια-

οικονομική αδυναμία κ.α.) ενώ δόθηκαν οδηγίες για την ένταξη των άπορων συμπολιτών στα 

κοινωνικά τιμολόγια (ΔΕΗ-ΔΕΥΑΑ). 
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Επιπροσθέτως,  αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη προσέλευση των δικαιούχων του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου για παροχή μεταχειρισμένου ρουχισμού και ειδών υπόδησης, σημαντικός δείκτης 

εξαθλίωσης και ένδειας των συνδημοτών. 

 

Πληθυσμός ΡΟΜΑ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στον διευρυμένο Δήμο 

Αγρινίου υπάρχουν 15 περιοχές-οικισμοί  όπου διαβιούν Ρομά. Το σύνολο των ατόμων  που 

διαμένουν σε αυτούς είναι περίπου  1.390 άτομα. Η υφιστάμενη κατάσταση των οικισμών στην 

περιοχή παρέμβασης είναι η εξής: 

 

ΟΙΚΙΙΣΜΟΣ ΑΪ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΩΝ (ΟΔΟΣ ΡΩ  ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ) 

Ο χώρος  διαμονής αποτελείται από τρεις γειτονιές: Αϊ - Βασιλιώτικα, Οδός Ρω και Τέρμα Σπάρτης, 

όπου διαμένουν 230 άτομα (58 γυναίκες και  60 άνδρες). Στις περιοχές αυτές  διαμένουν και μη 

Τσιγγάνοι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνύπαρξης. 

Στεγάζονται σε σπίτια, σε λυόμενους οικίσκους και σε  παραπήγματα.  Εκτός από ιδιόκτητα 

οικόπεδα  υπάρχουν και καταπατημένες εκτάσεις όπου έχουν  στηθεί τα παραπήγματα. Η 

συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε από τους ίδιους τους Ρομά ως τόπος εγκατάστασης. 

Ο οικισμός βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής και υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και 

ηλεκτροδότησης. 

Τα περισσότερα νοικοκυριά εντάσσονται στην κατηγορία των  χαμηλών εισοδημάτων, ενώ 

περίπου 20 οικογένειες αγγίζουν τα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Η χαμηλή οικονομική 

κατάσταση ορισμένων οικογενειών, τους αναγκάζει να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως επιπλέον 

εργατικά χέρια για τη συμπλήρωση του εισοδήματος της οικογένειας, κυρίως στη συλλογή 

παλιοσίδερων. 

Το 60% των Ρομά διαθέτει κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. 

Οι περισσότεροι ασχολούνται  με το εμπόριο (παλιοσίδερα), ως μουσικοί και ένα  μικρό ποσοστό 

ως  έμποροι στις  λαϊκές  αγορές  και  ως εποχικό προσωπικό σε θέσεις ΥΕ. Ορισμένες γυναίκες  

απασχολούνται με τις οικογένειές τους στο εμπόριο παλιοσίδερων και ένα ελάχιστο ποσοστό 

απασχολείται περιστασιακά ως εποχικό προσωπικό σε θέσεις ΥΕ.  

Το 80% των ενηλίκων Ρομά δεν έχει ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  Ένα ελάχιστο 

ποσοστό παρακολουθεί προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και ΣΔΕ.  
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Σ’ ένα μικρό ποσοστό έχουν εκκρεμότητες με ΔΟΥ και ΟΑΕΕ καθώς προβαίνουν στην διαδικασία 

έναρξης επαγγέλματος για αγορά εμπορικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν οφειλές 

στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ένα μικρό ποσοστό, με χαμηλό ετήσιο εισόδημα δεν προβαίνει 

στην υποβολή φορολογικής Δήλωσης. 

Το 80% των  παιδιών του οικισμού είναι εγγεγραμμένα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό 

Σχολείο.   

 

ΤΕΡΜΑ ΚΥΡΙΑΖΗ 

Αποτελεί μια γειτονιά όπου διαμένουν  70 άτομα (εγγεγραμμένα στον Δήμο Αγρινίου) εκ των 

οποίων 18 γυναίκες και  18 άντρες.  

Οι περισσότεροι στεγάζονται σε σπίτια με όλες τις απαραίτητες υποδομές ύδρευσης, 

αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, ενώ λίγοι είναι εκείνοι  που διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους. Η 

συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε από τους ίδιους τους Ρομά και όλα τα σπίτια είναι χτισμένα σε 

ιδιόκτητα οικόπεδα. Στην περιοχή δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ασχολούνται με το εμπόριο στις λαϊκές αγορές. Ένας μικρός 

αριθμός ασχολείται στον Δήμο ως εργάτες καθαριότητας και ελάχιστοι  ως  καλαθοπλέκτες. Δεν 

παρατηρείται παιδική εργασία. Ένα ποσοστό των γυναικών εργάζεται με τους συζύγους τους στο 

εμπόριο λαϊκών αγορών ενώ  παρατηρείται μια μικρή συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης για 

εργασία σε προκηρύξεις φορέων αλλά και σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ένα 

μικρό ποσοστό  εργάζεται ή έχει εργαστεί ως εποχικό προσωπικό σε διάφορους φορείς. 

Τα περισσότερα νοικοκυριά εντάσσονται στην κατηγορία των μέτριων προς χαμηλών 

εισοδημάτων. Μεγάλο μέρος των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Τα επιδόματα 

ΟΓΑ και πρόνοιας αποτελούν συμπλήρωμα στο εισόδημα της οικογένειας. Οι Ρομά της περιοχής 

δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες . 

Η πλειοψηφία των ενηλίκων Ρομά δεν έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ένα μικρό 

ποσοστό είναι εγγεγραμμένο στο ΣΔΕ. 

Το 80% των παιδιών είναι εγγεγραμμένα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο με τακτική 

παρακολούθηση, αλλά υπάρχει σχολική διαρροή  καθώς δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο  για την 

μετακίνησή τους. Όσα παιδιά αποφοιτούν από το Δημοτικό εγγράφονται και στο Γυμνάσιο 

 

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

26 

2.2.3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Στο  Δήμο Αγρινίου ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός ανέρχεται στα 35.539 άτομα, ποσοστό 

37,73% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του Δήμου. 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Οικονομικά ενεργοί 

Περιγραφή 
Μόνιμος 

πληθυσμός 
Οικονομικά 

ενεργοί 

Ποσοστιαία 
αναλογία 

του 
οικονομικά 

ενεργού 
πληθυσμού 

% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 94181 35539 37,74 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 59329 23646 39,86 

 

Ο οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός στο Δήμο Αγρινίου   ανέρχεται στα 58.642  άτομα, 

ποσοστό 62,27 % του συνολικού πληθυσμού του Δήμου .  

 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Οικονομικά μη ενεργοί 

Περιγραφή 
Μόνιμος 

πληθυσμός 
Οικονομικά 
μη ενεργοί 

Ποσοστιαία 
αναλογία % 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 94181 58642 62,27 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 59329 35683 60,14 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. του έτους 2011, οι 

απασχολούμενοι στο Δήμο Αγρινίου ανέρχονται στα 27.172 άτομα και αποτελούν το (46,34%) 

των οικονομικά ενεργών (35.539 άτομα) και οι άνεργοι ανέρχονται στα 8.367 άτομα ποσοστό της 

τάξης του 23,54% του εργατικού δυναμικού του Δήμου (οικονομικά ενεργού). 

 

Απασχολούμενος και Άνεργος πληθυσμός και ποσοστιαία αναλογία επί του συνόλου του 

πληθυσμού του Δήμου  

Απογραφή πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι-άνεργοι 

Περιγραφή Απασχολούμενοι Άνεργοι 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27172 8367 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18211 5435 
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Ποσοστό Ανεργίας στο Δήμο Αγρινίου  

Α/Α Χωρική Ενότητα 
Ποσοστό 
Ανεργίας 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23.54 

 Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                                                           22.98 

 

Στο Δήμο Αγρινίου το 17,64% απασχολείται στον πρωτογενή, το 15,92% στο δευτερογενή και το 

66,44% στον τριτογενή τομέα. 

 

Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά την απογραφή του έτους 2011 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Τομέας απασχόλησης 

Περιγραφή 
Οικονομι

κά 
ενεργοί 

Απασχολούμε
νοι 

Πρωτογεν
ής 

Δευτερογεν
ής 

Τριτογεν
ής 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
58642 27172 4793 4327 18052 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
35683 18211 1399 2810 14002 

 

Κατανομή κατά θέση στο επάγγελμα και οικονομικό κλάδο 

Απογραφή πληθυσμού 2011. Θέση-Κλάδος 

Περιγραφή 
Οικονο

μικά 
ενεργοί 

Εργοδ
ότης 

Εργαζόμ
ενος για 
δικό σας 
λογαρια

σμό 

Μισθωτ
ός ή 

ημερομί
σθιος 

Μέλος 
παραγω

γικού 
συνεταιρ

ισμού 

Βοηθός 
στην 

οικογενε
ιακή 

επιχείρη
ση 

Άλλη 
περίπτω

ση 

Νέοι 
άνεργοι 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 35539 2288 9481 19389 41 489 157 3694 

Α.ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 5313 219 3964 963 8 112 47 0 

Β.ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 39 4 7 27 0 1 0 0 

Γ.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1988 201 413 1316 1 53 4 0 

Δ.ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 342 2 15 325 0 0 0 0 

 Ε.ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 148 2 11 133 0 2 0 0 
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 ΣΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3535 158 990 2317 9 42 19 0 

Ζ.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 6114 872 1910 3153 12 151 16 0 

 Η.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1378 60 426 872 5 8 7 0 

Θ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1747 262 452 965 2 63 3 0 

 Ι.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 360 26 31 298 0 4 1 0 

Κ.ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 516 17 49 440 0 3 7 0 

Λ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20 3 7 10 0 0 0 0 

Μ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1214 165 522 488 4 22 13 0 

 Ν.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 461 23 57 370 0 10 1 0 

Ξ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2344 0 0 2338 0 0 6 0 

Ο.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3127 101 116 2895 0 3 12 0 

 Π.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1980 82 227 1658 0 4 9 0 

Ρ.ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 303 24 86 184 0 4 5 0 

Σ.ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 716 64 177 466 0 7 2 0 

 Τ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 200 3 21 171 0 0 5 0 

      Νέοι άνεργοι 3694 0 0 0 0 0 0 3694 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23646 1701 5116 14067 37 321 92 2312 

Α.ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 1609 67 1141 337 8 46 10 0 
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Β.ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 22 3 6 12 0 1 0 0 

Γ.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1338 151 269 875 1 39 3 0 

 Δ.ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 257 0 11 246 0 0 0 0 

 Ε.ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 87 1 4 80 0 2 0 0 

ΣΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2215 107 577 1492 7 20 12 0 

Ζ.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 4576 693 1478 2269 10 112 14 0 

 Η.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 898 45 252 583 5 8 5 0 

Θ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1217 181 276 709 2 48 1 0 

Ι.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 289 22 26 239 0 2 0 0 

Κ.ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 441 16 42 377 0 1 5 0 

 Λ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 17 2 6 9 0 0 0 0 

 Μ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1051 151 472 394 4 19 11 0 

 Ν.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 335 21 50 255 0 8 1 0 

 Ξ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1769 0 0 1766 0 0 3 0 

 Ο.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2763 93 99 2556 0 3 12 0 

 Π.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1587 73 202 1302 0 2 8 0 

 Ρ.ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 259 20 72 158 0 4 5 0 

 Σ.ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 469 52 118 293 0 6 0 0 

 Τ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ 135 3 15 115 0 0 2 0 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

      Νέοι άνεργοι 2312 0 0 0 0 0 0 2312 

 

Η προσέγγιση των οικονομικών χαρακτηριστικών γίνεται με βάση τα στοιχεία για την 

επιχειρηματικότητα, όπως αυτά παραχωρήθηκαν από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στον 

Δήμο. Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  οι ενεργές επιχειρήσεις για τα έτη 2011 έως 

2015 και η διαχρονική σειρά διαγραφών και εγγραφών επιχειρήσεων για τα ίδια έτη στην χωρική 

περιοχή της ΒΑΑ. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΑΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 2011 
2012 

 
2013 2014 2015 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

4288 4241 4110 4101 3930 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ & ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
30100/30027 

2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ 
ΤΟΜΕΑΣ             

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 

294 66 109 67 72 101 64 65 20 45 551 344 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

128 208 130 180 118 166 126 181 80 153 582 888 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

215 277 195 234 158 212 261 214 125 198 954 1135 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

637 551 434 481 348 479 451 460 225 396 2087 2367 

Ε: Εγγραφές, Δ: Διαγραφές 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα για τα έτη 2012  έως 2015 οι εγγραφές, 

υπολείπονται των διαγραφών σε αντίθεση με το 2011 που οι εγγραφές υπερτερούν των 

διαγραφών. Επιπλέον οι νέες επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση 8% από το 2011 έως το 2015.  
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Η προαναφερόμενη τάση «κλειστών επιχειρήσεων», έχει ως άμεση συνέπεια την ύπαρξη 

«κλειστών καταστημάτων» σε κενά κελύφη κατά κανόνα των ισογείων και ιδιαίτερα στο κέντρο 

της πόλης του Αγρινίου. 

 

2.2.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Τεχνικές υποδομές  

 

Οι λειτουργίες ύδρευσης – αποχέτευσης, για τη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου ασκούνται από τη 

ΔΕΥΑΑ. Τα κύρια προβλήματα εστιάζονται σε : 

 ανάγκη κατασκευής - αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (ακαθάρτων – 

ομβρίων) στο κέντρο της πόλης επειδή τα υφιστάμενα δίκτυα είναι σε κακή κατάσταση 

(παλιά δίκτυα ύδρευσης και παλιά παντορροϊκά δίκτυα αποχέτευσης). Παρατηρούνται έτσι 

προβλήματα διαρροών ή μη επάρκειας διατομών Απαραίτητη είναι η κατασκευή – 

αντικατάσταση συνδετήριου αγωγού λυμάτων της πόλης Αγρινίου με τον κεντρικό αγωγό 

που οδηγεί τα λύματα στον βιολογικό καθαρισμό.  

 ανάγκη διαμόρφωσης  των  δικτύων ομβρίων, ύδρευσης – αποχέτευσης. στις περιοχές 

επέκτασης. Ειδικά η Βόρεια ανατολική περιοχή της πόλης (Περιοχή Αγίας Βαρβάρας) 

στερείται αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και απαιτείται η κατασκευή του, με κεντρικό 

αγωγό, ώστε να συνδεθεί με το βιολογικό καθαρισμό.  

 ανάγκη ενδεχομένως πύκνωσης του δικτύου ομβρίων και κατασκευής φρεατίων 

υδροσυλλογής  για την καλύτερη απορροή των ομβρίων σε όλες τις περιπτώσεις έργων 

ανάπλασης  

 

Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Αγρινίου. Απαραίτητη 

είναι η επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού σε όλη την περιοχή επέμβασης ΒΑΑ και η  σταδιακή 

αντικατάσταση  των υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να 

μειωθεί η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.  

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, στην περιοχή ΒΑΑ, υπάρχει ανάγκη για: 

 Διαμόρφωση – επέκταση του  δικτύου πεζοδρόμων  σε συνδυασμό με το δίκτυο 

κοινοχρήστων χώρων και το δίκτυο των χώρων ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς 
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 συμπλήρωση – ολοκλήρωση του οδικού δικτύου σε περιοχές όπου εκκρεμούν 

απαλλοτριώσεις ή έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν διανοιχθεί ή διαμορφωθεί οι οδοί 

(Νοτιοανατολική  περιοχή του  πράσινου δακτυλίου όπισθεν των εγκαταστάσεων του 

υπεραστικού ΚΤΕΛ, χαρακτηρισμένη  από το ΓΠΣ ως επιχειρησιακό κέντρο – ειδικό 

πολεοδομικό κέντρο)   

  διαμόρφωση του οδικού δικτύου στις περιοχές των επεκτάσεων του Σχεδίου Πόλης,  

 παρεμβάσεις Ασφαλείας στο Δημοτικό οδικό Δίκτυο και στην συμβολή του με τα δίκτυα 

ΔΕΔ –Μ (κατασκευή κόμβων στην συμβολή των οδών   Χαρ. Τρικούπη  και Μάνου Κατράκη 

και στην Εθνική Οδό στη  θέση του Εθνικού Σταδίου). 

 παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλη την περιοχή ΒΑΑ 

 κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος άρδευσης για τις ανάγκες όλων των χώρων 

πρασίνου  

 

Αστική Συγκοινωνία 

 

Η περιοχή παρέμβασης εξυπηρετείται από δύο γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ  τη Μ1 Άγιος Κων/νος – 

Νοσοκομείο και τη Μ2 Δοκίμι – Άγιος Χριστόφορος (Χάρτης 3 - Παράρτημα Δ) που διατρέχουν 

ακτινωτά τον «Πράσινο Δακτύλιο». Υπάρχουν όμως περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Αγρινίου που δεν εξυπηρετούνται από Αστική Συγκοινωνία όπως είναι η Βόρεια ανατολική περιοχή 

της πόλης (Περιοχή Αγίας Βαρβάρας), η περιοχή Βόρεια του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου 

και η νότια περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγίου Κων/νου. Η ενίσχυση της αστικής 

συγκοινωνίας θα μπορούσε να γίνει με τη δρομολόγηση μικρών  ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. 

 

Υποδομές παιδείας  

 

Στην πόλη του Αγρινίου  λειτουργούν 27 Νηπιαγωγεία, 23 Δημοτικά Σχολεία, 13 Γυμνάσια, 10 

Λύκεια, 1 Δημόσιο ΙΕΚ και 3 Πανεπιστημιακά τμήματα.   

Από την χωρική κατανομή των εκπαιδευτικών μονάδων (πλην των νηπιαγωγείων) φαίνεται να 

καλύπτονται οι επιμέρους περιοχές ΒΑΑ και οι ανάγκες εντοπίζονται βασικά σε : 
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 μετεγκατάσταση υφιστάμενων, μισθωμένων εκπαιδευτικών μονάδων σε νέα ιδιόκτητα 

κτήρια (π.χ. 7ο Γυμνάσιο). Σοβαρό θέμα υπάρχει με τα νηπιαγωγεία που τα περισσότερα 

στεγάζονται σε μισθωμένα ακατάλληλα κτίρια  

 επέκταση – αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών μονάδων  

 ενεργειακή και βιοκλιματική αναβάθμιση ( ενδεικτικά 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο)  

 βελτίωση συμπλήρωση υλικοτεχνικής υποδομής 

 διαμορφώσεις αύλειων χώρων και γηπέδων σχολικών κτιρίων 

 

Κοινωνικές Υποδομές  

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο επί 

των οδών Ε.Ο Αγρινίου – Ιωαννίνων και Τσιτσιμελή και αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Κοινωνικής Πολιτικής :  

 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας: 

 Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 

Υπό την  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, με στόχο την στήριξη των δημοτών και των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, λειτουργούν οι παρακάτω δομές: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 

 Κοινωνικό Ιατρείο 

 Κοινωνικό Οδοντιατρείο 

 Συμβουλευτικός Σταθμός 

 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας 

 Ακτίνα Εθελοντισμού 

 Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων 

 Γραφεία Διαμεσολάβησης 

 Δομή παροχής Συσσιτίων 

 Τράπεζα χρόνου 

 Δημοτικός Λαχανόκηπος: 

 Γραφεία Διαμεσολάβησης 
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Στο Δήμο λειτουργούν ακόμη από το Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - ΚΟΙ.ΠΑ, οι παρακάτω 

δομές: 

 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 

 Κέντρο στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων,  

 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 

 1 ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ,  

 2 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων,  

 Κέντρο Ημερήσιας  Φροντίδας Ηλικιωμένων και  

  9 Παιδικοί Σταθμοί και 1 Απογευματινός  

 

Επισημαίνεται ότι παρόλο που υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κτιριακές δομές δεν 

περιλαμβάνονται εντός της περιοχής ΒΑΑ (Δημοτικός Λαχανόκηπος, Κέντρο Στήριξης Ρομά και 

Ευπαθών Ομάδων), οι δράσεις όμως και οι παρεμβάσεις, αφορούν στην κάλυψη διαπιστωμένων 

κοινωνικών αναγκών της περιοχής ΒΑΑ. 

Από την κατανομή των παιδικών - βρεφικών σταθμών, στις επιμέρους περιοχές του ΒΑΑ, φαίνεται 

να μην υπάρχει επαρκής χωρική κάλυψη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ζήτηση σε 

σύγκριση με τις δυνατότητες κάλυψης. Προβλήματα εντοπίζονται στα Βόρεια  του Πράσινου 

δακτυλίου, στις νεόδμητες περιοχές της πόλης (π.χ. περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Γρηγορίου, 

Αγίου Θωμά) 

Πέρα του Δήμου, υπάρχουν φορείς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν υπηρεσίες σε  Άτομα 

με Αναπηρία, καθώς και μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

 

ΤΠΕ  

 

Στον τομέα των ΤΠΕ  ο Δήμος Αγρινίου παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση με τεχνολογίες 

Wi-Fi στο 20% περίπου του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου και κυρίως στο κέντρο αυτού. 

Στόχος είναι η κάλυψη όλης της περιοχής παρέμβασης. Στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει η 

δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming 

καθώς και  πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους πολίτες  και τις επιχειρήσεις ο 

Δήμος. Γενικά απαιτείται η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δίνοντας τη δυνατότητα 
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στους πολίτες/ επιχειρήσεις  να εκτελούν συναλλακτικές υπηρεσίες π.χ. πληρωμές δημοτικών 

τελών, παραλαβή πιστοποιητικών – βεβαιώσεων , ανανέωση αδειών λειτουργίας κ.α. με στόχο την 

εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Τέλος απαραίτητη είναι η αναβάθμιση του συστήματος 

Διαχείρισης της Δημοτικής Στάθμευσης, της οργάνωσης του στόλου των δημοτικών οχημάτων και  

του συστήματος GIS του Δήμου.  

 

2.2.5 ΦΥΣΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας της πόλης του Αγρινίου συνοπτικά συνοψίζονται  στα εξής: 

 το ιδιαίτερου κάλους φυσικό περιβάλλον πρασίνου που περικλείει την πόλη του Αγρινίου 

και σε αρκετές περιπτώσεις εισβάλει στον αστικό ιστό  

 το θεμελιώδες για το Αγρίνιο υδάτινο στοιχείο. Δίκτυο ρεμάτων, υπογείων νερών, 

χειμάρρων τα οποία στο παρελθόν κατείχαν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας της 

πόλης. Τα έως τώρα έργα ανάπλασης του δημοσίου χώρου του Αγρινίου έχουν καταφέρει 

με μοναδικό τρόπο να εξαφανίσουν το υδάτινο στοιχείο ακόμη και από το κέντρο της 

πόλης. 

  η ήπια γεωμορφολογία του αστικού κέντρου δίνει τη δυνατότητα για περπάτημα και 

καθιστά τη χρήση των πεζοδρόμων αρωγό για αναψυχή, ανάπτυξη εμπορικών και 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων,  βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας ζωής. 

 η ύπαρξη ενός ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας κτιριακού αποθέματος (Χάρτης 4, 

Παράρτημα Δ). Κτίρια όπως οι αποθήκες της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος με 

κατάλληλες παρεμβάσεις και δράσεις μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνικούς και 

δημιουργικούς καταλύτες που θα συμβάλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση 

της πόλης. 

 

2.2.6 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Η άναρχη δόμηση εντός και εκτός κεντρικού αστικού πυρήνα δημιουργεί χωρικές ασυνέχειες, 

κατακερματίζει τον αστικό ιστό και υποβαθμίζει την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Τα 

αρνητικά αποτελέσματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από την άναρχη δόμηση των 

ελληνικών επαρχιακών πόλεων είναι ποικίλα και χιλιοειπωμένα. Εντούτοις το άναρχο πλέγμα που 
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προκύπτει από την χωρίς σχεδιασμό δόμηση δημιουργεί ίσως από τυχαιότητα ορισμένες φορές 

ενδιαφέρουσες χωρικές ποιότητες και σενάρια πχ η μετατροπή ενός δρόμου σε στενό σοκάκι, ένα 

άναρχο δίκτυο μικρών δρόμων που καταλήγουν σε αστικά κενά (π.χ. Στενά Αντωνοπούλου έναντι 

Δημοτικής Αγοράς). Η αξιολόγηση σε πρώτη φάση και η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και η 

εισαγωγή κατάλληλων δράσεων σε αυτά είναι ικανές να επανεργοποιήσουν ολόκληρες χωρικές 

ενότητες που σήμερα δεν εμφανίζουν κανένα ενδιαφέρον ή τελούν εν υπνώσει.  

Στο σύνολο της Δημοτικής ενότητας Αγρινίου η ανάλυση των εντός σχεδίου εκτάσεων και 

κοινόχρηστων χώρων έχει ως εξής: 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

  στρ. Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]  11.100  30/3/2015 

Οικοδομήσιμοι χώροι 6.700  30/3/2015 

Κοινόχρηστοι χώροι 4.000  30/3/2015 

Κοινωφελείς χώροι 400  30/3/2015 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

  
στρ. 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Χώροι κυκλοφορίας 3.300  30/3/2015 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 700  30/3/2015 

 

Στην περιοχή παρέμβασης ανήκουν 5.000 στρέμματα εντός σχεδίου. Ο μεγαλύτερος χώρος 

πρασίνου εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αγρινίου είναι αυτός του Παπαστρατείου 

Δημοτικού Πάρκου έκτασης 56 στρεμμάτων. Σημαντικοί χώροι πρασίνου είναι επίσης οι περιοχές 

των ανοικτών ρεμάτων στα βόρεια του «Πράσινου Δακτυλίου» και φυσικά το Δασύλλιο του Αγίου 

Χριστοφόρου που περιβάλλει την πόλη του Αγρινίου βόρεια και βορειοανατολικά. 

2.2.7 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

  

Οι χρήσεις γης στην περιοχή παρέμβασης καθορίστηκαν με την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου ΔΕ Αγρινίου ( ΦΕΚ 14 ΑΑΠ /2013, Χάρτης 5, Παράρτημα Δ ) που θέτει τους ακόλουθους 

στρατηγικούς στόχους: 

1. Ανάδειξη και ενίσχυση του Εθνικού και Περιφερειακού ρόλου του Αγρινίου μέσω της 

αξιοποίησης της συγκυρίας των μεγάλων έργων και μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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2. Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με τη δημιουργία 

δικτύων. 

3. Οικονομική Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Ενότητας με την ανάπτυξη και εξυγίανση των τομέων 

παραγωγής καθώς και με την προώθηση και ολοκλήρωση της λειτουργίας των νέων Ο.Τ.Α. 

4. «Αστική Ολοκλήρωση» του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αγρινίου (ΠΣΑ) με την ανάπτυξη των 

μεγάλων μονάδων κοινωνικής και τεχνικής υποδομής (πανεπιστημιακό συγκρότημα, νομαρχιακό 

νοσοκομείο κλπ). 

5. Οργάνωση πολυκεντρικής δομής με συμπληρωματικότητα των κέντρων στο Πολεοδομικό 

Συγκρότημα. 

6. Κυκλοφοριακή οργάνωση του ΠΣΑ. 

7. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και δημιουργία υποδομών για άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

8. Ανάπτυξη και οργάνωση των οικισμών εκτός του ΠΣΑ σε λειτουργικές χωρικές ενότητες ώστε να 

προωθηθεί στο μέλλον η βέλτιστη σχέση ΠΣΑ οικισμών και παραγωγικού χώρου (ανοιχτή πόλη). 

Τα  έργα  που θα γίνουν θα  είναι συμβατά με τους ανωτέρω στόχους, αξιοποιώντας  βέλτιστα 

τους προσφερόμενους κοινόχρηστους  χώρους. 

 

2.2.8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Οι  παρεμβάσεις θα είναι σύμφωνες με την κυκλοφοριακή οργάνωση του Δήμου που κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι:  

 η χωροθέτηση και αναβάθμιση των οδικών πυλών εισόδου-εξόδου στην ευρύτερη περιοχή 

της πόλης με πρόταση δημιουργίας τριών οδικών δακτυλίων (εσωτερικού γύρω από το 

παραδοσιακό κέντρο, ενδιάμεσου και εξωτερικού περιμετρικού δακτυλίου) για την 

αποσυμφόρηση του κέντρου, με ταυτόχρονη απόδοση της περιοχής του κέντρου σε μεγάλο 

βαθμό στον πεζό, τον κάτοικο και τον επισκέπτη, 

  η λειτουργία της εθνικής οδού ως αστικής λεωφόρου (στο τμήμα της που διέρχεται από 

την πόλη) με δεδομένο ότι προβλέπεται από την κυκλοφοριακή μελέτη η παράκαμψη του 

οικιστικού ιστού προς τα δυτικά, 

 η σταδιακή διαμόρφωση συνεχούς δικτύου πεζόδρομων και διαδρομών πεζών που θα 

καλύπτει το Π.Σ.Α. στο σύνολό του, 
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 Χρήση ποδηλάτου 

 η σταδιακή κατασκευή των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης εκτός οδού για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης που είναι ιδιαίτερα οξύ. 

2.2.9 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

  

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αγρινίου  εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο 2015 (ΑΔΣ 319/21.12.2015), με βάση το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 

Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου αφορούν: 

 Στην ικανοποίηση αλλά και υπέρβαση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

 Στην μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες. 

 Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. 

 Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης του Δήμου Αγρινίου δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 Ποσότητες (t/y) 

  Προδιαλογή υλικών 

  Ανακυκλώσιμα Οργανικά 

Έτος Σύμμεικτα Χαρτί 
Συσκευασίας 

Έντυπο 
χαρτί 

Πλαστικό Μέταλλα Γυαλί Καφέ 
Κάδος 

2015 27600 0 0 3200 350 160 0 

2016 25700 600 600 3500 380 170 0 

2017 22500 700 700 3600 400 180 2700 

2018 20500 1000 1000 3700 410 190 3800 

2019 17700 1200 1200 4800 530 240 4800 

2020 16400 1400 1400 5300 590 270 5300 
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Οι Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, που θα λάβουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και 

μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, με ορίζοντα το 

χρονικό διάστημα μέχρι το 2020, περιλαμβάνουν: 

1. Δίκτυο πράσινων ή γκρι κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την μείωση του ρεύματος 

αυτού κατά το δυνατόν. 

2. Δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε δύο διακριτά 

ρεύματα (ένα κίτρινο για χαρτί / χαρτόνι και ένα μπλε για πλαστικό / μέταλλο / γυαλί). 

3. Δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

4. Συστήματα υπόγειων κάδων. 

5. Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.). 

6. Δίκτυο «πράσινων σημείων» για 

α. τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, 

β. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, 

επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ. 

7. Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών 

 

2.2.10 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΣΔΑΕΚ)   

 

Ο Δήμος Αγρινίου  υπέγραψε το 2016 το σύμφωνο των Δημάρχων που αποτελεί πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 

2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, μέσα από ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας και κλίματος  (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) και το οποίο εκπονεί. 

 

2.2.11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

 

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου 2015 – 2019 εγκρίθηκε με την ΑΔΣ 151/22.06.2015, 

ενώ το σύνολο του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, αναμένεται να εγκριθεί 

το προσεχές χρονικό διάστημα. 
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Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής, το όραμα για το Δήμο Αγρινίου περικλείεται 

στον στόχο: 

 

ΑΓΡΙΝΙΟ: 

ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ– ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 

 

Με αυτό το όραμα ο Δήμος Αγρινίου, εργάζεται ώστε να συσπειρώσει τις κοινωνικές και 

παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής σε κοινούς αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 

-2020.  

 

Ειδικότερα, για το μεγάλο αστικό κέντρο του Δήμου, την πόλη του Αγρινίου, το παραπάνω όραμα 

αναδεικνύει το Αγρίνιο: 

 Ως «πράσινη» πόλη, με αξιοποίηση ενεργειακών τεχνολογιών στις δημόσιες υποδομές και 

λειτουργίες και συμβολή στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, σε 

συνδυασμό με παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

 Ως «έξυπνη» Πόλη, με ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν τις 

υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις κ.λπ., προσελκύουν τους 

νέους και δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις 

 Ως «Βιώσιμη» Πόλη, κάτω από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών και 

κοινωνικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών. 

Για την επίτευξη των βασικών επιδιώξεων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δομείται σε τέσσερεις (4) 

Άξονες Προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από Μέτρα και 

Γενικούς Στόχους, που αντιστοιχούνται πλήρως με τις κατευθύνσεις που θέτει το ΣΕΣ 2014-2020. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες του Δήμου και αξιοποιούν τις 

δυνατότητές του για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναπτυξιακών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών αναγκών. 

Συνοπτική παρουσίαση των Αξόνων Προτεραιότητας, Μέτρων και κατηγοριών δράσεων γίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. 
Φυσικό Περιβάλλον 

1.1.1. Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων  
1.1.2.Διαχείριση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων 
1.1.3.Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – πολιτική 
προστασία 
1.1.4.Αξιοποίηση ΑΠΕ 
1.1.5.Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2. 
Οικιστικό Περιβάλλον 

1.2.1.Ολοκλήρωση Πολεοδομικού και Χωροταξικού 
Σχεδιασμού 
1.2.2Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων -αύξηση αστικού 
πρασίνου 
1.2.3.Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 

Μέτρο 1.3. 
Υποδομές - Δίκτυα 

1.3.1Υποδομές ύδρευσης - άρδευσης 
1.3.2Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
1.3.3.Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων χώρων 
1.3.4Αναβάθμιση μεταφορικών υποδομών 

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 2.1. 
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 

2.1.1.Αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας της 
Δημόσιας υγείας 
2.1.2Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας 

Μέτρο 2.2. 
Κοινωνική Μέριμνα – Κοινωνική 

Ενσωμάτωση 

2.2.1Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
προγραμμάτων και Δομών κοινωνικής μέριμνας 
2.2.2Ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
2.2.3.Αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

Μέτρο 2.3. 
Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση 

2.3.1Συντήρηση – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
προσχολικής αγωγής. 
2.3.2Δημιουργία νέων υποδομών όλων των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων και προσχολικής αγωγής 
2.3.3Ενέργειες και Δράσεις για τη στήριξη της 
εκπαίδευσης 
 2.3.4Βελτίωση σχολικών και δημοτικών βιβλιοθηκών 
2.3.5. Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των ενηλίκων 

Μέτρο 2.4. 
Πολιτισμός 

 

2.4.1Ανάδειξη και βελτίωση υποδομών πολιτισμού, 
δημιουργία νέων 
2.4.2Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών 
κτιρίων 
2.4.3Ανάδειξη, τεκμηρίωση και προβολή της πολιτιστικής 
και ιστορικής φυσιογνωμίας του Δήμου. Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 
2.4.4 Πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικής και εθνικής 
εμβέλειας 

Μέτρο 2.5. 2.5.1Αναβάθμιση – συντήρηση 
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Αθλητισμός και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 
2.5.2Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, 
προγραμμάτων άθλησης και εκδηλώσεων 
2.5.3Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και 
διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις 

Μέτρο 2.6.     
Ισότητα φύλων & ευκαιριών 

2.6.1Ισότητα φύλων και ευκαιριών 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 

Μέτρο 3.1.   

Οικονομικές υποδομές και δίκτυα 
 

3.1.1 Εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων υποδομών 
στήριξης και ενίσχυσης πρωτογενή τομέα 
3.1.2 Εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων υποδομών 
στήριξης και ενίσχυσης δευτερογενή τομέα 
3.1.3 Εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων υποδομών 
στήριξης και ενίσχυσης τριτογενή τομέα 
3.1.4Τουριστική ανάπτυξη - Εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. 

Μέτρο 3.2.:  
Οικονομικές δραστηριότητες 

 

3.2.1 Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
3.2.2Ενέργειες για την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
3.2.3Δράσεις Ενίσχυσης του κλάδου των Υπηρεσιών 
3.2.4Ανάδειξη και προβολή τουριστικού προϊόντος & της 
ταυτότητας της περιοχής 

Μέτρο 3.3.:  
Προστασία του καταναλωτή 

3.3.1 Δράσεις προστασίας του καταναλωτή 

Μέτρο 3.4.:   
 Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

3.4.1 Στήριξη τοπικής απασχόλησης 
3.4.2 Τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Μέτρο 3.5.:    
Εθελοντισμός & ανάπτυξη σχέσεων με 

ΜΚΟ 

3.5.1Ανάπτυξη και στήριξη εθελοντικού κινήματος 
3.5.2Ανάπτυξη σχέσεων με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

Μέτρο 4.1.   
Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

στον πολίτη. 
 

4.1.1 Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου για 
την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Μέτρο 4.2.     
Πληροφοριακά συστήματα και 

συστήματα βελτίωσης της διοικητικής 
ικανότητας του δήμου. 

4.2.1Συντήρηση - αναβάθμιση πληροφοριακών 
συστημάτων 
4.2.2Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου 

Μέτρο 4.3.   

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
του δήμου και των νομικών προσώπων 

του. 

4.3.1 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

Μέτρο 4.4.   4.4.1Βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου 
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Οικονομικά, Δημοτική Περιουσία, 
Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή 

4.4.2 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
4.4.3Αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης των 
Υπηρεσιών 
4.4.4.Αναβάθμιση τεχνολογικού, μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού. 

Μέτρο 4.5. 

Ανάπτυξη συνεργασιών 

4.5.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς για την επίτευξη των στόχων του 
Δήμου 

  

 

2.2.12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ ΤΟ 2015  

 

Στην περιοχή  εντός της ζώνης ΒΑΑ, έχουν υλοποιηθεί : 

1. Τοπικό σχέδιο Δράσης για την προώθηση της απασχόλησης (95.000.000 Δραχμές) το 2001  

2. Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για βιώσιμες πόλεις εφαρμογή της HABITAT AGENDA 

( 137.000.000 Δραχμές)  ΤΟ 20020 

3. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας 2000 – 2006 στην νοτιοδυτική περιοχή της πόλης που περιλάμβανε τις 

περιοχές : Άγιος Δημήτριος , άγιος Γεώργιος, Κουσέϊκα, Αη Βασιλιώτικα. Η παρέμβαση 

περιελάμβανε: 

 έργα ανάπλασης με  διαμορφώσεις οδών βόρεια και νότια της εθνικής Οδού, κατασκευή 

πλατείας στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης  

 Επιδότηση της απασχόλησης και επιχορήγηση επιχειρήσεων 

 Λειτουργία Ιατροκοινωνικού κέντρου 

 Λειτουργία ΚΔΑΠ 

 Κατάρτιση πληθυσμού   

 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε ΡΟΜΑ 

4. Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου, ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω του 

οποίου έγιναν έργα ανάπλασης στην περιοχή  Αη Βασιλώτικα και Μύλος, 

ανακατασκευάστηκαν οι περιμετρικοί οδοί του Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου και  

διαμορφώθηκαν οι  οδοί στην περιοχή του ρέματος Ρεμπελιά. 
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5.  Ανάπλαση της περιοχής  της Πλατείας Δημοκρατίας ( ανακατασκευή  πλατείας, 

δημιουργία πεζοδρόμων)  και του Ο.Τ. 62 (αποκατάσταση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς και 

μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο,κατασκευή πλατείας και υπόγειου πάρκιν) με 

χρηματοδότηση  από τα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ και ΕΠΤ. 

 

2.2.13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η  Στρατηγική ΒΑΑ  Αγρινίου  είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΤΠΑ αρθ. 7 παρ. 4,5. η αστική αρχή που θα 

υποβάλλει τις προτεινόμενες στρατηγικές  θα είναι αρμόδια για την επιλογή των επιμέρους 

δράσεων/ έργων τουλάχιστον. Για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα 

αξιοποιηθούν πόροι του ΠΕΠ που προέρχονται τόσο από το ΕΤΠΑ (άνω του 5%) όσο από το ΕΚΤ 

(άνω του 8%). Οι Θεματικοί Στόχοι του ΠΕΠ που θα χρηματοδοτήσουν την ΒΑΑ είναι οι ΘΣ2, ΘΣ3, 

ΘΣ4, ΘΣ6, ΘΣ7 ( ΕΤΠΑ), ΘΣ8 και ΘΣ9 (ΕΚΤ). Οι επενδυτικές προτεραιότητες στις οποίες θα 

αναφέρεται η ΒΑΑ του Αγρινίου θα  είναι  οι 2b,2c, 3a, 4e, 6b, 6c, 6d,7a,7b, 7c για το ΕΤΠΑ και σε 

ότι αφορά το ΕΚΤ τις 8.1, 8.3, 8.5, 9v.1  

 

Για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  πέρα των πόρων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

αναμένεται να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά και άλλα Προγράμματα της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020, όπως: 

 το «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» μέσω του : 

o Άξονα Προτεραιότητας 10: Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών 

Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ),  

o Άξονα Προτεραιότητας  14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 

Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής) 

 Το «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο 

χρηματοδοτεί προγράμματα: 

o Κοινωφελούς εργασίας 

o Επιμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας  

o Δράσεις δια βίου μάθησης (κέντρα Δια βίου μάθησης Δήμων) 

                                                 
1
 Όπως περιγράφονται στο ΠΕΠ 
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 Το «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» που ενδεικτικά 

χρηματοδοτεί:  

o Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς 

της οικονομίας 

o Νεοδημιουργούμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, νέοι επαγγελματίες 

(προτεραιότητα στη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που εμφανίζουν υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, καθώς και επιστήμονες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό). 

o Επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ΤΠΕ (Πάροχοι ΤΠΕ) & επιχειρήσεις που 

αποτελούν ζήτηση για ΤΠΕ προϊόντα & υπηρεσίες 

o Πολίτες που αναβαθμίζουν ενεργειακά τις κατοικίες τους 

o Δημόσια κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση 

 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας και ειδικά για την πόλη του Αγρινίου τα: 

o Δημόσια Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία"  

o Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Βαλκανική-Μεσόγειος όπου ο 

Δήμος Αγρινίου έχει υποβάλει ήδη δύο προτάσεις, εκ των οποίων η μία αφορά τη 

διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και η άλλη την στήριξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας στους τομείς του τοπικού τουρισμού και στη βιοτεχνία. 

o URBACT ΙΙΙ 

 Άλλα προγράμματα όπως: 

o Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες δράσεις (Πρωτοβουλία UIA) με 

χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, όπου ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη υποβάλει μία 

πρόταση στο θεματικό άξονα μείωσης της αστικής φτώχειας. 

o Horizon 2020 

o Πράσινο Ταμείο 
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2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.  

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται συνοπτικά η ανάλυση των βασικών δυνατοτήτων, αδυναμιών – 

αναγκών, ευκαιριών και απειλών για την περιοχή ΒΑΑ, ενώ στον πίνακας 2, παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά αναφορικά με τις 5 προκλήσεις για την βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη μέχρι το 2020. 

 

Πίνακας 1 : Συνοπτική SWOT ανάλυση για την περιοχή  ΒΑΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ 

 Δυναμικό  οικονομικό, εμπορικό 

και διοικητικό κέντρο της Π.Ε. 

Αιτωλ/νιας 

 Σημαντική εμπειρία σε κοινωνικές 

, πολιτιστικές  υποδομές και 

δράσεις 

 Παρουσία Πανεπιστημιακών 

Τμημάτων 

 Διαθέσιμα κενά κτίρια και 

κοινόχρηστοι χπρος αξιοποίηση 

 Πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

 Ύπαρξη στρατηγικών σε επίπεδο 

Δήμου 

 Σημαντική παρουσία οικονομικά 

ενεργών 

 Χαμηλός και ανομοιογενής 

βαθμός σύνδεσης του κέντρου της 

πόλης με χώρους αστικού και 

περιαστικού πρασίνου 

 Θύλακες με σημαντικό αριθμό 

ευπαθών –ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων 

 Ελλείψεις σε υποδομές 

προσπελασιμότητας κίνησης 

πεζών 

 Ανάγκη ενιαίου σχεδιασμού 

σύνδεσης χώρων πρασίνου και 

κοινόχρηστων χώρου αστικού 

ιστού 

 Αυξημένες ανάγκες για 

βιοκλιματικές παρεμβάσεις 

 Μικρός βαθμός διασύνδεσης 

δυναμικών κλάδων και 

εξειδίκευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ – ΦΟΒΟΙ 

 Νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες  Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 
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από διαθρωτικά ταμεία 

 Δυνατότητες για στενότερη 

σύνδεση  του κέντρου της πόλης 

με χώρους αστικού και 

περιαστικού πρασίνου 

 Δυνατότητες αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών ΤΠΕ 

 Συνθήκες περιορισμένης 

ρευστότητας στην οικονομία 

 Κατακερματισμός αρμοδιοτήτων 

στο σχεδιασμό του χώρου, 

πολυαρχία και μεταβαλλόμενο 

θεσμικό περιβάλλον ως προς την 

επιχειρηματικότητα. 
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Πίνακα 2 : SWOT ανάλυση, σε σχέση με τις 5 προκλήσεις για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη έως το 

2020 

 

ΠΡΟΚΛ

ΗΣΕΙΣ 
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

1
. 

Δ
η

μ
ο

γρ
α

φ
ικ

ές
 

2
. 

Κ
ο

ιν
ω

νι
κέ

ς 

Εμπειρία και 
αρμοδιότητες του 
Δήμου  στη λειτουργία 
κοινωνικών δομών , 
δικτύων και δράσεων 

Εμπειρία και 
αρμοδιότητα του Δήμου 
σε υποδομές 
εκπαίδευσης, 
υλοποίηση 
προγραμμάτων Δια βίου 
μάθησης 

Αυξημένες ανάγκες για 
υπηρεσίες σε 
βρεφονηπιακές ηλικίες 

Αυξανόμενες ανάγκες 
αντιμετώπισης 
φαινομένων φτώχειας ή 
και άλλων ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού 

Ανάγκη αντιμετώπισης 
της σχολικής διαρροής  
και του αναλφαβητισμού 
(ειδικά στον πληθυσμό 
ΡΟΜΑ) 

Διαθεσιμότητα πόρων 
για συμπλήρωση 
υποδομών πρόνοιας 
εκπαίδευσης και 
ειδικές δράσεις 
αντιμετώπισης 
κοινωνικών αναγκών 

Διαθεσιμότητα πόρων 
για δράσεις δια βίου 
μάθησης 

•Καθυστέρηση 
μεταρρυθμίσεων 
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3
. 

Ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ές
 

Δυναμικό  οικονομικό, 
εμπορικό και διοικητικό 
κέντρο της Π.Ε. 
Αιτωλ/νιας 

Ύπαρξη Πανεπιστημίου 

Ύπαρξη σημαντικής 
υποδομής στήριξης για 
την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της 
πληροφορίας 

Ικανοποιητικός 
αριθμός ενεργού 
πληθυσμού 

Περιορισμένη 
συνεργασία επιχειρήσεων 
και ερευνητικών φορέων 

Χαμηλό επίπεδο 
ανάπτυξης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Χαμηλή διείσδυση της 
καινοτομίας και των ΤΠΕ 
στην παραγωγική 
διαδικασία 

Έλλειψη διαθεσιμότητας 
κεφαλαίων μεγάλων 
επιχειρηματικών 
επενδύσεων 

Αύξηση κατά τόπους της 
ανεργίας ως συνέπεια της 
παρατεταμένης ύφεσης 
της οικονομίας 

Μικρός βαθμός 
εξειδίκευσης των 
απασχολούμενων 

 

Αξιοποίηση κινήτρων 
Αναπτυξιακού νόμου 
και νέου ΕΣΠΑ για 
ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας. 

Αξιοποίηση του 
Πανεπιστημίου καθώς 
και των ερευνητικών 
δομών της 
Περιφέρειας στην 
παραγωγική 
διαδικασία 

Δυνατότητα 
προσέλκυσης νέων 
επιχειρηματιών με 
υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης, λόγω 
της αυξανόμενης 
ανεργίας 

Αξιοποίηση 
τεχνολογιών 
Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών στις 
επιχειρήσεις και 
διάχυση καινοτόμων 
πρακτικών διοίκησης. 

Βελτίωση δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
εξειδίκευση. 

 Αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών για την 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση 
προσαρμοσμένη στις 
τοπικές ιδιαιτερότητες 

Δυσμενές 
οικονομικό 
περιβάλλον. 

Καθυστέρηση 
στην προώθηση 
μεταρρυθμίσεω
ν 

Απουσία 
παράδοσης στην 
συνεργασία 
ερευνητικού και 
επιχειρηματικού 
χώρου 

Περιορισμένη 
πρόσβαση σε 
κεφάλαια 

Χαμηλό  
επίπεδο 
επενδύσεων 

Κίνδυνος 
εγκατάλειψης 
της περιοχής 
από τους νέους 
που δεν 
βρίσκουν 
απασχόληση   
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4
. 

Κ
λι

μ
α

τι
κέ

ς 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας και Κλίματος 

Χαμηλός βαθμός 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την 
ενεργειακή κατανάλωση 
τόσο στον οικιακό όσο και 
στον επιχειρηματικό και 
δημόσιο τομέα 

Αυξημένος ανάγκες για 
βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις 

Σημαντικά περιθώρια 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στα κτίρια 
και τις μεταφορές. 

Ο νόμος για 
«Ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων» δημιουργεί 
ευκαιρίες για 
βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις στα 
κτίρια από 01/01/2019 

Έλλειψη 
κεφαλαίων για 
ανάληψη 
επενδύσεων. 

Η ανάγκη 
εισαγωγής 
υλικών 
προσαρμοσμένω
ν στις 
βιοκλιματικές 
απαιτήσεις που 
θα επιβαρύνουν 
ακόμη 
περισσότερο το 
κόστος των 
τεχνικών έργων. 

5
. 

Π
ερ

ιβ
α

λλ
ο

ντ
ικ

ές
 

Ύπαρξη σημαντικών 
στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος 
(αναξιοποίητα ρέματα, 
πάρκο, Δασύλλιο Αγίου 
Χριστοφόρου) 

Ήπιο ανάγλυφο – 
δυνατότητα διαδρομών 
πεζών 

 Ύπαρξη ενός 
ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής 
σημασίας κτιριακού 
αποθέματος 

Ανεπαρκής 
περιβαλλοντική 
συνείδηση 

Καθυστερήσεις και 
πολλαπλές αρμοδιότητες 
σε περιοχές που 
εμπίπτουν σε ζώνες 
προστασίας  

Εκκρεμότητες στην 
απόκτηση ελεύθερων 
χώρων και στην 
εφαρμογή του 
πολεοδομικού 
σχεδιασμού  

Περιορισμένη 
αξιοποίηση βιώσιμων 
Μεταφορών εντός της 
αστικής περιοχης 

Αποσπασματικός 
σχεδιασμός δικτύων ροής 
πεζών 

Σημαντικές ευκαιρίες 
για ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, με 
παράλληλη προστασία 
και αξιοποίηση, 
φυσικής, ιστορικής, 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Θετικές επιπτώσεις 
στην οικονομία από τη 
βελτίωση της εικόνας 
της αστικής περιοχής 
και τη διατήρηση 
ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Χρονοβόρες 
διαδικασίες για 
την εκπόνηση 
των μελετών και 
την εξασφάλιση 
των αναγκαίων 
αδειοδοτήσεων 

Αδυναμία 
εξασφάλισης 
ιδίων πόρων για 
εφαρμογή του 
πολεοδομικού 
σχεδιασμού. 
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3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

 

O βασικός στόχος της ΒΑΑ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η ευφυής και βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της. 

Μέσω της ΒΑΑ θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών 

παραμέτρων της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο όπως: 

1.χωροταξία 

2.πολιτισμός 

3.περιβάλλον 

4. μεταφορές 

5.έξυπνες εφαρμογές για ενίσχυση της έξυπνης επιχειρηματικότητας 

6. δικτύωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού . 

 

Όσο αφορά το Δήμο Αγρινίου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το όραμά του περικλείεται στον 

στόχο: 

 

ΑΓΡΙΝΙΟ: 

ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 

 

Ειδικότερα, για το μεγάλο αστικό κέντρο του Δήμου, την πόλη του Αγρινίου, το παραπάνω όραμα 

αναδεικνύει το Αγρίνιο ως: 

 

 «πράσινη» πόλη,  

 «έξυπνη» Πόλη,  

 «Βιώσιμη» Πόλη,  

 

Για την επίτευξη αυτού το οράματος το Πρόγραμμα Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης του Δήμου 

Αγρινίου εστιάζει σε δύο Γενικούς Στόχους: 
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1.Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και εξοπλισμός της πόλης 

2.Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή 

 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι επιλέχθηκαν ως άξονες διαμόρφωσης του προγραμματικού πλαισίου του 

Δήμου Αγρινίου, με βάση τα κύρια συμπεράσματα της βασικής ανάλυσης – διάγνωσης και 

ιεράρχησης προβλημάτων για τους εξής λόγους: 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και εξοπλισμός της πόλης. 

Η ήπια συγκριτικά οικιστική ανάπτυξη του αστικού κέντρου της Αγρινίου, η μακρόχρονη 

πολιτιστική του ιστορία που έχει αφήσει τα ίχνη της σε διάφορα τμήματα του οικιστικού ιστού 

(διατηρητέα κτήρια), οι νέες παραγωγικές υποδομές που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στο 

πλαίσιο της αστικοποίησης, οι μεταφορικές υποδομές που διαθέτει, οι οποίες προσδίδουν 

προοπτική μεταφορικού κόμβου σε ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, κ.λ.π., παρέχουν τη δυνατότητα, 

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, να λειτουργήσει η περιοχή σαν μια 

σύγχρονη πόλη, με εξασφάλιση βιωσιμότητας στο αστικό της περιβάλλον. 

Προϋπόθεση αποτελεί η μεταμόρφωση του αστικού ιστού της πόλης (Πολεοδομικό Συγκρότημα) 

και η συντονισμένη επίλυση των σημερινών προβλημάτων που τη χαρακτηρίζουν, όπως: χωρικές 

ανισότητες, προβλήματα κυκλοφοριακών συμφορήσεων στις κεντρικές ζώνες και εξάρτηση από το 

Ι.Χ., αναξιοποίητα πολιτιστικά τοπόσημα, υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας, έλλειψη 

διασύνδεσης των κεντρικών λειτουργιών, ανεπαρκής εικόνα – αισθητική και λειτουργία του 

δημόσιου χώρου, γερασμένο οικιστικό απόθεμα, ελλείψεις κοινωνικού εξοπλισμού και αστικών 

δικτύων, κ.ά. 

Στον στόχο αυτό εντάσσεται και η προστασία – ανάδειξη – αειφόρος διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος στον αστικό χώρο με τη λήψη μέτρων για τη  διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και 

επέκταση των φυσικών τοπίων μέσα στον αστικό ιστό (πάρκα, άλση, περιαστικά δάση, ρέματα 

κ.ά.), συστηματική παρακολούθηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου, 

στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών, την προαγωγή ενός φυσικού τρόπου ζωής και να 

κατευθύνουν τους πολίτες σε συλλογικές δράσεις αναψυχής, πολιτισμού και εκπαίδευσης στην 

άμεση περίμετρο της πόλης.  

 

Για την υλοποίηση του  στόχου αυτού  ο στρατηγικός σχεδιασμός της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

περιλαμβάνει τις εξής δράσεις : 
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Α. Δημιουργία «πράσινου» δακτυλίου περιμετρικά  της πόλης. 

Β. Αστική ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση κεντρικής περιοχής της πόλης 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή   

 Η αγροτική οικονομία είναι κύριος χώρος δραστηριοποίησης και σημαντική πηγή 

εισοδήματος για τους κατοίκους του Δήμου. Η αγροτική παράδοση της περιοχής, οι 

ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας και η ταύτιση του τόπου με συγκεκριμένα αγροτικά 

προϊόντα, παρέχουν στην περιοχή ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι την περίοδο της ύφεσης και της κρίσης, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η γεωργία και η 

κτηνοτροφία προσφέρουν το τελευταίο διάστημα εργασιακό καταφύγιο απέναντι στην 

υφιστάμενη οικονομική αβεβαιότητα, ιδίως στις δυναμικές ζώνες του πρωτογενή τομέα της 

περιοχής. Ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο καταγράφεται η αύξηση της βιολογικής γεωργίας 

και κτηνοτροφίας της τελευταία δεκαετία. Όμως ο αγροτικός τομέας στην περιοχή του 

Δήμου παρουσιάζει σε σημαντικό βαθμό τις εγγενείς αδυναμίες, τα μειονεκτικά 

χαρακτηριστικά και τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα της χώρας: ηλικιακή 

διάρθρωση αγροτικού πληθυσμού, ελλιπής εκπαίδευση και κατάρτιση αγροτών, αδυναμίες 

του τομέα εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων χαμηλής ανταγωνιστικότητας 

προϊόντα.  

 Σημαντική  είναι επίσης  η συμβολή του μεταποιητικού τομέα, στην απασχόληση στις 

αγροτικές περιοχές, αλλά και σε προστιθέμενη αξία. Η περαιτέρω ανάπτυξή του εξαρτάται 

άμεσα και καθοριστικά από την αντίστοιχη ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του πρωτογενή 

τομέα και της παραγωγής του. Οι κυριότερες μεταποιητικές μονάδες αφορούν στους 

κλάδους: τρόφιμα, μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, κατασκευή ειδών 

ένδυσης, επίπλων, προϊόντων από ξύλο και κατασκευή μηχανημάτων. Στο τομέα αυτόν 

όμως παρατηρείται χαμηλή διείσδυση της καινοτομίας και των Τ.Π.Ε. στην παραγωγική 

διαδικασία, έλλειψη υπηρεσιών τριτογενους τομέα.  

 Το «Περιβάλλον», αποτελεί στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου. Ειδικότερα, οι 

φυσικές λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία, καθώς και οι τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, 

Καστρακίου, και Στράτου στον ποταμό Αχελώο, αποτελούν μοναδικής ομορφιάς 

υγροβιότοπους, που εμφανίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, 
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προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησής των, ως τόπων αναψυχής και 

ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων.  Η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, 

παρουσιάζει σχετική αύξηση την τελευταία δεκαετία, η οποία μεταφράζεται κα σε αύξηση 

των καταλυμάτων και των κλινών. Η περιοχή δεν έχει αξιοποιήσει τους φυσικούς και 

πολιτιστικούς – αρχαιολογικούς πόρους, ως ελκυστικούς προορισμούς ήπιων, 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικολογικός, ιαματικός, συνεδριακός, θρησκευτικός, 

κα). Ο συνδυασμός ήπιων μορφών τουρισμού και άλλων συμπληρωματικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων έχει τη δυνατότητα να τονώσει την τοπική οικονομία και να συμβάλλει 

στη συγκράτηση των κατοίκων με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Ωστόσο, σε 

ό,τι αφορά την απαιτούμενη στήριξη ειδικών μορφών τουρισμού διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει έλλειψη υποδομών και τουριστικής κουλτούρας, έλλειψη σε ειδικευμένο 

προσωπικό τουριστικών μονάδων , χαμηλή προβολή της περιοχής. 

 Η σύνδεση του Αγρινίου μέσω της Ιόνιας οδού, όταν ολοκληρωθεί, με τους νέους οδικούς 

άξονες της χώρα και το Πλατυγιάλι διαμορφώνει προοπτική ανάπτυξης της πόλης με 

συγκριτικά πλεονεκτήματα στο διαμετακομιστικό εμπόριο και τον ειδικό τουρισμό. 

 Η ύπαρξη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων 

πρωτοβουλιών σε επιχειρηματικό επίπεδο. 

 Προοπτική  ανάπτυξης υπάρχει τέλος και στους τομείς: Διοίκηση – Υπηρεσίες, Εμπόριο 

Υπό το φως των παραπάνω αναπτυξιακών προοπτικών της πόλης του Αγρινίου και γενικότερα του 

Δήμου, κρίνονται αναγκαίες σύνθετες δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες να κατευθύνονται στην 

επίλυση των σημερινών προβλημάτων αναπτυξιακής υστέρησης, ανεργίας και κοινωνικών 

ανισοτήτων, αποσκοπώντας κατά κύριο λόγο στη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού προϊόντος και 

τη δημιουργία νέων σύγχρονων επιχειρηματικών υποδομών, παράλληλα με τα μέτρα άμβλυνσης 

των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που διαπιστώνονται, για την επίτευξη μιας νέας 

αναπτυξιακής δυναμικής και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. 

Οι δράσεις αυτές θα είναι: 

 Βελτίωση  των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση 

 Ενίσχυση  κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Χρηματοδότηση πράξεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την 

τοπική οικονομική ανάπτυξη 

 Ανάπτυξη δομών - υπηρεσιών – δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
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κοινωνικού αποκλεισμού 

 Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

 Ολοκλήρωση  υποδομών και βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών πρόνοιας (βρεφικών και 

παιδικών δομών, δομών και υποδομών για ΑμεΑ, για άτομα τρίτης ηλικίας) 

 Εφαρμογή ειδικού προγράμματος κοινωνικής ένταξης  ΡΟΜΑ. 

 

Όσο αφορά τις κοινωνικές δομές ο Δήμος Αγρινίου έχει υποβάλει προς χρηματοδότηση τις εξής 

προτάσεις στο ΠΕΠ ΠΔΕ: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      

€ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

416.520,00 ΕΚΤ 

2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

540.000,00 ΕΚΤ 

3 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 631.800,00 ΕΚΤ 

4 ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 120.120,00 ΕΚΤ 

 

Η Δομή «Λειτουργία δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 

και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου»  

προϋπολογισμού 600.120,00 € έχει ενταχθεί στο  ΠΕΠ ΠΔΕ (αριθμ. απόφασης ένταξης 1647/27-4-

2016).  

3.2 ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

 

Η ΟΧΕ για Βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ) υπόκειται στη λογική της παρέμβασης (intervention 

logic) των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Μέσα από αυτά αντλεί πόρους και 

επομένως σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εντός του πλαισίου αυτών. Μέσα από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα της Π.Π. 2014-2020 η στρατηγική στοχεύει την ενίσχυση της αποδοτικότητας των 

Ταμείων και την έμφαση στα αποτελέσματα, με τη δημιουργία «λογικών συνδέσεων» ανάμεσα 

στις αναπτυξιακές ανάγκες και στην επιλογή των στόχων και αποτελεσμάτων.  
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Ειδικότερα, η Ο.Χ.Ε. του Δήμου Αγρινίου διαμορφώνει μία σύνθετη «Εσωτερική Λογική 

Παρέμβασης», η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει ένα επίσης δυναμικό μη γραμμικό σύνθετο 

αλλά συγκεκριμένο «μίγμα στρατηγικής». 

Έτσι η ΟΧΕ του Δήμου Αγρινίου δομείται : 

 Σε Στρατηγικούς Στόχους (Σ.Σ.) που συνδέονται τις περισσότερες φορές άμεσα με τους 

ειδικούς στόχους του ΠΕΠ ΠΔΕ 

 Σε Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) οι οποίοι επι της ουσίας εξειδικεύουν το περιεχόμενο της 

ΟΧΕ για ΒΑΑ και συνδέονται με συγκεκριμένους θεματικούς στόχους Θ.Σ. του ΠΕΠ ΠΔΕ 

 Σε Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) που θα βρίσκονται σε αντιστοίχιση με τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες του ΠΕΠ ΠΔΕ 

Οι  στρατηγικοί στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας της Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου 

Αγρινίου αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:  

 

Στρατηγικοί Στόχοι της ΟΧΕ για ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου 

ΣΣ1 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Πόλης του Αγρινίου. Ανάδειξη 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Προσέλκυση Επενδύσεων, Προαγωγή της 
Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας, Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

ΣΣ2 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Αναζωογόνηση του Αστικού 
και Κοινωνικού Ιστού της Πόλης, Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  με την 
προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη  βιώσιμη 
διαχείριση των  αστικών περιβαλλοντικών πόρων 

ΣΣ3 Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής – Καταπολέμηση της Φτώχειας – Ανάπτυξη 
Τοπικών Κοινωνικών Δικτύων 

ΣΣ4 Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές 
λειτουργίες.  

 
 

Άξονες  Προτεραιότητας της  ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου 

ΑΠ1 Αναβάθμιση και ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος της  πόλης του Αγρινίου 

και ενίσχυση αστικού και περιαστικού πρασίνου  της πόλης 

ΑΠ2 Προώθηση της επιχειρηματικότητας και στήριξη δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων.   

ΑΠ3 Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart city, smart 

energy, eco-city) και κοινωνικές λειτουργίες (social innovation) 
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Ειδικοί Στόχοι της ΟΧΕ για ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου 

ΕΣ1 
Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και περιορισμό του θορύβου.     

ΕΣ2 
Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών μορφών  τουρισμού, προστασία, 

ανάδειξη και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

ΕΣ3 
Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών, 

χρήση ήπιων μορφών μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε υποδομές 

και υπηρεσίες. 

ΕΣ4 
Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών αναγκών 

της πόλης. 

ΕΣ5 
Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων «έξυπνης» πόλης στις αστικές περιοχές 

ΕΣ6 
Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

ΕΣ7 
Ολοκλήρωση βασικών υποδομών υγρών αποβλήτων για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 

 
Ακολουθεί διάγραμμα συσχέτισης στρατηγικών στόχων ΟΧΕ για ΒΑΑ με τους ΑΠ και  τους ΕΣ  της 

ΟΧΕ για ΒΑΑ  στο οποίο περιγράφεται διαγραμματικά η φιλοσοφία της “λογικής παρέμβασης”. 

Διαπιστώνετε ότι πρόκειται για ένα μίγμα στρατηγικής που δεν κινείται γραμμικά (αίτιο 

αποτέλεσμα) αλλά επιλεγεί συσχετισμούς και συνδέσεις ακολουθώντας δυναμικό μοντέλο στη 

διαδικασία επιλογής στόχων και λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 
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3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΒΑΑ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ 
 

Ειδικός Στόχος 1 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, αναβάθμιση υποβαθμισμένων 
περιοχών, μείωση των ρύπων και περιορισμό του θορύβου 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Βελτίωση μικροκλίματος, ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα 
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
Μείωση επιπέδων θορύβου 
Νέα δυναμική στην εμπορική και τουριστική κίνηση της πόλης 
Αύξηση της επισκεψιμότητας των  περιοχών επέμβασης  και  ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων 
και των θέσεων απασχόλησης σ’ αυτές. 
Αύξηση χώρων αναψυχής , χαλάρωσης, γυμναστικής και κοινωνικής συναναστροφής για τον 
κάτοικο της πόλης. 
Διάσωση μνημείων και άλλων πολιτισμικών στοιχείων της πόλης. 
Διασύνδεση  πολιτισμού και οικονομίας. Ο πολιτισμικός πλούτος που υπάρχει, να 
ανατροφοδοτείται και να λειτουργεί  προς όφελος της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας αλλά και 
της οικονομίας της. 
Δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών χώρων στη συνολική χωρική οργάνωση 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

1.Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 
2.Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου 
3.Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού πόλης Αγρινίου 
4.Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων πόλης Αγρινίου  
5.Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων 
6.Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 
7.Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων 
8.Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού 

Ενδεικτικός Π/Υ 

4.500.000+5.500.000+1.300.000+7.800.000+1.000.000+28.000.000+5.200.000+1.000.000 = 
54.300.000 € 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  
(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 
του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου – 
εγκεκριμένο ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019 
Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.4: Αξιοποίηση ΑΠΕ 
Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού πρασίνου 
Στόχος 1.2.3:Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 
Μέτρο 2.3     Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση   
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Στόχος 2.3.1: Συντήρηση – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής. 
Μέτρο 2.4.     Πολιτισμός 
Στόχος 2.4.2: Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – αρχαιολογικών χώρων, μνημείων 
και παραδοσιακών κτιρίων 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.1     Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση   
Στόχος 3.1.4: Τουριστική ανάπτυξη - Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας  
Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου   
Μέτρο 4.4     Οικονομικά, Δημοτική Περιουσία, Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή    
Στόχος 4.4.2: Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Κυκλοφοριακή μελέτη   
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Ειδικός Στόχος 2 

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών μορφών  τουρισμού, προστασία, 
ανάδειξη και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Βελτίωση μικροκλίματος, ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα 
Προώθηση διαφόρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, αθλητικός, εκπαιδευτικός, αναψυχής κ.α. 
Διάσωση μνημείων και άλλων πολιτισμικών στοιχείων της πόλης. 
Διασύνδεση  πολιτισμού και οικονομίας. Ο πολιτισμικός πλούτος που υπάρχει, να 
ανατροφοδοτείται και να λειτουργεί  προς όφελος της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας αλλά και 
της οικονομίας της. 
Σύμπραξη  και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 
Νέα δυναμική στην εμπορική και τουριστική κίνηση της πόλης 
Ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και των θέσεων απασχόλησης στις  περιοχές επέμβασης    
Δημιουργία πόλου για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων  
Αύξηση χώρων αναψυχής , χαλάρωσης, γυμναστικής και κοινωνικής συναναστροφής για τον 
κάτοικο της πόλης. 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

1.Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου 
2.Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους  Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Αγρινίου 
3.Αποκατάσταση Αρχοντικού Σωχωρίτη και  δημιουργία μικρού αστικού πάρκου πέριξ αυτού 

Ενδεικτικός Π/Υ 

1.800.000+3.500.000+1.200.000=6.500.000€ 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  
(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-
2020 του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του 
Δήμου – εγκεκριμένο ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019   
Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού πρασίνου 
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός 
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός  
Στόχος 2.4.2: Παρεμβάσεις αποκατάστασης ιστορικών στοιχείων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
χώρο. Λειτουργική ενσωμάτωση των αρχαιολογικών – πολιτιστικών χώρων στη συνολική χωρική 
οργάνωση. 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
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Ειδικός Στόχος 3 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών, 
χρήση ήπιων μορφών μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε υποδομές και 
υπηρεσίες. 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Άνετη και ευχάριστη μετακίνηση των πεζών ώστε  το μέγιστο δυνατό ποσοστό των μετακινήσεων 
να γίνεται με τα πόδια. 
Η ύπαρξη ή η διασφάλιση πρόσβασης για τα Άτομα με Αναπηρία, θα επιτρέπει σε όλους τους 
πολίτες να κινούνται σε ένα περιβάλλον περισσότερο ασφαλές,  περισσότερο φιλικό και θα άρει 
φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού .  
Αύξηση  στην εμπορική και τουριστική κίνηση της πόλης 
Αισθητική βελτίωση της πόλης 
Βελτίωση μικροκλίματος, μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της ηχορύπανσης 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

1.Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους 
2.Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και κατασκευή στάσεων  
3.Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 
4.Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου 
5.Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού πόλης Αγρινίου 
6.Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων πόλης Αγρινίου 
 

Ενδεικτικός Π/Υ 

500.000+500.000=1.000.000 € 
(Για τον προϋπολογισμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πράξεις 1 & 2) 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  
(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-
2020 του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του 
Δήμου – εγκεκριμένο ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019   
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  
Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον   
Στόχος 1.2.2: Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου 
Στόχος 1.2.3: Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
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Ειδικός Στόχος 4 

Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών αναγκών της 
πόλης 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
Άρση επικινδυνότητας οδών. 
Δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών χώρων στη συνολική χωρική οργάνωση 
Αύξηση της επισκεψιμότητας των  περιοχών επέμβασης  και  ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων 
και των θέσεων απασχόλησης σ’ αυτές. 
Δημιουργία νέων επιχειρήσεων στις περιοχές επέμβασης. 
Αύξηση χώρων αναψυχής , χαλάρωσης, γυμναστικής και κοινωνικής συναναστροφής για τον 
κάτοικο της πόλης. 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

1.Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 
2.Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη θέση του Εθνικού Σταδίου 
3.Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 
4.Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου 
 

Ενδεικτικός Π/Υ 

4.300.000+500.000=4.800.000€ 
(Για τον προϋπολογισμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πράξεις 1 & 2) 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  
(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-
2020 του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του 
Δήμου – εγκεκριμένο ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019   
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  
Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον   
Στόχος 1.2.3:  Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 
Μέτρο 1.3: Υποδομές - Δίκτυα 
Στόχος 1.3.4:  Αναβάθμιση μεταφορικών υποδομών 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας 
Κυκλοφοριακή μελέτη 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
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Ειδικός Στόχος 5 

Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων «έξυπνης» πόλης στις αστικές περιοχές 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Άμεση ενημέρωση  πολιτών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μείωση του κυκλοφοριακού 
φόρτου στον αστικό ιστό, μείωση των αερίων ρύπων και καταναλισκόμενων καυσίμων.  
Μείωση άσκοπων μετακινήσεων οχημάτων, πολιτών και περιπολιών αρμοδίων υπαλλήλων για 
παραβάσεις στάθμευσης. 
Ενημέρωση  πολιτών για εκδηλώσεις και άλλες χρηστικές πληροφορίες 
Μείωση του κόστους κίνησης, αύξηση της ασφάλειας  και καλύτερη διαχείριση των οχημάτων του 
Δήμου 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

1.Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης  
2.Σύστημα διαχείρισης Στόλου οχημάτων 
3.Επέκταση και αναβάθμιση  συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου 

Ενδεικτικός Π/Υ 

170.000+50.000+30.000=250.000€ 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  
(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-
2020 του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του 
Δήμου – εγκεκριμένο ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019   
Άξονας 4:Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 
Μέτρο 4.2: Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 
δήμου. 
Στόχος 4.2.1: Συντήρηση - αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων 
Στόχος 4.2.2: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου 
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  
Μέτρο 1.2.  Οικιστικό Περιβάλλον 
Στόχος 1.2.3: Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Κυκλοφοριακή μελέτη 
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Ειδικός Στόχος 6 

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Δημιουργία  νέων επιχειρήσεων τόσο στον αστικό ιστό , όσο και στην περιοχή  νότια της πόλης που 
χαρακτηρίζεται ως περιοχή κεντρικών λειτουργιών και  επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
Αύξηση θέσεων εργασίας  
Αύξηση των ατόμων που επισκέπτονται την πόλη 
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών 
Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας 
Αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ 
Αύξηση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τους τομείς προτεραιότητας της 
περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

 
Πράξεις που απευθύνονται για υλοποίηση  σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 
1.Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων  και  υπηρεσιών ΤΠΕ 
2.Στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας 
3.Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων 
4.Προγράμματα κατάρτισης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας   
5.Προγράμματα για την δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν  
   αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 
6.Προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων σε τομείς που περιλαμβάνονται στην  περιφερειακή  
   έξυπνη εξειδίκευση 
 
Πράξεις που προτείνονται για υλοποίηση στη ΒΑΑ  
 
1.Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 
2.Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου  
3.Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 
4.Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού πόλης Αγρινίου 
5.Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων πόλης Αγρινίου 
6.Αποκατάσταση Αρχοντικού Σωχωρίτη και  δημιουργία μικρού αστικού πάρκου πέριξ    αυτού. 
7.Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου 
8.Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους  Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Αγρινίου 
9.Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους 
10.Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και κατασκευή στάσεων 
 

Ενδεικτικός Π/Υ 

650.000+2.000.000+250.000+150.000+150.000+150.000=3.350.000€ 
(Για τον προϋπολογισμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πράξεις που απευθύνονται σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις  1 έως 6 ) 
Όλες οι πράξεις που προτείνονται για υλοποίηση στα πλαίσια του ΒΑΑ και που αναφέρονται πιο 
πάνω θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  
(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-
2020 του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

65 

Δήμου – εγκεκριμένο ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019   
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία - Απασχόληση 
Μέτρο 3.4: Απασχόληση - Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού 
Στόχος 3.4.1: Στήριξη τοπικής απασχόλησης 
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας 
Μέτρο 3.2: Οικονομικές δραστηριότητες 
Στόχος 3.2.2: Ενέργειες για την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
Στόχος 3.2.3: Δράσεις Ενίσχυσης του κλάδου των Υπηρεσιών 

 
  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

66 

Ειδικός Στόχος 7 

Ολοκλήρωση βασικών υποδομών υγρών αποβλήτων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 

την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 

Αποτελέσματα που επιδιώκονται 

Tα έργα αποχέτευσης  έχουν ως στόχο την κάλυψη  των αναγκών της πόλης από ένα εκτεταμένο και 

σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως 

διασφαλίζει άριστες υγειονολογικές συνθήκες για τους κατοίκους λόγω της ασφαλούς συλλογής και της 

επεξεργασίας των λυμάτων μέσω εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. 

Κάλυψη των αναγκών αποχέτευσης βορειοανατολικής περιοχής της πόλης του Αγρινίου  

Αύξηση του  εξυπηρετούμενου πληθυσμού  από την επέκταση του  δικτύου αποχέτευσης 

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης 

1.Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων. 

2.Αντικατάσταση τμημάτων αποχετευτικού δικτύου πόλεως Αγρινίου και αντικατάσταση του    συνδετήριου 

αγωγού λυμάτων με τον κεντρικό συλλεκτήριο. 

Ενδεικτικός Π/Υ 

3.200.000 +2.800.000=6.000.000€ 

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό  

(Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 του 

Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου – εγκεκριμένο 

ΓΠΣ και κυκλοφοριακές μελέτες) 

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 2015-2019   

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Μέτρο 1.3: Υποδομές – Δίκτυα 

Στόχος 1.3.2: Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
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Συσχέτιση της επιλεγείσας στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων με τους Ειδικούς 

Στόχους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020: 

 

 Συσχετισμός Ειδικών Στόχων της ΒΑΑ με τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

Άξονας Στρατηγικής ΒΑΑ 
Ειδικός 
Στόχος 

ΒΑΑ 
Ειδικός Στόχος ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

1. ΣΣ1 

1.1 ΕΣ1 6.e.1.1.Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

1.2 ΕΣ2 6.e.1.1.Παρεμβάσεις  Αστικής Ανάπτυξης 

1.3 ΕΣ3 
4.e.1.1. «Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών 
φιλικών στο περιβάλλον» 
6.e.1.1.Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

1.4 ΕΣ4 
7.b.1.1.Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που 
συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. 

1.5 ΕΣ6 

3.a.1.1 «Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών 
μορφών επιχειρηματικότητας» 
2.b.1.1.«Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής 
οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού 
(πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)» 
9v.1.1Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο 
1.1.1.1Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης 

8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για 

ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την  

8.3.1.1 Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και 

καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο 

πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρεια 

8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών 

σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

2. ΣΣ2  

 

2.1 ΕΣ1 6.e.1.1.Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

2.2 ΕΣ2 
6.c.1.1. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με 
την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας 

2.3 ΕΣ3 
4.e.1.1. «Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών 
φιλικών στο περιβάλλον» 
6.e.1.1.Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

2.4 ΕΣ4 6.e.1.1.Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

2.5 ΕΣ6 

3.a.1.1 «Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών 
μορφών επιχειρηματικότητας» 
2.b.1.1.«Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής 
οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού 
(πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)» 
9v.1.1 Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
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επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο 
8.1.1.1 Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης 
8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για 
ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την  
8.3.1.1 Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και 

καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο 

πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρεια 

8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών 
σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης  

2.6 ΕΣ7 6.b.2.1. Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός 
περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

3.ΣΣ3 

3.1 EΣ1 6.e.1.1.Παρεμβάσεις  Αστικής Ανάπτυξης 

3.2 ΕΣ3 
4.e.1.1. «Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών 
φιλικών στο περιβάλλον» 
6.e.1.1.Παρεμβάσεις  Αστικής Ανάπτυξης 

3.3 ΕΣ4 
6.c.1.1. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με 
την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας 

3.4 ΕΣ6 

3.a.1.1 «Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών 
μορφών επιχειρηματικότητας» 
2.b.1.1.«Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής 
οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού 
(πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)» 
9v.1.1Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο 
8.1.1.1.Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης 
8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για 
ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την  
8.3.1.1 Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και 

καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο 

πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρεια 

8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών 
σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

4.ΣΣ4 4.1 ΕΣ5 
2.c.1.1.«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» 
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 Ανάλυση Σχεδίου Δράσης σε Ενδεικτικές Δράσεις/Έργα 

Άξονας Στρατηγικής ΟΧΕ 
Ειδικός 
Στόχος 

ΟΧΕ 
Ενδεικτικές Δράσεις/Έργα 

1. ΣΣ1 

1.1 ΕΣ1 

 
Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 

Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου 

Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού πόλης Αγρινίου 

Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων πόλης Αγρινίου 

Αποκατάσταση Αρχοντικού Σωχωρίτη και  δημιουργία μικρού 
αστικού πάρκου πέριξ αυτού. 

Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων 

1.2 ΕΣ2 

 

Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου 
 

Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους  Αγίου 
Χριστοφόρου του Δήμου Αγρινίου 

 

1.3 ΕΣ3 

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους 
 

Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και  λεωφορείων και  κατασκευή 
στάσεων  
 

1.4 ΕΣ4 

Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  
νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 

Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη θέση του 
Εθνικού Σταδίου. 

1.5 ΕΣ6 

Όλα τα έργα που θα υλοποιηθούν στην ΒΑΑ θα συμβάλουν στην 
επιχειρηματικότητα και στην τοπική ανάπτυξη της πόλης. 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών 

Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 

2.ΣΣ2 

2.1 ΕΣ1 

 
Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 

Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου 

Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού πόλης Αγρινίου 

Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων πόλης Αγρινίου 

Αποκατάσταση Αρχοντικού Σωχωρίτη και  δημιουργία μικρού 
αστικού πάρκου πέριξ αυτού. 

Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων 

2.2 ΕΣ2 
Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου 

Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους  Αγίου 
Χριστοφόρου του Δήμου Αγρινίου 

2.3 ΕΣ3 

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους 
 

Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και  κατασκευή 
στάσεων  
 

2.4 ΕΣ4  
Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  
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νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 

Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη θέση του 
Εθνικού Σταδίου. 

2.5 ΕΣ6 

Όλα τα έργα που θα υλοποιηθούν στην ΒΑΑ θα συμβάλουν στην 
επιχειρηματικότητα και στην τοπική ανάπτυξη της πόλης. 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών 

Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 
 

2.6 ΕΣ7 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών 
λυμάτων. 

Αντικατάσταση τμημάτων αποχετευτικού δικτύου πόλεως Αγρινίου 
και αντικατάσταση του  συνδετήριου αγωγού λυμάτων με τον 
κεντρικό συλλεκτήριο. 

3. ΣΣ3 

3.1 ΕΣ1 

 
Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων  πόλης Αγρινίου 

Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Αγρινίου 

Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού πόλης Αγρινίου 

Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων πόλης Αγρινίου 

Αποκατάσταση Αρχοντικού Σωχωρίτη και  δημιουργία μικρού 
αστικού πάρκου πέριξ αυτού. 

Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων 

3.2 ΕΣ3 

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους 

Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και  κατασκευή 
στάσεων  
 

3.3 ΕΣ4 

 
Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  
νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 

Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη θέση του 
Εθνικού Σταδίου. 

3.4 ΕΣ6 

Όλα τα έργα που θα υλοποιηθούν στην ΒΑΑ θα συμβάλουν στην 
επιχειρηματικότητα και στην τοπική ανάπτυξη της πόλης. 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών 

Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 
 

4. ΣΣ4 4.1 ΕΣ5 
Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης 

Σύστημα διαχείρισης Στόλου οχημάτων 

Επέκταση και αναβάθμιση και συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου 
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4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

 
Δίνεται η ταυτότητα κάθε προτεινόμενης πράξης για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ, ανά Ειδικό 
Στόχο.  
 

Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.1   Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 
 
Ειδικός Στόχος 4 
 
Ειδικός Στόχος 6 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 

Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών 
και κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης. 

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 Νέοι πεζόδρομοι – Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 

Περιλαμβάνει   επεμβάσεις στον εσωτερικό   δακτύλιο της πόλης:  α) με  
μια σειρά νέων  πεζοδρομήσεων  των οδών πέριξ της κεντρικής πλατείας 
και της Πλατεία 28ης Οκτωβρίου  καθώς και των οδών Αφών 
Παπαστράτου (έως Δημοτσελίου), Αντωνοπούλου, Αναστασίου 
Παπαστράτου   Παπαθανάση , Γεράκη καθώς και άλλων οδών ήσσονος 
κυκλοφοριακής σημασίας και χαμηλών γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
που συμπληρώνουν το δίκτυο κίνησης πεζών στην ευρύτερη περιοχή του 
κέντρου της πόλης (Καποδιστρίου, Χαράς, Έλλης, κ.α.). 
β) με την μετατροπή των οδών Βότση (από Χαρ. Τρικούπη έως 
Αναστασιάδη) και Αναστασίου Παναγόπουλου σε οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας. 
 
 

 Αναμόρφωση – ανάδειξη πεζοδρόμων των  ΟΤ 63-

64(Αντωνοπούλου) 

Περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 63-64  (Έναντι της Δημοτικής Αγοράς)  Το συνολικό 
εμβαδόν της περιοχής παρέμβασης είναι 2500μ2.  
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 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής παλαιού Σταθμού 
Ο.Σ.Ε. 

 
Η παρέμβαση περιλαμβάνει: 
α) την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου του νοτίου τμήματος του Ο.Τ. 216 
επί της Οδού Μαβίλη και έως την οδό Ευαγγελιστρίας με ειδικό 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμού έτσι ώστε να παραχωρηθεί ένα μεγάλο μέρος 
του υπερβάλλοντος στο τμήμα αυτό οδοστρώματος στους πεζούς.  
β) την πεζοδρόμηση του βόρειου ρεύματος της  οδού Τσιτσιμελή, στο 
τμήμα μεταξύ της Εθνικής Οδού και της οδού Κυριαζή, καθώς και των 
απολήξεών της στον παράδρομο της Ε.Ο. και στον κόμβο με την οδό 
Κυριαζή με ειδικές διαμορφώσεις πρασίνου. 
γ) την μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 
227 και  228 
δ) την πεζοδρόμηση της οδού μεταξύ του Ο.Τ. 228 και του χώρου του 
ΚΑΠΗ του Δ. Αγρινίου 
 
Η επέμβαση σε όλες τις περιοχές αποβλέπει στην βιοκλιματική και 
αισθητική αναβάθμιση αυτών με χρήση κατάλληλων υλικών 
επίστρωσης, φιλικών προς το περιβάλλον, χρήση νερού,  φυτεύσεις, 
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. Αναλυτικότερα οι εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν  δημιουργία πεζοδρόμων, 
αντικατάσταση δικτύου υποδομών όπου απαιτείται, διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, υπογειοποίηση κάδων,  αντικατάσταση 
σήμανσης,  εμπλουτισμός της φύτευσης, αναβάθμιση του αστικού 
εξοπλισμού, τοποθέτηση νέου αστικού φωτισμού με συνδυασμό 
επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων στους στενούς δρόμους με 
λαμπτήρες LED. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

 Με την υλοποίηση των τροποποιήσεων αυτών επιτυγχάνεται η 
δημιουργία, στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, μιας εκτεταμένης ζώνης 
ασφαλούς και ελεύθερης μετακίνησης πεζών. Δημιουργείται, δηλαδή, 
μία περιοχή καλύτερης ποιότητας διαβίωσης, λόγω της μείωσης της 
ηχορρύπανσης και της εκπομπής ρύπων από την απουσία κυκλοφορίας 
οχημάτων, αλλά και λόγω της ενίσχυσης της ασφάλειας των 
μετακινήσεων με την ελαχιστοποίηση των εμπλοκών οχημάτων – πεζών. 
Παράλληλα, το κέντρο της πόλης εξελίσσεται σε ένα χώρο πλέον 
κατάλληλο για την ανάπτυξη της εμπορικής/επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και με την προώθηση δομών ψυχαγωγίας, αναψυχής 
και κοινωνικών δράσεων. 

Προϋπολογισμός  
 
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

4.000.000 € ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -2020 

500.000 € E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 4.500.000   

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Δικαιούχος  ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

  Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

6.e/1 
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση 
των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου / Στήριξη για βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.4: Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 
Στόχος 1.2.3:Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 

Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας  

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  

 
Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το σχέδιο πόλης,  το Γ.Π.Σ. 
Αγρινίου καθώς και με την Κυκλοφοριακή μελέτη. 
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.2 Διαμόρφωση   κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 
 
Ειδικός Στόχος 4 
 
Ειδικός Στόχος 6 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 

Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών 
και κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης. 

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

     Ανάπλαση του  ΟΤ 153  (Αγίου      
                          Κων/νου) 

Το  Ο.Τ.153  εντός Σχεδίου Πόλεως Αγίου Κωνσταντίνου  έχει συνολικό 
εμβαδό 3.207.08 τμ. και είναι χαρακτηρισμένο ως Κοινόχρηστος χώρος 
Η ανάπλασή του περιλαμβάνει δημιουργία χώρου  πρασίνου σε όλη την 
επιφάνειά του  με  προσθήκη του αναγκαίου αστικού εξοπλισμού: 
φωτισμού ,καθιστικών κλπ.   
 

 Ανάπλαση περιοχής  ΟΤ 118-119-125-132 Αγίου Κων/νου 
Στα  ΟΤ 118-119-125-132 Αγίου Κων/νου συνολικής έκτασης περίπου 
7000 τμ  θα  δημιουργηθούν   χώροι  πρασίνου με εξυγίανση και 
ενίσχυση των υφιστάμενων δέντρων, φύτευση χαμηλής βλάστησης, 
κατασκευή διαδρόμων περιπάτου με τη χρήση φυσικών υλικών, 
τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Επιπλέον 
θα ανακατασκευαστεί η παιδική χαρά θα γίνει συντήρηση  των 
υφιστάμενων Αθλοπαιδιών και της πλατείας και θα προβλεφθεί  η 
χωροθέτηση υπαίθριου θεάτρου.   
 
 

 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής εργατικών 
κατοικιών Εργάνης 

      Στην Περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Εργάνης στο ίχνος του 
ρέματος του  Αγίου Κων/νου προτείνεται η διαμόρφωση των  
κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλης συνολικού εμβαδού 9.150m2. 
Στους  χώρους αυτούς κύρια επέμβαση θα  είναι η δημιουργία   χώρων 
πρασίνου με εξυγίανση και ενίσχυση του υφιστάμενου φυτικού 
κεφαλαίου με   φύτευση νέων δένδρων και  χαμηλής βλάστησης, 
κατασκευή διαδρόμων περιπάτου με τη χρήση φυσικών υλικών, 
τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού και 
προσθήκη υγρού στοιχείου. Επιπλέον   σχεδιάζεται η μετασκευή 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

75 

πλατείας , παιδικής χαράς και η συντήρηση  των υφιστάμενων 
Αθλοπαιδιών. 
 

 Διαμόρφωση κοινοχρήστων  χώρων Ρέματος Ρεμπελιά 
Στους Κ.Χ. στο ίχνος του  ρέματος Ρεμπελιά  θα πραγματοποιηθούν 
έργα, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης με  εξυγίανση και ενίσχυση του 
υφιστάμενου φυτικού κεφαλαίου καθώς και συνοδά έργα αυτών 
(δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,  αποχέτευσης κλπ), θα δημιουργηθούν 
χώροι αναψυχής, αθλοπαιδιών και θα τοποθετηθεί ο αναγκαίος  
αστικός εξοπλισμός. 
 

 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου  
                ΚΧ 251Α  (ΚΤΕΛ) 

Διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου ΚΧ 251α εμβαδού 3.600 m2 
κυρίως με χρήση πρασίνου και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. 
 

 Διαμόρφωση κοινόχρηστων  χώρων περιοχής 
     Αη  Βασιλιώτικα  
           

Περιλαμβάνει  διαμόρφωση των προβλεπόμενων κοινοχρήστων χώρων 
του σχεδίου πόλης με δημιουργία  πρασίνου και τοποθέτηση αστικού 
εξοπλισμού.  
 

 Διαμόρφωση κοινόχρηστων  χώρων περιοχής 
Αγίας Βαρβάρας  ΚΧ1198Α - ΚΧ1198Β - ΚΧ1198 
 

Περιλαμβάνει  διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων εμβαδού 1500μ2 με 
δημιουργία  πρασίνου και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. 
 

 Διαμόρφωση  αύλειου χώρου καπναποθηκών Παπαστρατείου 
 

Περιλαμβάνει την διαμόρφωση του αύλειου χώρου των καπναποθηκών 
του Παπαστρατείου  εμβαδού 2.100μ2 και την ενοποίησή τους με τους 
γύρω πεζόδρομους. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Η παρέμβαση συμβάλλει στους στόχους της Β.Α.Α., για  την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους 
δημότες. 
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν κυρίως σε  υποβαθμισμένες περιοχές όπως η 
περιοχή των εργατικών κατοικιών Εργάνης που  είναι από τις πρώτες 
που κατασκευάστηκαν στην πόλη του Αγρινίου, η είσοδος της πόλης 
(περιοχή ΚΤΕΛ), η περιοχή Άη Βασιλιώτικα κλπ.  και θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (βελτίωση μικροκλίματος, 
μείωση επιπέδων θορύβου, ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα)  
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Προϋπολογισμός  
 
 
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

2.500.000€ ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -2020 

3.000.000€ E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

5.500.000€  

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -2020 

E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

  Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

6.e/1 
 Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση 
των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου / Στήριξη για βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.4: Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
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Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας  

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το σχέδιο πόλης,  το Γ.Π.Σ. 
Αγρινίου καθώς και με την Κυκλοφοριακή μελέτη. 
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Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.3 Ενίσχυση αστικού πρασίνου & αστικού εξοπλισμού 

Ειδικός Στόχος 1   Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 Για  να διατηρηθεί η ανάμνηση του ρέματος στον ιστό της πόλης θα 
γίνουν φυτεύσεις  στο ίχνος τους δημιουργώντας  πράσινες διαδρομές 
στην πόλη που θα προσδώσουν μια συνέχεια στη σχέση φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντος. Φυτεύσεις θα γίνουν και κατά μήκος του 
πράσινου δακτυλίου οριοθετώντας αυτόν, καθώς και σε  δρόμους 
εντός του εσωτερικού δακτυλίου (κέντρο πόλης). Επίσης θα 
διαμορφωθούν και διάφοροι μικροί κοινόχρηστοι χώροι. Οι φυτεύσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν φυλλοβόλα δέντρα  με υψηλούς κορμούς και 
με φύλλωμα αρκετά διαπερατό που θα συμβάλλουν στο μικροκλίμα 
της περιοχής. Στο κέντρο θα δημιουργηθούν δεντροστοιχίες με 
εξυγίανση και ενίσχυση των υφιστάμενων δέντρων κατά μήκος οδικών 
αξόνων ώστε να δημιουργούν σκιά για βασικές πορείες πεζών. 
Παράλληλα θα τοποθετηθούν καθιστικά που θα δημιουργούν ευνοϊκές 
συνθήκες για τη χρήση του αστικού χώρου σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Τέλος θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες εργασίες υποδομής 
(π.χ. σύστημα άρδευσης). 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Η παρέμβαση συμβάλλει στους στόχους της Β.Α.Α., για την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος,  στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων (βελτίωση 
μικροκλίματος, μείωση επιπέδου  θορύβου, ρύπανση ατμοσφαιρικού 
αέρα) 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

1.300.000€ ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020,  

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

  Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

6.e/1 
 Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, 
την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου / Στήριξη για βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου   
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση 
αστικού πρασίνου 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 

Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας  

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης) 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το σχέδιο πόλης και  το Γ.Π.Σ. 
Αγρινίου. 
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Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.4 Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 
 
Ειδικός Στόχος 4 
 
Ειδικός Στόχος 6 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 

Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών 
και κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης. 

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 

Σύνταξη τεχνικών μελετών για την  ανάδειξη των ρεμμάτων. ( 1ο 

υποέργο) 

 

Ρέμα Καρπενησίου ,  Ρέμα περιοχής 2ου Κλάδου Λυκοραχίτη 

(Πλησίον νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ) ( 2ο υποέργο) 

Στα τμήματα των ρεμάτων που παραμένουν ανοικτά θα γίνουν  έργα 
διευθέτησης της κοίτης τους,  σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες  
και έργα διαμόρφωσης της παρόχθιας ζώνης.Αναλυτικότερα  
προβλέπεται η δημιουργία  πεζοδρόμων, μονοπατιών, χώρων 
αναψυχής,   δενδροφύτευση, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού καθώς 
και η κατασκευή συνοδών έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης,  αποχέτευσης, Φωτισμού ΟΚΩ κλπ). 
 

Ρέμα Λυκοραχίτη (I)(Άγιος Θωμάς) ( 3ο υποέργο) 

Στο τμήμα του ρέματος που παραμένει ανοικτό θα γίνουν  έργα 
διευθέτησης της κοίτης του σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και 
έργα διαμόρφωσης της παρόχθιας ζώνης.Προβλέπεται η ανάδειξη του 
υπάρχοντος πέτρινου τοξωτού γεφυριού, η δημιουργία  πεζοδρόμων, 
μονοπατιών, χώρων αναψυχής,   δενδροφύτευση, τοποθέτηση αστικού 
εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή συνοδών έργων υποδομής (δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης,  αποχέτευσης, φωτισμού ΟΚΩ κλπ). 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Οι περιοχές αυτές είναι οι τελευταίες στην  πόλη που τα ρέματα είναι 
ανοικτά, σε συνδυασμό με την παρόχθια βλάστηση, αποτελούν 
οικοτόπους  ( από πλευράς βιοποικιλότητας ), σημαντικά 
οικοσυστήματα που είναι απολύτως απαραίτητο να διαφυλαχτούν.  
Τα οφέλη είναι πολυσήμαντα, πολυπληθή  οικολογικά, 
περιβαλλοντικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, αισθητικά. 
Τέτοιοι χώροι αποτελούν έναυσμα για την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών στην διαχείριση τους, μέσω προγραμμάτων δράσης και 
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εθελοντικής εργασίας  . Η χρήση αυτή, δηλαδή η αντιμετώπιση του 
ρέματος ως χώρου αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής  συντελεί 
στην αναβάθμιση της περιοχής και δημιουργεί πόλο έλξης για 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Προϋπολογισμός  
 
 
 
 
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

  50.000€ (μελέτες) ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -2020 

1.650.000€ ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -2020 

6.100.000€ E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

7.800.000€  

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -2020 

E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

  Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

6.e/1 
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, 
την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου / Στήριξη για βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη  
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Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.4: Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση 
αστικού πρασίνου 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 

Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας  

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το σχέδιο πόλης και το Γ.Π.Σ. 
Αγρινίου. 
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.5 Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 
 
Ειδικός Στόχος 6 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 

Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 
Το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου έχει συνολικό εμβαδό 
56.440 τμ. (57 στρέμματα)  και βρίσκεται εντός του  εγκεκριμένου 
Σχεδίου Πόλεως.  
Το έργο θα περιλαμβάνει ήπιες και αναγκαίες επεμβάσεις όπως την  
εξυγίανση του φυτικού κεφαλαίου, την φυτοτεχνική διαμόρφωση, την 
αρχιτεκτονική διαμόρφωση κλπ. προκειμένου το πάρκο να καταστεί 
λειτουργικό και προσβάσιμο στους κατοίκους της Πόλεως του 
Αγρινίου.                       
Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθεί:    
Εξυγίανση του φυτικού κεφαλαίου κατόπιν αξιολόγησης από 
πλευράς σταθερότητας – επικινδυνότητας και γενικής κατάστασης 
υγείας των υπαρχόντων δένδρων και θάμνων 
Αρχιτεκτονική διαμόρφωση με τη δημιουργία, επανακατασκευή ή 
συντήρηση δρόμων πεζοδρόμων, μονοπατιών, πεδία με καθιστικά, 
κρήνες και άλλες παρόμοιες κατασκευές, πεδία με αθλοπαιδιές, 
συντήρηση της εξωτερικής περίφραξης ,τοποθέτηση φωτισμού και 
αστικού εξοπλισμού. 
Φυτοτεχνική διαμόρφωση με νέες φυτεύσεις σε πρασιές ή σε 
ελεύθερη διάταξη, εμπλουτισμό της βλάστησης . 
 Κατασκευή  συνοδών έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,  
αποχέτευσης, φωτισμού ΟΚΩ κλπ),με γνώμονα την εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων και ενέργειας για τη λειτουργία τους.  

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Στόχος  της  δράσης  μας  είναι  η  επανοικειοποίηση  του χώρου 
του  πάρκου  του Αγρινίου 
,  η  ουσιαστική  ένταξή  του  στην  πόλη  και  στη  ζωή    
των κατοίκων, μέσα από μια ήπια  ανάπλαση  του. Θα αποτελεί  
ένα  χώρο  ενιαίο, δημόσιο, με  πολύ  πράσινο,  χώρους 
πολιτισμού,  λαϊκού αθλητισμού  και  αναψυχής σε όφελος  όλων των 
κατοίκων. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

1.800.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης  ΠΕΠ ΠΔΕ  2014-2020 
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(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργου 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

  Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

6.c/1 
 Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς / Αύξηση της ελκυστικότητας των 
φυσικών και πολιτιστικών περιοχών 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία - Απασχόληση 
Μέτρο 3.4: Απασχόληση - Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού 
Στόχος 3.4.1: Στήριξη τοπικής απασχόλησης 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

 
Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το Γ.Π.Σ. Αγρινίου. 
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Πράξη 1.6 Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους   Αγίου   
Χριστοφόρου   του   Δήμου Αγρινίου  
 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 
 
 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 
 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 Διαχειριστική μελέτη Προστασίας  και αναβάθμισης του 

περιαστικού δάσους  Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Αγρινίου 

και Επικαιροποίηση της από 2010 μελέτης «Προστασία και 

αναβάθμιση του περιαστικού Δάσους Αγίου Χριστοφόρου του 

Δήμου Αγρινίου.( 1ο υποέργο). 

 Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους  Αγίου 

Χριστοφόρου του Δήμου Αγρινίου ( 2ο υποέργο) 

Η συνολική μελετώμενη έκταση είναι 491347,93μ2 και θα 
περιλαμβάνει  τα εξής έργα: 

 Χωμάτινα & χαλικόστρωτα μονοπάτια με κατασκευές από 
κορμίδια και πέτρινους τοίχους  όπου απαιτείται. 

 Βελτίωση των υπαρχόντων δρόμων 
 Δημιουργία κύριου χώρου υπαίθριου γεύματος (παιδική χαρά, 

τραπεζοκαθίσματα, χώροι υγιεινής κλπ). 
 Δημιουργία δευτερεύοντα χώρου  υπαίθριου γεύματος 
 Δημιουργία τεσσάρων θέσεων θέασης που θα περιλαμβάνουν 

στεγασμένα καθιστικά (κιόσκια) και καθιστικά (παγκάκια). 
 Φωτισμός 
 Χώροι στάθμευσης 
 Φυτεύσεις 
 Καθαρισμοί – κλαδεύσεις 
 Έργα πυρασφάλειας 

 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Στόχος είναι η καλύτερη λειτουργία και αξιοποίηση του χώρου του 
δασυλλίου με τον  λειτουργικό εμπλουτισμό,  την επέκταση των 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων , την  παροχή ασφάλειας στους χρήστες 
καθώς και την  προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η υλοποίηση 
του έργου θα  προσφέρει ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών  σε 
θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, μέσω φορέων  που 
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δραστηριοποιούνται  στο Δήμο   ώστε  να γίνει ένας χώρος αναψυχής , 
άθλησης και προώθησης εναλλακτικού τουρισμού. 

Προϋπολογισμός  
 
 
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

50.000€ ΜΕΛΕΤΗ 

3.450.000 € ΕΡΓΟ 

3.500.0000 €  

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Γενικός πληθυσμός πόλης 

 Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  

Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το Γ.Π.Σ. Αγρινίου. 
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Πράξη 1.7 Αποκατάσταση – Αρχοντικού Σωχωρίτη και δημιουργία μικρού 
αστικού πάρκου πέριξ  αυτού 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 Δημιουργία μικρού αστικού Πάρκου    ( 1ο υποέργο) 

Η περιοχή παρέμβασης είναι το Ο.Τ. 65 στο εσωτερικό του οποίου 
βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο «Αρχοντικό Σωχωρίτη». 
 Στο ΟΤ 65 στόχος  είναι   η δημιουργία ενός μικρού αστικού πάρκου με 
την Ενοποίηση  των Ακαλύπτων χώρων και των ΚΧ στο εσωτερικό του 
οικοδομικού τετραγώνου. 
Η δράση αποβλέπει σε  ήπιας μορφής επέμβαση με  φυτεύσεις  που θα 
αναδείξουν και θα εντείνουν τον χαρακτήρα της περιοχής, κατασκευή 
υποδομών, διαμόρφωση και επίστρωση των   πεζόδρομων με υλικά 
φιλικά προς το περιβάλλον,   τοποθέτηση   αστικού εξοπλισμού και  
φωτισμού   με λαμπτήρες LED.  

 Αποκατάσταση  Αρχοντικού Σωχωρίτη ( 2ο υποέργο) 

Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η διατήρηση,  αποκατάσταση και 
ανάδειξη του διατηρητέου κτηρίου και κυρίως των πολύ αξιόλογων 
όψεων του ,καθώς και η σωστή λειτουργικά ένταξη των νέων χρήσεων 
στο εσωτερικό του, χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα του. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Στόχοι: 
- η αξιοποίηση του χώρου με την δημιουργία μικρού αστικού πάρκου  
θα αποτελέσει πόλο έλξης στο ιστορικό κέντρο της πόλης και πρότυπο 
για την δημιουργία και άλλων χώρων πρασίνου με την ενοποίηση 
ακαλύπτων εσωτερικών τμημάτων οικοδομικών τετραγώνων.  
- η αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτηρίου 

Προϋπολογισμός  
 
 
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

500.000€ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 

700.000 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ 

1.200.000 €  

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
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Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Αρχοντικό Σωχωρίτη) 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Γενικός πληθυσμός πόλης 

 Επισκέπτες της πόλης. 

 Κάτοικοι περιοχής  

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση 
αστικού πρασίνου 
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 2.4.     Πολιτισμός 
Στόχος 2.4.2: Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 

Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου  
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Πράξη 1.8 Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 
 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 Δημαρχείο  Αγρινίου 

Στο Δημαρχείο Αγρινίου  θα γίνουν τα απαραίτητα έργα για  
ενεργειακή  αναβάθμιση του κτιρίου ώστε να θωρακιστεί το 
κτίριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστεί όσο το 
δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο. 
1. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων 
2. Μόνωση ταράτσας με εφαρμογή ψυχρών υλικών 
3. Αντικατάσταση κουφωμάτων 
4. Αναβάθμιση θέρμανσης 
5. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με led 
 

 Κινηματογράφος  Άνεσις 
Στον κινηματογράφο Άνεσις θα γίνουν τα απαραίτητα έργα  
ανακαίνισης και ενεργειακής  αναβάθμισης του κτιρίου, ώστε να 
δημιουργεί ένας σύγχρονος κινηματογράφος (καθίσματα , μηχανήματα 
προβολής – ήχου κ.λ.π) και  να θωρακιστεί  έναντι των απωλειών που 
έχει για να καταστεί όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο. 

 
 Πρώην Καπναποθήκες Παπαστράτου για Στέγαση Δομών 

Πολιτισμού –Διοίκησης 
 
Στατική ενίσχυση του κτηρίου,  αρχιτεκτονική διαμόρφωση του 
εσωτερικού του κτηρίου και ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους. 
 

 Ανακατασκευή των παλαιών Καπναποθηκών Παπαπέτρου για 
δημιουργία Διαχρονικού   Μουσείου 
 

Αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτηρίου για  
επανάχρηση για τη   δημιουργία «Διαχρονικού μουσείου» 
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 Ανακατασκευή κτιρίου πρώην οργανισμού καπνού 
 

Στατική ενίσχυση του κτηρίου,  αρχιτεκτονική διαμόρφωση του 
εσωτερικού του κτηρίου και ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους 
ώστε να καταστεί λειτοτργικό 
 

 Ανακαίνιση –Ανακατασκευή  του υπάρχοντος κτιρίου 
(Αναψυκτηρίου ) εντός του Πάρκου 

Ανακαίνιση – ανακατασκευή  του υπάρχοντος κτιρίου με όλες τις 
απαραίτητες εργασίες τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό 
χώρο, προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο 
ενεργοβόρο και πιο λειτουργικό. 
 

 ΚΔΑΠ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
 

Στο κτίριο ΚΔΑΠ ΦΑΝΤΑΣΙΑ θα γίνουν τα απαραίτητα έργα  
ανακαίνησης και ενεργειακής  αναβάθμισης του κτιρίου, ώστε να 
θωρακιστεί  έναντι των απωλειών που έχει και να καταστεί όσο το 
δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο και πιο λειτουργικό. 
 

 Παπαστράτειος  Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Στον κτίριο της Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα γίνουν τα 
απαραίτητα έργα  συντήρησης  και ενεργειακής  αναβάθμισης του 
κτιρίου, ώστε να θωρακιστεί  έναντι των απωλειών που έχει και να 
καταστεί όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο και πιο 
λειτουργικό. 

 

 Κτίριο Δημοτικού Συμβουλίου (Πρώην Τράπεζα Ελλάδος)  
Στον κτίριο  Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνουν τα απαραίτητα έργα  
συντήρησης  και ενεργειακής  αναβάθμισης του κτιρίου, ώστε να 
θωρακιστεί  έναντι των απωλειών που έχει και να καταστεί όσο το 
δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο και πιο λειτουργικό. 
  

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Η παρέμβαση εντάσσεται στη γενικότερη πρόθεση για μείωση των 
εκπομπών CO2 . 
Θα επιτευχθεί μείωση των   λειτουργικών δαπανών  γιά ηλεκτρικό 
ρεύμα και πετρέλαιο, εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση 
μικροκλίματος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και απόδοση 
σε χρήση ανενεργών κτιρίων.   

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

28.000.000 € 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΠΑνΕΚ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

91 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη 
φύση του έργου, 
συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη 
λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική 
τεκμηρίωση της εξασφάλισης 
των συνθηκών και απαιτήσεων 
παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετ
άλλευσης του προτεινόμενου 
έργου   (π.χ. διαμόρφωση 
δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία 
του χώρου, διαθεσιμότητα 
προσωπικού κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Υπουργείο Πολιτισμού (για το κτίριο των αποθηκών Παπαπέτρου) 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

 Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον 
Στόχος 1.1.4: Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Στόχος 1.1.5: Αντιμετώπιση αέριας ρύπανσης 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση 
αστικού πρασίνου 
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 2.4.     Πολιτισμός 
Στόχος 2.4.2: Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων 
Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
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Μέτρο 3.4     Απασχόληση –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στόχος 3.4.1:  Στήριξη τοπικής απασχόλησης  
Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου  
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Πράξη 1.9 Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
Ειδικός Στόχος 2 
 
 
Ειδικός Στόχος 3 
 
 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 
 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

 

 Επισκευή – Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου   &  3ου  Δημοτικού 
σχολείου  Αγρινίου 
 

 Το 4ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου έχει χαρακτηριστεί ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του. Πρόκειται για 

αξιόλογο νεοκλασσικό κτίριο κεραμοσκεπές, υπεριψωμένο,  ισόγειο, με 

χαρακτηριστική   Π διάταξη. 

 Το 3ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου είναι πέτρινο κτίριο του μεσοπολέμου. 

 
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εντάσσονται στις παρακάτω ενότητες: 
•Εργασίες στα σχολικά κτίρια και τους αύλειους χώρους των σχολείων, 
με κύρια κατεύθυνση την αναβάθμιση των βιοκλιματικών και 
ενεργειακών χαρακτηριστικών των σχολικών κτιρίων και την επίτευξη 
της βέλτιστης εσωτερικής και εξωτερικής περιβαλλοντικής ποιότητας. 
•Εργασίες για την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου του σχολικού 
συγκροτήματος και των κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές γειτνίασης 
με τον αστικό ιστό, που έχουν άμεση σχέση με την βιοκλιματική 
αναβάθμιση την  σχολική μονάδα. 
Οι εργασίες αναβάθμισης μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: 
•Οικοδομικές παρεμβάσεις όπως, στατική αποκατάσταση δωμάτων και 
σκεπών, αλλαγή ή επισκευή μόνωσης δώματος, αλλαγή  εξωτερικών 
κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, σκίαστρα – ηλιοπροστασία, εξωτερική 
θερμομόνωση, εξωτερικοί χρωματισμοί – ψυχρά  υλικά, αισθητική 
αναβάθμιση όψεων των κτιρίων 
•Ανακαίνιση των αιθουσών διδασκαλίας και των χώρων υγιεινής 
•Επεμβάσεις για βελτίωση προσβασιμότητας και εύκολη κυκλοφορία 
ΑΜΕΑ 
• Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο όπως, φύτευση – υψηλού, 
χαμηλού πρασίνου, πλακοστρώσεις, στέγαστρα – καθιστικά, 
κατασκευή δαπέδων με χρήση ψυχρών  υλικών 
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•Εγκατάσταση συστημάτων βελτίωσης συνημιτόνου στους ηλεκτρικούς 
πίνακες 
•Παρεμβάσεις μετατροπής της υφιστάμενης Η/Μ εγκατάστασης με 
σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών χαρακτηριστικών και της 
απόδοσής της (μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, αντικατάσταση 
λεβήτων &  καυστήρων, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στα 
λεβητοστάσια κ.λ.π.) 
•Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων κατάλληλης ισχύος 
στην στέγη του σχολικού κτιρίου και εγκατάσταση υποσταθμού. 
 

 2ο + 6ο Γυμνάσιο Αγρινίου + 3ο Λύκειο Αγρινίου  
Στα σχολεία 2ο & 6ο Γυμνάσιο καθώς και στο 3ο Λύκειο Αγρινίου θα 
γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
Αλλαγή  παλαιών λαμπτήρων με νέους τύπου LED,  τοποθέτηση 
αυτοματισμών  στο σύστημα θέρμανσης στις σχολικές αίθουσες,  και 
αλλαγή κουφωμάτων.  
 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Η παρέμβαση εντάσσεται στη γενικότερη πρόθεση για μείωση των 
εκπομπών CO2 . 
Θα επιτευχθεί μείωση των   λειτουργικών δαπανών  γιά ηλεκτρικό 
ρεύμα και πετρέλαιο, εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση 
μικροκλίματος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και απόδοση 
σε χρήση ανενεργών κτιρίων.   

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

5.200.000 € 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΠΑνΕΚ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη 
φύση του έργου, 
συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη 
λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική 
τεκμηρίωση της εξασφάλισης 
των συνθηκών και απαιτήσεων 
παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετ
άλλευσης του προτεινόμενου 
έργου   (π.χ. διαμόρφωση 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία 
του χώρου, διαθεσιμότητα 
προσωπικού κλπ) 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Μαθητές των σχολείων 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον  
Στόχος 1.1.4: Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον  
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση 
αστικού πρασίνου 
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Μέτρο 2.3     Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση   

Στόχος 2.3.1: Συντήρηση – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής 
αγωγής. 

Μέτρο 2.4.     Πολιτισμός 
Στόχος 2.4.2: Ανάδειξη, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών – 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

 
Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου  
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Πράξη 1.10 Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  
νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 
 

Ειδικός Στόχος 4   
 
Ειδικός Στόχος 6  

Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών και 
κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης. 
Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Το έργο περιλαμβάνει: 

την  διαμόρφωση οδών  σχεδίου πόλεως (Αναπαύσεως, Κλεισθένους, 
Παυσανία)  που βρίσκονται  εντός της περιοχής του επιχειρηματικού 
κέντρου  στη  νοτιοδυτική είσοδο  της πόλης  και συνδέονται με την 
Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (ΔΕΔ-Μ). Θα κατασκευαστούν όλα τα βασικά 
δίκτυα υποδομών (αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, 
άρδευσης ), πεζοδρόμια , σήμανση  οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατασκευή κυκλικού  κόμβου στην συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη 
& Μάνου  Κατράκη, 
 

Δημιουργία  νησίδων πρασίνου ,κατασκευή πεζοδρομίων  επί της 
οδού Μάνου Κατράκη έως  την οδό  Αγίου  Ιωάννη Ρηγανά για τη 
ασφαλή σύνδεση του πράσινου  δακτυλίου με την Ε.Ο. Αγρινίου- 
Καρπενησίου. 

 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της 
περιοχής, στην επίτευξη άμεσης και ασφαλής πρόσβασης  από το     
ΔΕΔ-Μ τόσο στο κέντρο της πόλης  όσο και στην περιοχή του 
επιχειρηματικού κέντρου. 

Θα βελτιώσει τις  μεταφορικές υποδομές για υφιστάμενες επιχειρήσεις 
και δομές  (όπως υπεραστικό  ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας, Μουσικό Σχολείο 
Αγρινίου) και θα προσελκύσει επιχειρηματικές επενδύσεις, 
ενισχύοντας  την τοπική οικονομία και την απασχόληση.  

  

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

4.300.000 € 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 
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Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

  Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

7.b/1 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων /  

Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 

 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  
 

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία - Απασχόληση 
Μέτρο 3.4.:   Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Στόχος 3.4.2 : Τόνωση της επιχειρηματικότητας 
Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον   
Στόχος 1.2.1:Ολοκλήρωση Πολεοδομικού και Χωροταξικού 
Σχεδιασμού 
Στόχος 1.2.3:  Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 
Μέτρο 1.3:  Υποδομές - Δίκτυα 
Στόχος1.3.4: Aναβάθμιση μεταφορικών υποδομών 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  

 
Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου καθώς και με την 
Κυκλοφοριακή μελέτη 
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.11 Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη θέση 
 του Εθνικού Σταδίου.  

 
Ειδικός Στόχος 4   
 
 

 
Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών και 
κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης. 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει: 
Τη δημιουργία κυκλικού κόμβου επί της Εθνική Οδού Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων στη θέση των φωτεινών σηματοδοτών  κόμβου Δημοτικού 
σταδίου. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Η υλοποίηση του έργου θα δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα της 
ασφαλούς κυκλοφορίας του  σημείου αυτού και θα εξαλείψει τον 
τεράστιο αριθμό των δυστυχημάτων που καταγράφονται ετησίως. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

500.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 , E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη 
φύση του έργου, 
συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη 
λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική 
τεκμηρίωση της εξασφάλισης 
των συνθηκών και απαιτήσεων 
παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετ
άλλευσης του προτεινόμενου 
έργου   (π.χ. διαμόρφωση 
δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / 
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
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αναλαμβάνει την λειτουργία 
του χώρου, διαθεσιμότητα 
προσωπικού κλπ) 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων, επαγγελματίες, επισκέπτες και γενικά 
όλος ο πληθυσμός του Δήμου Αγρινίου   

 Κάτοικοι Δήμου Αγρινίου 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

Άξονας 3 Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορών 
υποδομών 
7b /7.β.1Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 
/Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος  
 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.3:  Υποδομές - Δίκτυα 
Στόχος1.3.4: Aναβάθμιση μεταφορικών υποδομών 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
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Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.12 Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και 
κατασκευή στάσεων 

Ειδικός Στόχος 3 
 
 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και 
προστασία της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών 
μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε 
υποδομές και υπηρεσίες. 
 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Θα γίνει προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων  και μικρών ηλεκτρικών 
λεωφορείων  για την εξυπηρέτηση του κοινού  και η κατασκευή 
δικτύου στάσεων. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί και 
με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

H προμήθεια των ηλεκτρικών ποδηλάτων και  λεωφορείων και η 
κατασκευή του δικτύου στάσεων θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες της πόλης, θα επιφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας    και μείωση των εκπομπών CO2.  
  

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

500.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ, άλλο)  

 Ε.Τ.Π.Α. 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση της 
εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευσης 
του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που αναλαμβάνει 
την λειτουργία του χώρου, 
διαθεσιμότητα προσωπικού κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Γενικός πληθυσμός πόλης 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  

4.e/1 
Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
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(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα στα 
οποία συμβάλλει)  
 

αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων/ Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους Σχεδίων 
Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος1.2.3: Ολοκληρωμένος κυκλοφορικός σχεδιασμός 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το σχέδιο πόλης και την 
Κυκλοφοριακή μελέτη. 

 
 
 
  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

102 

 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.13 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού 

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Αντικατάσταση παλαιών & ενεργοβόρων φωτιστικών τύπου Hg με νέα 
υψηλής τύπου LED. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

H αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού στοχεύει στην αποδοτικότερη 
χρήση της ενέργειας. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας λόγω  
χαμηλής  κατανάλωσης , βελτίωση  του  κόστους  συντήρησης, μείωση 
των εκπομπών CO2, καλύτερη ποιότητα φωτισμού, δηλαδή   ταυτόχρονη 
επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

1.000.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΠΑνΕΚ 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων, επαγγελματίες, επισκέπτες και γενικά 
όλος ο πληθυσμός του Δήμου Αγρινίου   

 Κάτοικοι Δήμου Αγρινίου 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
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ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 
Μέτρο 1.3: Υποδομές - Δίκτυα 
Στόχος 1.3.3:  Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων χώρων 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.14 Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων    

Ειδικός Στόχος 1   
 
 
 

Βελτίωση  του αστικού περιβάλλοντος με  ανάπλαση της πόλης, 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση των ρύπων και 
περιορισμό του θορύβου.     

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Προμήθεια και τοποθέτηση υπογείων κάδων απορριμμάτων 
στον αστικό ιστό της πόλης. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Με την προμήθεια & εγκατάσταση του προτεινόμενου 
συστήματος υπόγειων κάδων αναμένονται τα παρακάτω οφέλη:  

 Γενική  αισθητική  αναβάθμιση της εικόνας  του  περιβάλλοντος 
χώρου στα σημεία εγκατάστασης. Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση 
των απορριμμάτων στην κοινή θέα και επιτυγχάνεται ασφαλής 
αποθήκευση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα οσμών 
(στεγανότητα συστήματος, χαμηλότερες θερμοκρασίες στο 
υπόγειο τμήμα) και αποτροπή πρόσβασης στα έντομα, 
αδέσποτα ζώα. 
• Μικρότερη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
•Αποδοτικότητα στην αποκομιδή : η αποκομιδή ενός υπόγειου 
κάδου αντικαθιστά 4 τροχήλατους κάδους 
1.Οι υπόγειοι κάδοι έχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους 

χρήστες και ειδικές ομάδες χρηστών (παιδιά, ΑΜΕΑ, κλπ) 

 Οι υπόγειοι κάδοι έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

1.000.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 
Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι περιοχής έργων 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

 Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

6.e/1 
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, 
την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου / Στήριξη για βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη  

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
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Πράξη 1.15 Σύστημα διαχείρισης στάθμευσης και πληροφόρησης 

 

Ειδικός Στόχος 5  Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων «έξυπνης» πόλης στις αστικές 
περιοχές 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

  Τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενημερωτικών πινακίδων, με ποικίλες 
πληροφορίες, όπως η κίνηση των οχημάτων, οι διαθέσιμες θέσεις 
στάθμευσης, για εκδηλώσεις, για γενικότερα θέματα ενδιαφέροντος 
κοινού. Οι πινακίδες θα συνδέονται μέσω WiFi με ένα κεντρικό σημείο 
ελέγχου και διαχείρισής τους. Επίσης θα συνδέονται με το σύστημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης, που θα υλοποιηθεί με αισθητήρες ανά θέση 
στάθμευσης, που θα συνδέονται μέσω ασύρματου δικτύου και θα 
μπορεί να γίνει πλήρης έλεγχος των θέσεων και των παραβάσεων, 
καθώς και διευθέτηση της κυκλοφορίας μέσω συστήματος 
παρακολούθησης και ενημέρωσης. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό, μείωση των 
αερίων ρύπων και καταναλισκόμενων καυσίμων. μείωση άσκοπων 
μετακινήσεων οχημάτων, πολιτών και περιπολιών αρμοδίων 
υπαλλήλων για παραβάσεις στάθμευσης. 
Άμεση πληροφόρηση πολιτών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, 
εκδηλώσεις και χρηστικών πληροφοριών. 
Αυτοματοποίηση διαδικασιών πληροφόρησης κοινού και ελεγχόμενης 
στάθμευσης, παροχή wifi στους πολίτες. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

 170.000,00€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

Γενικός πληθυσμός πόλης 
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 Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

2.c/1 
 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής 
υγείας/ Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις και πολίτες 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου   
Μέτρο 1.4: Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του δήμου. 
Στόχος1.2.1:Συντήρηση - αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με την Κυκλοφοριακή μελέτη. 
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Πράξη 1.16 Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων 

 

Ειδικός Στόχος 5  Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων «έξυπνης» πόλης στις αστικές 
περιοχές 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Η πράξη αφορά στην τοποθέτηση στα οχήματα του Δήμου, 
αισθητήρων για διάφορα χαρακτηριστικά τους, όπως GPS για 
τον έλεγχο των δρομολογίων και των χιλιομέτρων, μέτρησης 
καυσίμων, κ.λπ. και παρακολούθηση όλων των παραμέτρων 
των οχημάτων (οδηγοί, ωράριο κίνησης, δρομολόγιο κίνησης, 
καύσιμα που καταναλώθηκαν, ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, λάστιχα που αντικαταστάθηκαν, συνεργεία 
επισκευής βλαβών και service, από ειδικό λογισμικό, με 
αποτέλεσμα την καλύτερη και οικονομικότερη διαχείρισή τους. 
 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί και 
με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

 Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό, μείωση των 
αερίων ρύπων και καταναλισκόμενων καυσίμων, μείωση 
λειτουργικών εξόδων στόλου οχημάτων και βελτιστοποίηση 
δρομολογίων ανάλογα με τις  ανάγκες όπως κάθε φορά 
διαμορφώνονται. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

 50.000,00€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση της 
εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευσης 
του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που αναλαμβάνει 
την λειτουργία του χώρου, 
διαθεσιμότητα προσωπικού κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 (Τίτλος)  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Γενικός πληθυσμός πόλης 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 

2.c/1 
 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής 
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επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα στα 
οποία συμβάλλει)  
 

διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής 
υγείας/ Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις και πολίτες 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους Σχεδίων 
Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου   
Μέτρο 4.2: Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του δήμου. 
Στόχος 4.2.2: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των Υπηρεσιών 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  

 
 

 
 
  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

110 

Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.17   Επέκταση και αναβάθμιση συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου 

 

Ειδικός Στόχος 5  Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων «έξυπνης» πόλης στις αστικές 
περιοχές 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Διαχείριση και παρουσίαση χωρικών δεδομένων (spatial data) 
(διαχείριση και παρουσίαση γεωγραφικά συσχετισμένων πληροφοριών 
(geographically-referenced)) μέσω Συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (GIS). 
  
 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

 σύνδεσης με περισσότερους χρήστες με την πληροφορία που 

χρειάζονται για λήψη καλύτερων αποφάσεων  

 γρήγορης δημοσίευσης, χαρτογραφικών Web εφαρμογών και 

υπηρεσιών προσαρμοσμένες στο κοινό  

 απλοποίηση της πρόσβασης στα γεωγραφικά δεδομένα και 

εικόνες. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

30.000,00€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 (Τίτλος)  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι    O πληθυσμός του Δήμου Αγρινίου   

 Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου   

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

2.c/1 
 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 
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ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής 
υγείας/ Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις και πολίτες 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου   
Μέτρο 4.2: Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του δήμου. 
Στόχος4.2.2: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
των Υπηρεσιών 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
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Πράξη 1.18 Παρεμβάσεις  προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ  σε κοινόχρηστους  χώρους  

Ειδικός Στόχος 3 
 
 
 

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία 
της κίνησης των πεζών, χρήση ήπιων μορφών μετακίνησης και βελτίωση 
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε υποδομές και υπηρεσίες. 
 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

Η παρέμβαση αυτή θα περιλαμβάνει την ανακατασκευή των 

προσβάσεων ΑΜΕΑ ή την κατασκευή νέων  σε πεζοδρόμια και 

κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές (κλίση, υλικά, …) 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

 Η παρέμβαση συμβάλλει στο στόχο της Β.Α.Α. για   αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

500.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Πληθυσμός ΑΜΕΑ 

 Γενικός πληθυσμός πόλης 

 Επισκέπτες της πόλης. 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
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επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον 
Στόχος 1.2.2:Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων – αύξηση αστικού 
πρασίνου 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με το σχέδιο πόλης,  το Γ.Π.Σ. 
Αγρινίου καθώς και με την Κυκλοφοριακή μελέτη. 
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.19 Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων  
περιοχής  Αγίας Βαρβάρας. 

Ειδικός Στόχος 7   Ολοκλήρωση βασικών υποδομών υγρών αποβλήτων για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

Θα κατασκευαστεί  δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων στην περιοχή 
βορειοανατολικά του πράσινου δακτυλίου (περιοχή Αγίας Βαρβάρας)  
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η περιοχή είναι 
σχετικά νεόδμητη και στερείται αποχετευτικού δικτύου. 

 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων της 
πόλης είναι η ύπαρξη  αποχετευτικού δικτύου. 
Το έργο θα συμβάλει στην διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος, και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.  

 Προϋπολογισμός  
 
 
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

1.200.000€ ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

2.000.000 € E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

3.200.000 €  

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020, E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΔΕΥΑΑ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι Δήμου Αγρινίου 

Σύνδεση με Επενδυτική 6.b/2 
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Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

 Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα 
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις/ Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.3: Υποδομές -Δίκτυα 
Στόχος1.3.2:Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το σχέδιο πόλης Αγρινίου. 
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Πίνακας 3.1.1 Παρουσίαση Πράξης 

 Παρουσίαση Πράξης 

Πράξη 1.20 Αντικατάσταση τμημάτων αποχετευτικού δικτύου πόλεως 
Αγρινίου και αντικατάσταση του  συνδετήριου αγωγού λυμάτων 
με τον κεντρικό συλλεκτήριο. 

Ειδικός Στόχος 7  Ολοκλήρωση βασικών υποδομών υγρών αποβλήτων για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

Θα γίνει αντικατάσταση  τμημάτων  των πεπαλαιωμένων δικτύων 

αποχέτευσης εντός της περιοχής παρέμβασης καθώς και αντικατάσταση 

του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων που οδηγεί τα λύματα 

στον βιολογικό καθαρισμό. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Προϋπόθεση για την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων της πόλης είναι η 
σωστή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου. 

Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

2.800.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

E.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΔΕΥΑΑ 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κάτοικοι Δήμου Αγρινίου 
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Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  
 

 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.3: Υποδομές -Δίκτυα 
Στόχος1.3.2:Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το σχέδιο πόλης Αγρινίου  
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.21 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων  και  
υπηρεσιών ΤΠΕ 

Ειδικός Στόχος 6 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με 
προτεραιότητα στους τομείς: 

1. τροφίμων – ποτών (προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, 

ενσωμάτωση τεχνολογίας στο προϊόν και στη συσκευασία , logistics) 

2. τουρισμού (εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων με εισαγωγή ΤΠΕ, 

προώθηση του «Πράσινου τουρισμού», δημιουργία ηλεκτρονικών 

εφαρμογών)  

3. νέων επιστημόνων 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Καλύτερη προώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων, αύξηση της 
κατανάλωσης, εξωστρέφεια επιχειρήσεων με έμφαση στην 
παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων και ανάδειξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενίσχυση των επιχειρήσεων. 

 Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

650.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

Επιχειρήσεις  Δήμου Αγρινίου 
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Επιχειρήσεις 

Κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης 
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Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

2.b/1 
 Ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό 
εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ / Αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς 
την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.2: Οικονομικές δραστηριότητες 
Στόχος 3.2.3: Δράσεις Ενίσχυσης του κλάδου των Υπηρεσιών 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου. 
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Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.22 Στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 

Ειδικός Στόχος 6 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

Στήριξη  κατά προτεραιότητα των καινοτόμων και δημιουργικών ΜΜΕ 
σε όλους  τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με κεφάλαια 
εκκίνησης (σποράς) ή αναβάθμισης της επιχείρησης για υποδομές και 
εξοπλισμό. 

 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Στόχος του προγράμματος είναι  η αναχαίτιση της ανεργίας και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

 Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

2.000.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΤΠΑ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Δήμου Αγρινίου 

 Εργαζόμενοι 

  Συνεταιρισμοί επιχειρήσεων 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  

3.a/1 
Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
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(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

επιχειρήσεων / Αύξηση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις που 
συνδέονται με τους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.2: Οικονομικές δραστηριότητες 
Στόχος 3.2.2: Ενέργειες για την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου. 
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.23 Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων  

Ειδικός Στόχος 6 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

Χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κοινωνικών επιχειρήσεων κατά 
προτεραιότητα στους τομείς : 

 Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας 

 Μεταποίησης και προώθησης αγροτοτροφικών Προϊόντων 

 Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Στόχος του προγράμματος είναι να χρηματοδοτηθούν   ομάδες ενεργών 
πολιτών στον επαγγελματικό σχεδιασμό και τη φιλόδοξη υλοποίηση 
πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τοπικής ανάπτυξης της 
απασχόλησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, με στόχο την 
αντιμετώπιση συλλογικών και κοινωνικών προκλήσεων. 

 Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

250.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΚΤ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
  
 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Κοινωνικές επιχειρήσεις Δήμου Αγρινίου 

Εργαζόμενοι 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  

9.v/1 
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 
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(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

πρόσβαση στην απασχόληση /  9v.Προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.4: Απασχόληση – Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Στόχος 3.4.2: Τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
 

 
 Οι επεμβάσεις είναι συμβατές με  το Γ.Π.Σ. Αγρινίου. 
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Πράξη 1.24 Πρόγραμμα  κατάρτισης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας    

Ειδικός Στόχος 6 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

1. Προγράμματα βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου     
δυναμικού με: 

 Κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες για χρήση στην 
επιχειρηματικότητα. Σύγχρονες μέθοδοι προώθησης προϊόντων 
και υπηρεσιών στο χώρο του διαδικτύου (e – commerce). 

 Εξειδίκευση στην ανάπτυξη μεθόδων εξαγωγών προϊόντων. 

 Κατάρτιση σε θέματα εξωστρέφειας. 

 Εξειδίκευση στη δημιουργία διαδραστικών & δυναμικών 
εφαρμογών διαδικτύου και εφαρμογών για κινητές συσκευές 
(Web and Mobile Apps Development). 

 Εξειδίκευση στο τομέα εξοικονόμησης ενέργειας 

 Εξειδίκευση στα σύγχρονα εργαλεία προώθησης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 

2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 

με υψηλά τυπικά προσόντα στους τομείς προτεραιότητας της RIS 

3 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Σκοπός των προγραμμάτων είναι: 
 

 Η αύξηση  πιθανοτήτων  εύρεσης εργασίας  

 η δυνατότητα των επιχειρήσεων να απασχολήσουν 

επιστημονικό προσωπικό 

  

 Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

150.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΚΤ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
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για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 
Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευση 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

 8. 1/1 
Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη 
ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός 
της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης 
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού /  8.1.Αύξηση των 
ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων της Περιφέρειας 
με έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.4: Απασχόληση – Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Στόχος 3.4.1: Στήριξη τοπικής απασχόλησης 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
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Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.25 Πρόγραμμα για την δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων 
σε τομείς που έχουν αναδειχτεί  στο πλαίσιο της περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης 

Ειδικός Στόχος 6 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου, μεθοδολογίας 
υλοποίησης, υποέργων, 
παραδοτέων)  

Παροχή κεφαλαίου εκκίνησης επιχειρήσεων σε ανέργους (start up) ή 
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, καθοδήγησης και λοιπών 
συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών  (εκπαίδευση κλπ.) για την 
ενίσχυση των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών κατά προτεραιότητα 
στους τομείς: 

 Αγροδιατροφή 
 Τουρισμός – Πολιτισμός 
 Μικροηλεκτρονική – Προηγμένα Υλικά 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών  
 Ενεργειακές Εφαρμογές  

 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
τους στόχους που εξυπηρετεί 
και με άλλες πράξεις και 
προγράμματα)  

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η υποστηρίξη  των ανέργων στην 
προσπάθειά τους να ιδρύσουν επιχείρηση. 

 

 Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

150.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΚΤ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του 
έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που 
αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλευ
σης του προτεινόμενου έργου   (π.χ. 
διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου για 
πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 
αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 

ΑΝΕΡΓΟΙ 
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Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Άνεργοι    

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

8. 3/1 
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων /  8.3.Αύξηση των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της 
Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.4: Απασχόληση – Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Στόχος 3.4.2:  Τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Συμβατότητα με Πολεοδομικό 
σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις και χρήσεις γης)  
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 Παρουσίαση Πράξης  

Πράξη 1.26 Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων σε τομείς που 
περιλαμβάνονται στην  περιφερειακή έξυπνη εξειδίκευση  

Ειδικός Στόχος 6 Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

Περιγραφή  
(Συνοπτική περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου, 
μεθοδολογίας υλοποίησης, 
υποέργων, παραδοτέων)  

 Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών: τα 

προγράμματα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως 

συμβουλευτική, κατάρτιση,  δικτύωση, κλπ. 

 Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων: 

προγράμματα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως 

συμβουλευτική, κατάρτιση/ επιμόρφωση, πιστοποίηση 

προσόντων. 

 Προγράμματα ανάπτυξης/αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, τα 

οποία δύναται να περιλαμβάνουν επιχειρηματικές συμβουλές, 

διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων κλπ. 

Σκοπιμότητα  
(Συνοπτική περιγραφή 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση 
με τους στόχους που 
εξυπηρετεί και με άλλες 
πράξεις και προγράμματα)  

Σκοπός των προγραμμάτων είναι  να υποστηριχθούν εργαζόμενοι 
αλλά και επιχειρηματίες σε κλάδους της RIS3 ώστε να αυξήσουν 
την ικανότητα προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον που 
διαμορφώνεται με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους αλλά και της 
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας 
 
 

 Προϋπολογισμός  
(Σύνολο δημόσια δαπάνης)  

150.000€ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
(ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο)  

 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 

Ταμείο χρηματοδότησης 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο)  

 ΕΚΤ 

Δικαιούχος  
Φορέας Λειτουργίας   
Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση 
του έργου, συμπληρώνεται ο 
Φορέας που αναλαμβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου 
Παρατίθεται συνοπτική τεκμηρίωση 
της εξασφάλισης των συνθηκών και 
απαιτήσεων παραγωγικής 
λειτουργίας/συντήρησης/εκμετάλλε
υσης του προτεινόμενου έργου   
(π.χ. διαμόρφωση δημοσίου κτιρίου 
για πολιτιστική χρήση: νομική 
οντότητα/μηχανισμός που 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
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αναλαμβάνει την λειτουργία του 
χώρου, διαθεσιμότητα προσωπικού 
κλπ) 
Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι   Επιχειρήσεις     

Επιχειρηματίες 

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 

Σύνδεση με Επενδυτική 
Προτεραιότητα/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
ΠΕΠ  
(Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
στα οποία συμβάλλει)  

8.5/1 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές /  8.5.«Ενίσχυση της ικανότητας 
προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον 
της έξυπνης εξειδίκευσης». 

Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου  
(Αναφορά στη συνάφεια με 
συγκεκριμένους στόχους 
Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.)  

 Άξονας 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
Μέτρο 3.4: Απασχόληση – Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Στόχος 3.4.2:  Τόνωση της επιχειρηματικότητας 

Συμβατότητα με 
Πολεοδομικό σχεδιασμό  
(Αναφορά στη συνάφεια στη 
συμβατότητα με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και 
χρήσεις γης)  
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Χρονικός προγραμματισμός  
(Προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης, ημερομηνία διαγωνισμού, σύμβασης και 
διάρκεια υλοποίησης.)  
 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ  

Πράξη 
Ημερομηνία 
δημοσίευσης 

Ημερομηνία /ες Νομικής /ων 
Δέσμευσης /εων 

Χρονική διάρκεια 
υλοποίησης 

Ημερομηνία 
λήξης 

 
Π.1.1 20-01-2017 25-05-2017 30 μήνες 25-11-2019 
Π.1.2 30-06-2017 30-11-2017 30 μήνες 30-05-2020 
Π.1.3 01-06-2017 01-10-2017 18 μήνες 01-04-2019 
Π.1.4 10-11-2017 01-07-2017 40 μήνες 01-11-2020 
Π.1.5 25-01-2017 25-05-2017 18 μήνες 25-11-2018 
Π.1.6 15-06-2018 15-09-2018 30 μήνες 15-03-2021 
Π.1.7 01-03-2018 01-06-2018 30 μήνες 01-12-2020 
Π.1.8 30-06-2017 30-10-2017 36 μήνες 30-10-2020 
Π.1.9 20-06-2017 20-10-2017 36 μήνες 20-10-2020 
Π.1.10 15-02-2017 20-06-2017 24 μήνες 20-06-2019 
Π.1.11 01-03-2018 01-06-2018 30 μήνες 01-12-2020 
Π.1.12 12-12-2017 20-03-2018 12 μήνες 20-03-2019 
Π.1.13 30-06-2017 30-10-2017 18 μήνες 30-04-2019 
Π.1.14 15-03-2017 15-06-2017 18 μήνες 15-12-2018 
Π.1.15 30-06-2017 30-09-2017 18 μήνες 30-03-2019 
Π.1.16 30-06-2017 30-09-2017 18 μήνες 30-03-2019 
Π.1.17 30-06-2017 30-09-2017 12 μήνες 30-09-2018 
Π.1.18 20-11-2017 20-03-2018 12 μήνες 20-03-2019 
Π.1.19 20-09-2017 20-01-2018 24μήνες 20-01-2020 
Π.1.20 15-03-2018 15-07-2018 30 μήνες 15-01-2021 
Π.1.21 30-06-2017 30-12-2017 24 μήνες 30-12-2019 

Π.1.22 30-06-2017 30-12-2017 24 μήνες 30-12-2019 

Π.1.23 30-06-2017 30-12-2017 24 μήνες 30-12-2019 

Π.1.24 30-06-2017 30-12-2017 24 μήνες 30-12-2019 

Π.1.25 30-06-2017 30-12-2017 24 μήνες 30-12-2019 

Π.1.26 30-06-2017 30-12-2017 24 μήνες 30-12-2019 
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4.2 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

Παρουσιάζεται η ωριμότητα των πράξεων της ΒΑΑ που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΠΔΕ 
2014- 2020 
 

 Ενέργειες ωρίμανσης Πράξεων Στρατηγικής ΟΧΕ 

Πράξη 
Π/Υ Δ.Δ. 
πράξης 

Αιτούμενο
ς Π/Υ 

τεχνικών 
μελετών 

ωριμότητα
ς/υποέργο 

Στάδιο εξέλιξης τεχνικών 
μελετών* 

Στάδιο εξέλιξης 
άλλων διοικητικών 

ενεργειών** 

 
Π.1.1 Επέκταση και 
αναβάθμιση δικτύου 
πεζοδρόμων της πόλης 

4.000.000   
1.«Τοπογραφική μελέτη 
& υψομετρική μελέτη 
οδών & κοινοχρήστων 
χώρων περιοχής Κέντρου 
Αγρινίου κυκλοφοριακής 
μελέτης 
πεζοδρομήσεων»:  
Έγκριση και παραλαβή  
μελέτης με την υπ΄ αρ. 
225/2016 απόφαση Ο.Ε. 
  
2.«Μελέτη τοπικών 
τροποποιήσεων 
κυκλοφοριακής μελέτης 
Αγρινίου»: Έγκριση και  
παραλαβή της μελέτης με 
την υπ΄ αρ. 215/2016 
απόφαση Ο.Ε.  
 
Εκπονείται η 
Αρχιτεκτονική μελέτη  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π.1.2  
Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων 
σχεδίου πόλης 

2.500.000  1.«Τοπογραφική μελέτη 
& υψομετρική μελέτη 
οδών & κοινοχρήστων 
χώρων περιοχής Κέντρου 
Αγρινίου κυκλοφοριακής 
μελέτης 
πεζοδρομήσεων»:  
Έγκριση και παραλαβή  
μελέτης με την υπ΄ αρ. 
225/2016 απόφαση Ο.Ε. 
  
Εκπονείται η 
Αρχιτεκτονική μελέτη 
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Π.1.3  
Ενίσχυση αστικού 
πρασίνου & αστικού 
εξοπλισμού 

1.300.000  Εκπονείται η μελέτη από 
τη ΔΤΥ & τη Δ/ση 
Περιβάλλοντος Δήμου 
Αγρινίου 

 

Π.1.4 
Ανάδειξη  περιοχών  
ανοικτών ρεμάτων 

1.650.000 50.000 1.«Σύνταξη 
Τοπογραφικών 
Διαγραμμάτων για την 
οριοθέτηση  ρεμάτων, ΔΕ 
Αγρινίου»: Ανάθεση, 
Έγκριση και παραλαβή 
της μελέτης με τις υπ΄ αρ. 
296/2015 & 25/2016 
αποφάσεις  Ο.Ε. 
2.«Υδραυλική Μελέτη 
έργων διευθέτησης 
ρεμάτων ΔΕ Αγρινίου» 
(Ανάθεση, υπ΄ αρ. 
81/2016 απόφαση  Ο.Ε.) 
3.«Μελέτη 
αντιπλημμυρικών έργων 
για την οριοθέτηση 
ανοικτών ρεμάτων ΔΕ 
Αγρινίου» (Ανάθεση, υπ΄ 
αρ. 106/2016 απόφαση  
Ο.Ε.) 
4.«Μελέτη 
περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων(ΜΠΕ) 
Οριοθέτησης ρεμάτων 
ΔΕ Αγρινίου» 
Ανάθεση, υπ΄ αρ. 
80/2016 απόφαση  Ο.Ε.) 
 
Προς ανάθεση  οι 
Αρχιτεκτονικές Μελέτες  
 

ΦΕΚ 473/Δ/2013 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΊΟΥ ΚΑΙ 
ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ ΙΙΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π.1.5 
Ανάπλαση 
Παπαστρατείου Πάρκου 
Αγρινίου 

1.800.000  1.Έγκριση ανάθεσης 
«Διαχειριστικής μελέτης 
Παπαστρατείου Πάρκου 
Δήμου Αγρινίου» με την 
υπ΄ αριθ. 211/2016 
απόφαση Ο.Ε. 
2. Έγκριση του τελικού 
Φακέλου, της 
προκήρυξης και της 
Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της 
«Διαχειριστικής  
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μελέτης» 
με την υπ΄ αριθ. 
238/2016 απόφαση Ο.Ε.  

Π.1.10 
Λειτουργική αναβάθμιση 
επιχειρηματικού κέντρου 
στη  νοτιοανατολική 
είσοδο της  πόλης 

4.300.000  «Προετοιμασία και 
συμπλήρωση φακέλου 
έργων  του 
προγράμματος: (ΒΑΑ)»: 
Ανάθεση με την  υπ΄ 
αριθ. 218/2016 απόφαση  
Ο.Ε. ( Η εν λόγω μελέτη 
αφορά τον Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου στην 
διασταύρωση των οδών 
Χαρ.Τρικούπη & 
Μ.Κατράκη  κ.λ.π) 

 
 

Π.1.12 
Προμήθεια ηλεκτρικών 
ποδηλάτων και  
λεωφορείων και 
κατασκευή στάσεων 

500.000  Εκπονείται μελέτη από τη 
Δ.Τ.Υ.  Δήμου Αγρινίου 
 

 

Π.1.15 
Σύστημα Διαχείρισης 
Στάθμευσης και 
Πληροφόρησης 

170.000  Εκπονείται μελέτη από τη  
Δ/νση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής  Δήμου 
Αγρινίου 

 

Π.1.16 
Σύστημα διαχείρισης 
Στόλου οχημάτων 

50.000  Εκπονείται μελέτη από τη  
Δ/νση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής  Δήμου 
Αγρινίου 

 

Π.1.17 
Επέκταση και 
αναβάθμιση και 
συστήματος GIS Δήμου 
Αγρινίου  

30.000  Εκπονείται μελέτη από τη  
Δ/νση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής  Δήμου 
Αγρινίου 

 

Π.1.19 
Εκσυγχρονισμός και 
επέκταση υποδομών 
συλλογής αστικών 
λυμάτων περιοχής Αγίας 

Βαρβάρας. 

1.200.000  Εκπονείται μελέτη από τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Α.  
 
 
 

 

Π.1.21 
Εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων ως προς 
την ανάπτυξη προϊόντων  
και  υπηρεσιών ΤΠΕ 

650.000  -  

Π.1.22 
Στήριξη επιχειρήσεων 
υφιστάμενων και νέων 

2.000.000  -  
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 * Υποβάλλονται στο παράρτημα οι σχετικές αποφάσεις, όπως ενδεικτικά: έγκρισης μελετών εφαρμογής, 
οριστικών μελετών, τευχών δημοπράτησης  
**Υποβάλλονται στο παράρτημα οι σχετικές αποφάσεις, όπως ενδεικτικά: αποφάσεων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, εγκρίσεων λοιπών φορέων, οικοδομικής άδειας, απόκτησης γης, ή έγγραφα που αποδεικνύουν 
την εκκίνηση των σχετικών ενεργειών   

 
Για το σύνολο των πράξεων που προβλέπεται χρηματοδότησή τους από το ΠΕΠ ΠΔΕ παρουσιάζεται το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  
 

και ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 

Π.1.23 
Στήριξη κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

250.000  -  

Π.1.24 
Προγράμματα 
κατάρτισης και 
δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας   

150.000  -  

Π.1.25 
Προγράμματα για την 
δημιουργία νέων και 
καινοτόμων 
επιχειρήσεων σε τομείς 
που έχουν αναδειχθεί στο 
πλαίσιο της 
περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης  

150.000  -  

Π.1.26 
Προγράμματα 
υποστήριξης 
επιχειρήσεων σε τομείς 
που περιλαμβάνονται 
στην  περιφερειακή 
έξυπνη εξειδίκευση 

150.000  -  

            
 

Γενικό σύνολο Π/Υ αιτούμενου από ΠΕΠ   ΠΔΕ   2014-2020 :       20.900.000€ 
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Α/Α Πράξη
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Π1.1

2 Π1.2

3 Π1.3

4 Π1.4

5 Π1.5

6 Π1.7

7 Π1.10

8 Π1.12

9 Π1.15

10 Π1.16

11 Π1.17

12 Π1.19

13 Π1.20

14 Π1.21

15 Π1.22

16 Π1.23

17 Π1.24

18 Π1.25

19 Π1.26

ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΑΑ

ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019
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4.3 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  
 
Στον  πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται  ο ωφελούμενος πληθυσμός και οι ομάδες στόχοι των 
πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ. Ο ωφελούμενος πληθυσμός λαμβάνεται ανάλογα με την έκταση των 
προβλημάτων και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων σε κλίμακες όπως: όρια περιοχής παρέμβασης, 
πολεοδομικές ενότητες, όρια οικισμών, δημοτικές ενότητες, δήμοι. Για τις παρεμβάσεις που αφορούν 
το γενικό πληθυσμό της πόλης αυτός ελήφθη ίσος με τον μόνιμο πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας 
Αγρινίου ήτοι 59.329 
 
 

Πίνακας :Ωφελούμενος πληθυσμός Στρατηγικής ΒΑΑ 
 

Πράξη 
Ωφελούμενος 

πληθυσμός 
Περιγραφή 

Ομάδων Στόχων 
Περιγραφή χωρικής εμβέλειας 

αποτελεσμάτων 
Παράδειγμα Συμπλήρωσης  
Π.1.1 Επέκταση και 
αναβάθμιση δικτύου 
πεζοδρόμων της πόλης 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
Επιχειρήσεις του 
εμπορικού κέντρου  
Κάτοικοι της  
Λειτουργικής 
Αστικής Περιοχής 

1. Η αύξηση της επισκεψιμότητας του 
εμπορικού κέντρου θα ενισχύσει τις 
τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις 
απασχόλησης σε αυτές  

2. Παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης καθώς θα 
ενισχυθεί το πράσινο και θα βελτιώσει το 
μικροκλίμα των περιοχών παρέμβασης. 

Π.1.2  
Διαμόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων σχεδίου πόλης 

 59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
Επιχειρήσεις του 
εμπορικού κέντρου  
Κάτοικοι της  
Λειτουργικής 
Αστικής Περιοχής 

 Η αύξηση της επισκεψιμότητας 
του εμπορικού κέντρου θα 
ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις 
και τις θέσεις απασχόλησης σε 
αυτές.  

 Παράλληλα θα βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
πόλης καθώς θα ενισχυθεί το 
πράσινο και θα βελτιώσει το 
μικροκλίμα των περιοχών 
παρέμβασης.  

Π.1.3  
Ενίσχυση αστικού πρασίνου 
& αστικού εξοπλισμού 

 59329  Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

H αύξηση του αστικού πρασίνου θα 
βελτιώσει το μικροκλίμα των περιοχών 
παρέμβασης και παράλληλα την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης.  

Π.1.4 
Ανάδειξη  περιοχών  
ανοικτών ρεμάτων 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

H αύξηση του αστικού πρασίνου θα 
βελτιώσει το μικροκλίμα των περιοχών 
παρέμβασης και παράλληλα την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης. 

Π.1.5 
Ανάπλαση Παπαστρατείου 
Πάρκου Αγρινίου 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

H εξυγίανση και αύξηση του αστικού 
πρασίνου θα βελτιώσει το μικροκλίμα της 
περιοχής  και παράλληλα την ποιότητα 
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ζωής των κατοίκων της πόλης. 
Π.1.6 
Προστασία και αναβάθμιση 
του περιαστικού δάσους   
Αγίου   Χριστοφόρου   του   
Δήμου  Αγρινίου  

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

H εξυγίανση και αύξηση του αστικού 
πρασίνου θα βελτιώσει το μικροκλίμα της 
περιοχής  και παράλληλα την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης. 

Π.1.7 
Αποκατάσταση- Αρχοντικού 
Σωχωρίτη και  δημιουργία 
μικρού αστικού πάρκου πέριξ  
αυτού 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

 H εξυγίανση και αύξηση του 
αστικού πρασίνου θα βελτιώσει 
το μικροκλίμα της περιοχής  και 
παράλληλα την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της πόλης.  

 Αύξηση της επισκεψιμότητας με 
προώθηση εναλλακτικών μορφών  
τουρισμού δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και θέσεων 
απασχόλησης σ’ αυτές. 

Π.1.8 
Αξιοποίηση και ενεργειακή 
Αναβάθμιση Δημοτικών 
κτιρίων 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 
(πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα) 

 Βέλτιστη χρήση ή και επανάχρηση 
κτιρίων  αναγκαίων για τις δομές 
του Δήμου 

Π.1.9 
Αξιοποίηση και ενεργειακή 
Αναβάθμιση σχολικών 
μονάδων 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

(πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα) 

 Βελτίωση των κτιριακών 

υποδομών των σχολείων. 

Π.1.10 
Λειτουργική αναβάθμιση 
επιχειρηματικού κέντρου στη  
νοτιοανατολική είσοδο της  
πόλης 

59329 Επιχειρήσεις που 
θα αναπτυχτούν 
στην περιοχή. 
Κάτοικοι της  
Λειτουργικής 
Αστικής Περιοχής. 

Η αναβάθμιση της περιοχής   θα   
ενισχύσει την δημιουργία   επιχειρήσεων 
στο επιχειρηματικό κέντρο και θα 
δημιουργήσει νέες  θέσεις απασχόλησης 
σε αυτές.  
 

Π.1.11 
Δημιουργία κόμβου επί της 
Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη 
θέση του Εθνικού Σταδίου. 

60000 Κάτοικοι της 
ευρύτερης 
περιοχής ΔΕ 
Αγρινίου και 
διερχόμενοι 
οδηγοί.  
 

Η  δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. 
Αγρινίου – Ιωαννίνων στη θέση του 
Εθνικού Σταδίου θα εξασφαλίσει την  
ασφαλή κυκλοφορία του  σημείου αυτού 
και θα εξαλείψει τον τεράστιο αριθμό των 
δυστυχημάτων που καταγράφονται 
ετησίως. 

Π.1.12 
Προμήθεια ηλεκτρικών 
ποδηλάτων και λεωφορείων 
και κατασκευή στάσεων 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Η ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών θα 
βελτιώσει τις μετακινήσεις στον αστικό 
ιστό με  παράλληλη μείωση των ρύπων.  

Π.1.13 
Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημο-τικού φωτισμού 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 
φωτισμού θα  επιφέρει μείωση των 
ρύπων και του οικονομικού κόστους. 
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Π.1.14 
Υπογειοποίηση κάδων απορ-
ριμμάτων    

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Η υπογειοποίηση των κάδων θα βελτιώσει 
το αστικό περιβάλλον καθώς θα μειώσει 
την ρύπανση και τον θόρυβο. 

Π.1.15 
Σύστημα Διαχείρισης 
Στάθμευ-σης και 
Πληροφόρησης 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης θα 
μειώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στον 
αστικό ιστό, τους ρύπους και την 
κατανάλωση καυσίμων. 

Π.1.16 
Σύστημα διαχείρισης Στόλου 
οχημάτων 

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων 
θα έχει μείωση κόστους καυσίμων και  
συντήρησης οχημάτων, έλεγχο του στόλου 
για αύξηση της απόδοσης. 

Π.1.17 
Επέκταση και αναβάθμιση 
και συστήματος GIS Δήμου 
Αγρινίου  

59329 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Δυνατότητα πρόσβασης σε χρηστικές 
πληροφορίες μέσω του διαδικτύου 

Π.1.18 
Παρεμβάσεις 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους 
 

3000 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου με 
αναπηρία 

Δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρία στους κοινόχρηστους χώρους 
της πόλης 

Π.1.19 
Εκσυγχρονισμός και επέκτα-
ση υποδομών συλλογής 
αστικών λυμάτων περιοχής 

Αγίας Βαρβάρας. 

10000 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης θα 
αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον και θα 
συμβάλει στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Π.1.20 
Αντικατάσταση τμημάτων 
απόχετευτικού δικτύου 
πόλεως Αγρινίου και 
αντικατάσταση του  
συνδετήριου αγωγού 
λυμάτων με τον κεντρικό 
συλλεκτήριο. 

10000 Κάτοικοι της ΔΕ 
Αγρινίου 
 

Η αντικατάσταση  του δικτύου 
αποχέτευσης θα αναβαθμίσει το αστικό 
περιβάλλον και θα συμβάλει στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Π.1.21 
Εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων ως προς την 
ανάπτυξη προϊόντων  και  
υπηρεσιών ΤΠΕ 

20 Επιχειρήσεις  
Δήμου Αγρινίου 

Αύξηση της εμπορικής κίνησης  των 
τοπικών επιχειρήσεων που ασχολούνται 
με την ηλεκτρονική διακίνηση αγαθών. 

Π.1.22 
Στήριξη επιχειρήσεων 
υφιστάμενων και νέων και 
ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 

40 Επιχειρήσεις  
Δήμου Αγρινίου 

Αναχαίτιση της ανεργίας και  ενίσχυση της 
τοπικής   επιχειρηματικότητας μέσω της 
οικονομικής ενίσχυσης   επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών . 

Π.1.23 
Στήριξη κοινωνικών επιχειρή-
σεων 

3 Κοινωνικές 
επιχειρήσεις 
Δήμου Αγρινίου 

Υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, για την τοπική 
ανάπτυξη της απασχόλησης και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

Π.1.24 
Προγράμματα κατάρτισης και 
δημιουργίας νέων θέσεων 

80 Μακροχρόνια  
άνεργοι 

Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην 
απασχόληση ανέργων της Περιφέρειας με 
έμφαση σε αυτούς με υψηλά τυπικά 
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εργασίας   προσόντα 
Π.1.25 
Προγράμματα για την 
δημιουργία νέων και 
καινοτόμων επιχειρήσεων σε 
τομείς που έχουν αναδειχθεί 
στο πλαίσιο της 
περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης  

40 Νέες επιχειρήσεις  Ενίσχυση των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών  στους τομείς που έχουν 
αναδειχθεί στο πλαίσιο Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. 
 

Π.1.26 
Προγράμματα υποστήριξης 
επιχειρήσεων σε τομείς που 
περιλαμβάνονται στην  
περιφερειακή έξυπνη 
εξειδίκευση 

40 Νέες  
επιχειρήσεις   
Εργαζόμενοι 
επιχειρήσεων 
Επιχειρηματίες 

Προσαρμογή των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
της πόλης του Αγρινίου, ανάπτυξη 
συνεργασιών με άλλες πόλεις της Π.Δ.Ε.  
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  
 
Ο πίνακας που ακολουθεί συμπληρώνεται σχετικά με την χρηματοδότηση κάθε Πράξης και το σύνολο 
της Στρατηγικής ΒΑΑ. Για κάθε Πράξη καταγράφεται το Πρόγραμμα προέλευσης της χρηματοδότησης 
η πηγή των πόρων (π.χ. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕτΕπ. ίδιοι πόροι) καθώς και το στάδιο της χρηματοδότησης:   
α) έγκριση χρηματοδότησης  
β) προτείνεται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020 μέσω του ΒΑΑ  
γ) υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  
 

Πίνακας : Σχέδιο χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ 
 

Τύπος 
Δράσεις 

Επ. Πρ. Πράξη 
Π/Υ Δ.Δ. Χρηματοδότηση Στάδιο 

χρηματοδότησης* 

 Πρόγραμμα Πηγή 

  
6.e.1.1. Π.1.1 Επέκταση και 

αναβάθμιση δικτύου 
πεζοδρόμων της πόλης 

4.000.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

500.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

6.e.1.1. Π.1.2  
Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων 
σχεδίου πόλης 

2.500.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020 

 

ΕΤΠΑ  
 
 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

3.000.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

6.e.1.1. Π.1.3  
Ενίσχυση αστικού 
πρασίνου & αστικού 
εξοπλισμού 

1.300.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

6.e.1.1. Π.1.4 
Ανάδειξη  περιοχών  
ανοικτών ρεμάτων 

 50.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

1.650.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

6.100.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

6.c.1.1. Π.1.5 
Ανάπλαση 
Παπαστρατείου 

1.800.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
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Πάρκου Αγρινίου μέσω του ΒΑΑ   
6.c.1.1. Π.1.6 

Προστασία και 
αναβάθμιση του 
περιαστικού δάσους   
Αγίου   Χριστοφόρου   
του   Δήμου  Αγρινίου  

3.500.000 

(50.000+3.450.000) 

E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ - 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 Π.1.7 
Αποκατάσταση- 
Αρχοντικού Σωχωρίτη 
και  δημιουργία 
μικρού αστικού 
πάρκου πέριξ  αυτού 

500.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ - 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

700.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ - 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 Π.1.8 
Αξιοποίηση και 
ενεργειακή 
Αναβάθμιση 
Δημοτικών κτιρίων 

28.000.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., 
ΕΠΑνΕΚ, 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΤΠΑ,ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 Π.1.9 
Αξιοποίηση και 
ενεργειακή 
Αναβάθμιση σχολικών 
μονάδων 

5.200.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., 
ΕΠΑνΕΚ, 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

7.b.1.1. 
 

Π.1.10 
Λειτουργική 
αναβάθμιση 
επιχειρηματικού 
κέντρου στη  
νοτιοανατολική είσοδο 
της  πόλης 

4.300.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

  
 
 

Π.1.11 
Δημιουργία κόμβου 
επί της Ε.Ο. Αγρινίου - 
Ιωαννίνων στη θέση 
του Εθνικού Σταδίου. 

 

500.000 

ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020,  
E.Π.  
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΠΕΠ 
ΠΔΕ  

4.e.1.1. 
 

Π.1.12 
Προμήθεια ηλεκτρικών 
ποδηλάτων  και 
λεωφορείων και 
κατασκευή στάσεων 

500.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

 Π.1.13 
Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
δημοτικού φωτισμού 

1.000.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., 
ΕΠΑνΕΚ 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 
 

Π.1.14 
Υπογειοποίηση κάδων 
απορριμμάτων    

1.000.000 ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ-

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ -

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

μέσω του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟ Ή 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

2.c.1.1. 
 

Π.1.15 
Σύστημα Διαχείρισης 
Στάθμευσης και 
Πληροφόρησης 

170.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

2.c.1.1. 
 

Π.1.16 
Σύστημα διαχείρισης 
Στόλου οχημάτων 

50.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

2.c.1.1. 
 

Π.1.17 
Επέκταση και 
αναβάθμιση και 
συστήματος GIS Δήμου 
Αγρινίου  

30.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

 
 

Π.1.18 
Παρεμβάσεις 
προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους 
 

500.000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΕΤΠΑ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 

μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

6.b.2.1. 
 

Π.1.19 
Εκσυγχρονισμός και 
επέκταση υποδομών 
συλλογής αστικών 
λυμάτων περιοχής 

Αγίας Βαρβάρας. 

1.200.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

2.000.0000 E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 

ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 

 Π.1.20 
Αντικατάσταση 
τμημάτων 
αποχετευτικού δικτύου 
πόλεως Αγρινίου και 
αντικατάσταση του  
συνδετήριου αγωγού 
λυμάτων με τον 
κεντρικό συλλεκτήριο. 

2.800.000 ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 -
2020  

ΕΤΠΑ  Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω E.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 

2.b.1.1. Π.1.21 
Εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων ως προς 
την ανάπτυξη 
προϊόντων  και  
υπηρεσιών ΤΠΕ 

650.000 ΠΕΠ    ΠΔΕ 2014-
2020  

ΕΤΠΑ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

3.a.1.1. Π.1.22 
Στήριξη επιχειρήσεων 
υφιστάμενων και νέων 
και ειδικών μορφών 
επιχειρηματικότητας 

2.000.000 ΠΕΠ    ΠΔΕ 2014-
2020 

ΕΤΠΑ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

143 

9.v.1.1. Π.1.23 
Στήριξη κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

250.000 ΠΕΠ    ΠΔΕ 2014-
2020 

ΕΚΤ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

8.1.1.1. 
8.1.1.2. 

Π.1.24 
Προγράμματα 
κατάρτισης και 
δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας   

150.000 ΠΕΠ    ΠΔΕ 2014-
2020 

ΕΚΤ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

8.3.1.1. Π.1.25 
Προγράμματα για την 
δημιουργία νέων και 
καινοτόμων 
επιχειρήσεων σε 
τομείς που έχουν 
αναδειχτεί στο πλαίσιο 
της περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης  

150.000 ΠΕΠ    ΠΔΕ 2014-
2020 

ΕΚΤ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

8.5.1.1. Π.1.26 
Προσράμματα 
υποστήριξης 
επιχειρήσεων σε 
τομείς που 
περιλαμβάνονται στην  
περιφερειακή έξυπνη 
εξειδίκευση 

150.000 ΠΕΠ    ΠΔΕ 2014-
2020 

ΕΚΤ Προτείνεται για 
χρηματοδότηση 
μέσω του ΒΑΑ   

 

Υποσύνολο ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΠΔΕ 20.200.000 € 

Υποσύνολο ΕΚΤ ΠΕΠ ΠΔΕ 700.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΠΔΕ 20.900.000 € 

Σύνολο λοιπών πηγών/προγραμμάτων 55.300.000 € 

Γενικό Σύνολο Στρατηγικής ΒΑΑ 76.200.000 € 
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6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΑΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΔΕ  

 
Με την  υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων  που περιλαμβάνονται  στη ΒΑΑ Αγρινίου 

εξασφαλίζονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ ΠΔΕ και στο 

αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και την Περιφέρεια ΠΔΕ. 

Ακολουθεί η συσχέτιση και η συνέργεια  των Στρατηγικών Στόχων  της  ΒΑΑ  Αγρινίου και των 

παρεμβάσεών της  με το ΠΕΠ ΠΔΕ.  

 

Συσχέτιση με τις Επενδυτικές Προτεραιότητας του ΠΕΠ ΠΔΕ: 

 

 2b,3α γιατί επιδιώκεται ένας μετασχηματισμός της τοπικής οικονομίας που θα στηρίζεται στην 

καινοτομία και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στους τομείς τουρισμός, 

αγροτοτροφικά  προϊόντα (εμπόριο ,μεταποίηση),  υπηρεσιών. 

 2c γιατί επιδιώκεται η από κοινού διαχείριση και προβολή δραστηριοτήτων του τουρισμού με 

το στοιχεία του ιστορικού πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με πιλοτικές καινοτόμες 

εφαρμογές ΤΠΕ. 

 4e γιατί επιδιώκεται  η Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου  αστικής κινητικότητας 

 6c γιατί επιδιώκεται  η διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 6b γιατί επιδιώκεται η  διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων   με τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση  των δικτύων 

αποχέτευσης. 

 6e γιατί επιδιώκεται η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης με  την  ανάπλαση κοινοχρήστων  χώρων την   ενίσχυση του  δικτύου πεζοδρόμων 

και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου. 

 7b γιατί επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης και της οδικής ασφάλειας σε επιλέξιμες  

περιοχές. 

 8.1, 8.3, 8.5 γιατί επιδιώκεται η αύξηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,  των θέσεων 
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εργασίας , των  ευκαιριών πρόσβασης ανέργων στην εργασία καθώς και  ο εκσυχρονισμός των 

επιχειρήσεων. 

 9v γιατί επιδιώκεται η ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΈΡΑ : 

Η υλοποίηση του 1ου  Στρατηγικού Στόχου της ΒΑΑ  Αγρινίου συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών 

στόχων με τις παρακάτω δράσεις:  

6.e.1.1. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

4.e.1.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον     

7.b.1.1. Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα 

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.                                                                                                        

3.a.1.1 Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας                                                                                                                 

2.b.1.1 Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς 

παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού 

Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) 

9v.1.1 Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο.   

8.1.1.1 Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα 

σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια.                                                                                                                                          

8.3.1.1 Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που 

έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης .                                     

8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που 

περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. 

 

Η υλοποίηση του 2ου  Στρατηγικού Στόχου της ΒΑΑ  Αγρινίου συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών 

στόχων  με τις παρακάτω δράσεις:  

6.e.1.1. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

6.c.1.1. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την 
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αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης 

κινητικότητας 

4.e.1.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον            

3.a.1.1 Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας                                                                                                           

2.b.1.1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς 

παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού 

Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)                                                             

9v.1.1  Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο 

8.1.1.1 Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης 

8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα 

σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια. 

8.3.1.1. Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που 

έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης  

8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που 

περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

6.b.2.1. Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης 

 

Η υλοποίηση του 3ου  Στρατηγικού Στόχου της ΒΑΑ  Αγρινίου συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών 

στόχων  με τις παρακάτω δράσεις:  

6.e.1.1.Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης   

4.e.1.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον 

6.c.1.1. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης 

κινητικότητας 

3.a.1.1 Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας 

2.b.1.1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς 

παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού 
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Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) 

9v.1.1 Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο 

8.1.1.1 Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης 

8.1.1.2 Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα 

σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια. 

8.3.1.1 Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που 

έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. 

8.5.1.1. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που 

περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική 

 

Η υλοποίηση του 4ου  Στρατηγικού Στόχου της ΒΑΑ  Αγρινίου συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών 

στόχων  με τις παρακάτω δράσεις:  

2.c.1.1. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών 

 

.  

 

 

 

 
  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

148 

 
Πίνακας  Συμβολή πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ ΠΔΕ 2014 – 2020 

 

Πράξη 
Α.Π. 
ΠΕΠ 

Δείκτης στον οποίο συμβάλλει 
Εκτίμηση/ 
περιγραφή 
συμβολής 

Κωδ. Τίτλος Είδος 
Τιμή 

Στόχου 
(2023) 

Ορόσημ
ο για 
2018* 

 

Π.1.1 
Επέκταση και 
αναβάθμιση 

δικτύου 
πεζοδρόμων 

της πόλης 

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 
 

Αποτελέ
σματος  

1   Βελτίωση της 
ελκυστικότητας του 
εμπορικού κέντρου για 
την προσέλκυση 
επισκεπτών  

Π.1.2  
Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων 
χώρων 
σχεδίου πόλης 

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 
 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

1   Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 
πόλης 

Π.1.3  
Ενίσχυση 
αστικού 
πρασίνου & 
αστικού 
εξοπλισμού 

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 
 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

1   Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 
πόλης 

Π.1.4 
Ανάδειξη  
περιοχών  
ανοικτών 
ρεμάτων 

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

1   Βελτίωση της ελκυστικό-
τητας της πόλης 
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Π.1.5 
Ανάπλαση 
Παπαστρατείο
υ Πάρκου 
Αγρινίου 

2 Τ1813 Φυσικά Τοπία 
που 
αναβαθμίζονται 
 

Εκροής 1  Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής  με την προστασία 
και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος  

2 Τ1822 Επισκέψεις/ έτος 
 

Αποτελ
έ-
σματος 

60.839  Βελτίωση της 
ελκυστικότητας για την 
προσέλκυση επισκεπτών 

Π.1.6 
Προστασία και 
αναβάθμιση 
του 
περιαστικού 
δάσους   Αγίου   
Χριστοφόρου   
του   Δήμου  
Αγρινίου  

2 Τ1813 Φυσικά Τοπία 
που 
αναβαθμίζονται 
 

Εκροής 1  Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής  με την προστασία 
και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος  

2 Τ1822 Επισκέψεις/ έτος 
 

Αποτελ
έ-
σματος 

60.839  Βελτίωση της 
ελκυστικότητας για την 
προσέλκυση επισκεπτών 

Π.1.7 
Αποκατάστασ
η Αρχοντικού 
Σωχωρίτη και  
δημιουργία 
μικρού 
αστικού 
πάρκου πέριξ  
αυτού 

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 

Αποτελ
έ-
σματος  

1   Βελτίωση της 
ελκυστικότητας του 
εμπορικού κέντρου για 
την προσέλκυση 
επισκεπτών  

Π.1.8 
Αξιοποίηση 
και ενεργειακή 
Αναβάθμιση 
Δημοτικών 
κτιρίων 

2 Τ1811 Αριθμός 
Δημοσίων κτιρίων 
που ενισχύονται 
για εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

Εκροής 1  Μείωση των ρύπων και 
εξοικονόμηση ενέργειας 

2 Τ1815 Ετήσια 
εξοικονόμηση 
τελικής ενέργειας  

Αποτελ
έ-
σματος 

180,42  Μείωση των ρύπων και 
εξοικονόμηση ενέργειας 

Π.1.9 
Αξιοποίηση 
και ενεργειακή 
Αναβάθμιση 
σχολικών 
μονάδων 

2 Τ1811 Αριθμός 
Δημοσίων κτιρίων 
που ενισχύονται 
για εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Εκροής 1  Μείωση των ρύπων και 
εξοικονόμηση ενέργειας 

2 Τ1815 Ετήσια 
εξοικονόμηση 
τελικής ενέργειας  

Αποτελ
έ-
σματος 

180,42  Μείωση των ρύπων και 
εξοικονόμηση ενέργειας 

Π.1.10 
Λειτουργική 
αναβάθμιση 
επιχειρηματικ
ού κέντρου 
στη  
νοτιοανατολικ
ή είσοδο της  
πόλης 

3 C014 Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμ
ένων ή 
αναβαθμισμένων 
δρόμων 
 

Εκροής 4,0  Βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε 
αστικά κέντρα και σε 
σημεία γενικού 
οικονομικού 
ενδιαφέροντος 

3 Τ1827 Xρονοαπόσταση Αποτελ
έ-
σματος 
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Π.1.11 
Δημιουργία 
κόμβου επί της 
Ε.Ο. Αγρινίου - 
Ιωαννίνων στη 
θέση του 
Εθνικού 
Σταδίου. 

3 C014 Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμ
ένων ή 
αναβαθμισμένων 
δρόμων 
 

Εκροής   Βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε 
αστικά κέντρα και σε 
σημεία γενικού 
οικονομικού 
ενδιαφέροντος 

3 Τ1827 Xρονοαπόσταση 
 

Αποτελ
έ-
σματος 

   

Π.1.12 
Προμήθεια 
ηλεκτρικών 
λεωφορείων 
και κατασκευή 
στάσεων 

2 Τ1853 Μεταφορικά 
μέσα ήπιας 
κυκλοφορίας που 
αποκτούνται 

Αποτελ
έ-
σματος 

2  Συμβολή στην 
εξοικονόμηση ενέργειας    
και στην μείωση των 
εκπομπών CO2 .  

2 Τ1816 Μέση μηνιαία 
χρήση βιώσιμων 
αστικών 
μεταφορών 

 14584   

Π.1.13 
Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
δημοτικού 
φωτισμού 

2      Συμβολή στην 
εξοικονόμηση ενέργειας    
και στην μείωση των 
εκπομπών CO2 .     

2       

Π.1.14 
Υπογειοποίησ
η κάδων 
απορριμμάτων    

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 

Αποτελ
έ-
σματος  

1   Βελτίωση της 
ελκυστικότητας του 
εμπορικού κέντρου για 
την προσέλκυση 
επισκεπτών  

Π.1.15 
Σύστημα 
Διαχείρισης 
Στάθμευσης 
και 
Πληροφόρηση
ς 

1 

Τ1801 

Ψηφιακές 
υπηρεσίες και 
εφαρμογές που 
δημιουργούνται 
 

Εκροής  1  Μείωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου 
στον αστικό ιστό, 
μείωση των αερίων 
ρύπων  και των  
καταναλισκόμενων 
καυσίμων. 
Πληροφόρηση πολιτών 
για διαθέσιμες θέσεις 
στάθμευσης, 
εκδηλώσεις και 
χρηστικές πληροφορίες. 
 

1 

Τ1806 

Χρήστες 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και 
εφαρμογών του 
δημοσίου 
 
 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

   



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

151 

Π.1.16 
Σύστημα 
διαχείρισης 
Στόλου 
οχημάτων 

1 

Τ1801 

Ψηφιακές 
υπηρεσίες και 
εφαρμογές που 
δημιουργούνται 
 

Εκροής    Μείωση κυκλοφοριακού 
φόρτου στον αστικό 
ιστό, μείωση των αερίων 
ρύπων και 
καταναλισκόμενων 
καυσίμων. 

1 

Τ1806 

Χρήστες 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και 
εφαρμογών του 
δημοσίου 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

   

Π.1.17 
Επέκταση και 
αναβάθμιση 
και 
συστήματος 
GIS Δήμου 
Αγρινίου  

1 

Τ1801 

Ψηφιακές 
υπηρεσίες και 
εφαρμογές που 
δημιουργούνται 
 

Εκροής    Σύνδεση με 
περισσότερους χρήστες 
με την πληροφορία που 
χρειάζονται για λήψη 
καλύτερων αποφάσεων, 
γρήγορη δημοσίευση, 
χαρτογραφικών Web 
εφαρμογών και 
υπηρεσιών. 

1 

Τ1806 

Χρήστες 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και 
εφαρμογών του 
δημοσίου 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

   

Π.1.18 
Παρεμβάσεις 
προσβασιμότη
τας ΑΜΕΑ σε 
κοινόχρηστους 
χώρους 
 

2  C037  Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχή με 
ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 

Εκροής  46.899  Συμβολή στην επιτυχή 
υλοποίηση του ΒΑΑ  

2  Τ1824  Αστικά Κέντρα 
που συμμετέχουν 
σε ενέργειες 
αστικών 
αναπλάσεων 
 

Αποτελ
έ-
σματος  

1   Βελτίωση της 
ελκυστικότητας του 
εμπορικού κέντρου για 
την προσέλκυση 
επισκεπτών  

Π.1.19 
Εκσυγχρονισμ
ός και 
επέκταση 
υποδομών 
συλλογής 
αστικών 
λυμάτων 
περιοχής Αγίας 

Βαρβάρας. 

2 C019 Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται 
από βελτιωμένη 
επεξεργασία 
λυμάτων 

Εκροής    Συμβολή στην 
διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και στην 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων. 

2 Τ1821 Πρόσθετος όγκος 
αστικών λυμάτων 
που 
αποχετεύoνται 
προς ΕΕΛ 
 
 
 
 

Αποτελ
έ-
σματος  
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Π.1.20 
Αντικατάστασ
η τμημάτων 
αποχετευτικού 
δικτύου 
πόλεως 
Αγρινίου και 
αντικατάστασ
η του  
συνδετήριου 
αγωγού 
λυμάτων με 
τον κεντρικό 
συλλεκτήριο. 

2 C019 Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται 
από βελτιωμένη 
επεξεργασία 
λυμάτων 

Εκροής   δεν 
εφαρμόζεται  

Συμβολή στην 
διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και στην 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων. 

2 Τ1821 Πρόσθετος όγκος 
αστικών λυμάτων 
που 
αποχετεύoνται 
προς ΕΕΛ 

Αποτελ
έ-
σματος  

   

Π.1.21 
Εκσυγχρονισμ
ός 
επιχειρήσεων 
ως προς την 
ανάπτυξη 
προϊόντων  και  
υπηρεσιών 
ΤΠΕ 

1 C028 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύο-νται 
για να εισάγουν 
προϊόντα νέα 
στην αγορά 

Εκροής    Αύξηση των 
επιχειρήσεων που 
εκσυγχρονίζονται ως 
προς την ανάπτυξη 
προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ 

1 Τ1805 Επιχειρήσεις που 
επένδυσαν σε 
ΤΠΕ 

Αποτελ
έ-
σματος  

   

Π.1.22 
Στήριξη 
επιχειρήσεων 
υφιστάμενων 
και νέων και 
ειδικών 
μορφών 
επιχειρηματικ
ότητας 

1 CΟ02 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 
 

Εκροής    Αναχαίτιση της ανεργίας 
και η ενίσχυση της  
επιχειρηματικότητας 
μέσω της οικονομικής 
ενίσχυσης   επιχειρηματι
κών πρωτοβουλιών 

1 Τ1807 Κύκλος εργασιών 
των επιχειρήσεων 
στους τομείς 
προτεραιότητας 
της 
περιφερειακής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης 

Αποτελ
έ-
σματος  

   

Π.1.23 
Στήριξη 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

4 CΟ23 Αριθμός υπο-
στηριζόμενων ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβανομ
ένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 
κοινωνικής 
οικονομίας). 
  

Εκροής     Προώθηση  στην ίδρυση 

και λειτουργία 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

4 Τ1839 Κοινωνικές 

επιχειρήσεις που η 

λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα 

έτος μετά τη λήξη 

της παρέμβασης 
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Π.1.24 
Προγράμματα 
κατάρτισης και 
δημιουργίας 
νέων θέσεων 
εργασίας   

4 CΟ01 Συμμετέχοντες 
άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομ
ένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων 

Εκροής    Αύξηση των ευκαιριών 
πρόσβασης στην 
απασχόληση ανέργων   

4 CR03 Συμμετέχοντες που 
αποκτούν 
εξειδίκευση 
αμέσως μετά τη 
λήξη της 
συμμετοχής τους  

 

Αποτελ
έ-
σματος  

   

Π.1.25 
Προγράμματα 
για την 
δημιουργία 
νέων και 
καινοτόμων 
επιχειρήσεων 
σε τομείς που 
έχουν 
αναδειχτεί στο 
πλαίσιο της 
περιφερειακής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης  

4 Τ1832 Επιχειρηματικά 
σχέδια για νέες 
επιχειρήσεις στους 
τομείς της RIS3 

 

Εκροής    Αύξηση των 
επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών  σε 
τομείς που έχουν 
αναδειχθεί στο πλαίσιο 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 
της ΠΔΕ 

4 Τ1836 Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούν
ται στους τομείς 
της 
περιφερειακής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης ένα 
έτος μετά την 
ενίσχυση τους 

Αποτελ
έσματο
ς  

   

Π.1.26 
Προγράμματα 
υποστήριξης 
επιχειρήσεων 
σε τομείς που 
περιλαμβάνον
ται στην  
περιφερειακή 
έξυπνη 
εξειδίκευση 

4 CΟ23 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβανο
μένων 
συνεταιριστικών 
επ-χειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 
κοινωνικής 
οικονομίας). 

Εκροής    Βελτίωση της 
επιχειρησιακής 
λειτουργίας  

4 Τ1837 Επιχειρήσεις με 
βελτιωμένη 
κατάσταση 
επιχειρησιακής 
λειτουργίας ένα 
έτος μετά τη λήξη 
της ενίσχυση τους 

Αποτελ
εσματο
ς  

   

 
*Συμπληρώνεται μόνο για τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων του ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020  
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 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

7.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ  

Για  την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ έλαβε χώρα οι  παρακάτω διαδικασίες δημοσιότητας και 
διαβούλευσης : 

Ο Δήμος Αγρινίου διοργάνωσε ημερίδα - διαβούλευση με θέμα : «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 
στην πόλη του Αγρινίου» όπου παρουσιάστηκε η δομή και οι προτεινόμενοι βασικοί  άξονες  της ΟΧΕ 
για ΒΑΑ για τον Δήμο Αγρινίου Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  την Μ. Τρίτη  26 Απριλίου 2016 και  
ώρα 10:30 π.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου (πρώην κτίριο 
Τράπεζας της Ελλάδας) επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο  Αγρίνιο, κατόπιν της  σχετικής  προσκλήσεως  
του Δημάρχου Αγρινίου προς τους φορείς και τους πολίτες της πόλης. Μετά  την παρουσίαση 
ακολούθησε συζήτηση και κατάθεση προτάσεων. 

Ο Δήμος επίσης  στην επίσημη ιστοσελίδα του δημιούργησε  ηλεκτρονική φόρμα  για τη Διαβούλευση 
για  τη  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις –παρεμβάσεις από τους 
ενδιαφερόμενους σε Ειδικό Έντυπο Υποβολής Προτάσεων που αναρτήθηκε. Ταυτόχρονα  δόθηκε 
μέσω του Γραφείου Τύπου για δημοσίευση σε  έντυπα και  ηλεκτρονικά  μέσα, η  ανακοίνωση  για τη 
διεξαγωγή της ημερίδας – διαβούλευσης.   

Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ήταν  μέχρι  τις  31-5-2016. 

Η πρόσκληση, οι φορείς που καλέστηκαν και προσήλθαν και  οι προτάσεις που κατατεθήκαν 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. 

Η εκδήλωσε αποτέλεσε  δε συνέχεια της αντίστοιχης ημερίδας που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις  8 Μαρτίου 2016 στο Αγρίνιο, με την συμμετοχή των τοπικών 
φορέων , όπου  και παρουσιάστηκε η  μελέτη και ξεκίνησε η διαβούλευση για τον σχεδιασμό της ΟΧΕ 
για Β.Α.Α. Αγρινίου.  

Πέραν της διαβούλευσης, τόσο ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Παπαναστασίου όσο και ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Δημήτριος Τζιώλης παραχώρησαν συνεντεύξεις στο τύπο όπου παρουσίασαν τους 
βασικούς άξονες και δράσεις της ΒΑΑ. 
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Πίνακας διαβούλευσης Στρατηγικής ΒΑΑ 

 
Α/Α 

 
ΦΟΡΕΑΣ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

1 Eπιτροπή Ποδηλατοπορείας 
(Λαμπρακόπουλος Νώντας) 

25-04-2016 Προτεινόμενες Ποδηλατοπορείες, 
επέκταση πεζοδρομήσεων. 

2 Καλύβας Νικηφόρος  26-04-2016 Πρόταση Ανάπλασης Ο.Τ.153 Σ.Π. Αγίου 
Κων/νου. 

3  Φλώρος Νίκος 26-04-2016 Πρόταση παρεμβάσεων στην  πλατεία 
Χατζοπούλου 

4 Μπαγιώργας Χαράλαμπος  24-05-2016 Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια 
γραφείων και σχολικά κτίρια. 

5 Μάτσας  Νικόλαος   26-05-2016 Προτάσεις για πεζοδρομήσεις –
πλατείες-πάρκο-ανάδειξη κτιρίων κλπ. 

6 Παναγία  Ελεούσα 31-05-2016 Αναβάθμιση οδικού δικτύου κατασκευή 
έργων αποχέτευσης και 
ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή 
«Ψηλογέφυρο» Αγρινίου που 
βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
του Εργαστηρίου: «Παναγία Ελεούσα». 

7 ΤΕΕ- Περιφερειακό Τμήμα 
Ν.Αιτ/νίας 

31-05-2016 Παρατηρήσεις - Προτάσεις   έργων και 
δράσεων για υλοποίηση μέσω Β.Α.Α.   

8 ΤΕΕ- Περιφερειακό Τμήμα 
Ν.Αιτ/νίας 

01-06-2016 Τελικό κείμενο Παρατηρήσεων-
Προτάσεων του ΤΕΕ Αιτ/νίας για τη 
Β.Α.Α  στο Δήμο Αγρινίου. 

9 Χολής Κων/νος  09-06-2016 
(Εκπρόθεσμη) 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
Πληροφορίες σχετικά με το Β.Α.Α.  
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7.2 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΒΑΑ  

Στον  πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι  φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση (με 
οποιοδήποτε τρόπο π.χ. φορέας υλοποίησης, λειτουργίας, κύριος της πράξης, φορέας 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ.) της Στρατηγικής ΒΑΑ.  
 

Πίνακας : Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ 

Πράξη 
Δικαιούχος 

Φορέας 
Φορέας 

Υλοποίησης 
Φορέας 

Λειτουργίας 
Π.1.1 Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της 
πόλης 

Δήμος  Δήμος  Δήμος  

Π.1.2  
Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.3  
Ενίσχυση αστικού πρασίνου & αστικού εξοπλισμού 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.4 
Ανάδειξη  περιοχών  ανοικτών ρεμάτων 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.5 
Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

Π.1.6 
Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους   Αγίου   
Χριστοφόρου   του   Δήμου  Αγρινίου  

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

Π.1.7 
Αποκατάσταση- Αρχοντικού Σωχωρίτη και  δημιουργία μικρού 
αστικού πάρκου πέριξ  αυτού 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΥΠΠΟΑ 

Π.1.8 
Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΥΠΠΟΑ 

Π.1.9 
Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.10 
Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη  
νοτιοανατολική είσοδο της  πόλης 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.11 
Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων στη θέση 
του Εθνικού Σταδίου. 

ΠΔΕ ΠΔΕ ΠΔΕ 

Π.1.12 
Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και 
κατασκευή στάσεων 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.13 
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.14 
Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων    

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.15 
Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.16 
Σύστημα διαχείρισης Στόλου οχημάτων 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.17 
Επέκταση και αναβάθμιση και συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου  

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 
 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 
 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 
 

Π.1.18  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

157 

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους 
χώρους 
 

Π.1.19 
Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών 

λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας. 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΕΥΑΑ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΕΥΑΑ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΕΥΑΑ 

Π.1.20 
Αντικατάσταση τμημάτων αποχετευτικού δικτύου πόλεως 
Αγρινίου και αντικατάσταση του  συνδετήριου αγωγού 
λυμάτων με τον κεντρικό συλλεκτήριο. 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΕΥΑΑ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΕΥΑΑ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ 
ΔΕΥΑΑ 

Π.1.21 
Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη 
προϊόντων  και  υπηρεσιών ΤΠΕ 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.22 
Στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών 
μορφών επιχειρηματικότητας 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.23 
Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.24 
Προγράμματα κατάρτισης και δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας   

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.25 
Προγράμματα για την δημιουργία νέων και καινοτόμων 
επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχτεί στο πλαίσιο της 
περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης  

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Π.1.26 
Προσράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων σε τομείς που 
περιλαμβάνονται στην  περιφερειακή έξυπνη εξειδίκευση 

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 
Ο Δήμος Αγρινίου  διέθετε  κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο Διαχειριστικής Επάρκειας 
τύπου Α, Β. ( επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α) 
 
Η ΔΕΥΑΑ  έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχειριστικής ποιότητας για Σχεδιασμό, 
Διοιήκηση, Διαχείριση και υλοποίηση Κοινοτικών, Εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά  
ISO 9001: 2008 και   διέθετε  κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο Διαχειριστικής 
Επάρκειας τύπου Α, Β.  ( επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α) 
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7.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ 
(ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ)  
 
Η Στρατηγική ΒΑΑ  είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΠΔΕ. Η 
εμπλοκή του Δήμου Αγρινίου ως Αστική Αρχή ορίζεται στην επιλογή των πράξεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ. Με  απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη ΠΔΕ ο Δήμος Αγρινίου θα οριστεί ως 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) με αρμοδιότητα την επιλογή των πράξεων.  
Για την Αξιολόγηση του Δήμου Αγρινίου ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με αρμοδιότητα την 
επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ, υποβάλλονται (Παράρτημα Ε): 
 

 Το οργανόγραμμα του Δήμου (με όλες τις τροποποιήσεις του) που αποτυπώνει τις εμπλεκόμενες 

Διευθύνσεις / Τμήματα / Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες της στην αξιολόγηση και επιλογή των 

πράξεων και στην υλοποίησή τους 

  Ο αριθμός του προσωπικού και η κατανομή του στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις / Τμήματα / 

Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες της Αστικής Αρχής στην αξιολόγηση και επιλογή πράξεων και 

στην υλοποίηση αυτών, 

 Τα προσόντα και την εμπειρία του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση και επιλογή των 

πράξεων. 

Διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ: 
 
Για την υλοποίησης των Στρατηγικών ΒΑΑ η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ διαμορφώνει τη μεθοδολογία και τα 
συνολικά κριτήρια επιλογής των πράξεων και προβαίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 
ΔΙ_1: «Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης» του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου στην κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις Αστικές Αρχές 
(Δήμους), για την υποβολή πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020. 
 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ, καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του ΣΔΕ 2014 
– 2020 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ 
 
Η παρακολούθηση του ΕΦΔ διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙV_2: 
«Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα» που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΣΔΕ 2014 – 2020. 
 
Ανάλυση  κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή της Στρατηγικής του ΒΑΑ.  
Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι τα εξής:  

1. Περιγραφή του είδους των κινδύνων (π.χ. επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών, στελέχωσης, 

τεχνικών προβλημάτων, θεσμικών)  

2. Κατηγοριοποίηση σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού κινδύνου  

3. Καθορισμός βημάτων που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για τον περιορισμό των πιθανοτήτων και 

των επιπτώσεων  
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:  
 

Πίνακας  Ανάλυση διαχείρισης κινδύνου Στρατηγικής ΒΑΑ 
 

α/α Περιγραφή Κινδύνου Είδος Κατηγοριοποίηση 
Πιθανές 

επιπτώσεις 
Βήματα 

αντιμετώπισης 
 
1  Ελλιπής ενημέρωση για 

ευρωπαϊκά 
προγράμματα αστικής 
ανάπτυξης 2014-2020  

Επιχειρησιακ
ός  

Μεσαίου 
επιπέδου  

Αδυναμία 
εξασφάλισης 
χρηματοδότησης 
για πράξεις  

Συμμετοχή στελεχών 
σε εκδηλώσεις 
δικτύωσης  

2 Ανεπαρκής 
ανταπόκριση στις 
θεσμικές απαιτήσεις 
που αφορούν στην 
Αστική Αρχή ως 
Ενδιάμεσο Φορέα 
εφαρμογής ενός 
ΣΒΑΑ 

Επιχειρησιακ
ός 

Μεσαίου 
επιπέδου 

Καθυστέρηση 
στην υλοποίηση 
της ΒΑΑ 

Ενημέρωση & 

συνεχής επικουρική 

υποστήριξη της 

Ομάδας Έργου ΣΒΑΑ 

Συνεχής και 

συστηματική 

παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης 

του έργου από τον 

Υπεύθυνο της 

Ομάδας Αξιολόγησης, 

σε συνεχή 

συνεργασία με τα 

Διευθυντικά Στελέχη 

των αρμόδιων 

εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών 

Έμφαση στη 

συνεργασία των 

επιμέρους 

υποομάδων και στον 

συντονισμό τους με 

την ΕΥΔ του ΕΠ της 

ΠΔΕ και κάθε άλλο 

εμπλεκόμενο 

Τήρηση όλων των 

κατευθύνσεων και 

οδηγιών(Ευρωπαϊκών 

και εθνικών) για τον 

τρόπο υλοποίησης 

του ΣΒΑΑ 
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• Πραγματοποίηση 
επιτελικών τεχνικών 
συναντήσεων 
με τους 
εμπλεκόμενους στο 
ΣΒΑΑ και την ΕΥΔ του 
ΕΠ της ΠΔΕ 

3 Καθυστέρηση 
χρηματοδότησης 
έργων 2014-2020 

 Κρατικός  Μεσαίου 
επιπέδου 

Καθυστερήσεις 
στην 
υλοποίηση των 
έργων 

 

4       Διακοπή ή περικοπή 
χρηματοδότησης  
έργων 2014-2020 

 Κρατικός  Χαμηλού 
επιπέδου 

Καθυστερήσεις 
στην 
υλοποίηση των 
έργων, 
περικοπή 
φυσικού 
αντικειμένου 

 

5 Δυσκολία / 
Καθυστέρηση στη 
λήψη αδειών και 
χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

Κρατικός Μεσαίου 
επιπέδου 

Καθυστερήσεις 
στην ένταξη 
των έργων. 

 

6 Μερική αδυναμία σε 
ανθρώπινους 
πόρους συνολικής 
υποστήριξης του 
ΣΒΑΑ 

επιχειρησια
κός 

Μεσαίου 
επιπέδου 

Καθυστερήσεις 
στην ένταξη 
των έργων 

Κατά περίπτωση 
αξιοποίηση 
Τεχνικών 
Συμβούλων  
& Μελετητών – 
μέσω λήψης 
Τεχνικής Βοήθειας 
& ίδιων πόρων 

7 Αλλαγή Νομοθετικού 
πλαισίου 

Νομικός Μεσαίου 
επιπέδου 

Καθυστερήσεις 
στην 
υλοποίηση των 
έργων 

 

8 Έλλειψη 
ενδιαφέροντος από 
άτομα και 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ, 
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α) της 
περιοχής 
παρέμβασης να 
συμμετέχουν σε 
προσκλήσεις 

Επιχειρησια
κός 

Χαμηλού 
επιπέδου 

Καθυστέρηση 
στην 
υλοποίηση των 
δράσεων 
επιχειρηματικό
τητας 

Επιλογή 
εξειδικευμένων 
δράσεων 
κατάρτισης & 
συμβουλευτικής, 
μέσω ερευνών 
πεδίου στους ίδιους 
τους δυνητικούς 
ωφελούμενους 
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ενισχύσεων & 
λοιπών 
ωφελούμενων σε 
δράσεις κατάρτισης 
ή συμβουλευτικής 

9 Καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση του 
πλαισίου για 
την Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 
και την 
επιδότηση των 
Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 

Κρατικός Υψηλού  
Επιπέδου 

Καθυστέρηση 
στην 
υλοποίηση των 
δράσεων 
κοινωνικής 
επιχειρηματικό
τητας 

 

 


