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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Η έννοια της ΒΑΑ, η ΠΔΕ και η ανάγκη για εφαρμογή ΟΧΕ για ΒΑΑ 

στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
  

1.1.H έννοια της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για το μέλλον των 

ευρωπαϊκών πόλεων  

 

 Οι πόλεις είναι χωρικές συγκεντρώσεις ανθρώπινης δραστηριότητας και επικοινωνίας. 

Αποτελούν τις μηχανές της Ευρωπαϊκής οικονομίας παρέχοντας θέσεις εργασίας και υπηρεσίες 

και λειτουργούν ως καταλύτες δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλη την ΕΕ. Περίπου το 70% 

του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αστική περιφέρεια και αυτές οι περιοχές παράγουν περισσότερο 

από τα δυο τρίτα 66% του ΑΕΠ της ΕΕ.  

Ωστόσο, είναι επίσης και οι χώροι όπου επίμονα προβλήματα, όπως ανεργία, απομονωτισμός 

και φτώχεια, καθώς και οξύτερες περιβαλλοντικές πιέσεις, είναι συγκεντρωμένα.  

Οι ασκούμενες πολιτικές στις αστικές περιοχές έχουν συνεπώς ευρύτερη σημασία για την 

ΕΕ συνολικά. Καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι οι ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

αστικές περιφέρειες – οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές και δημογραφικές – 

συνυφαίνονται, και η επιτυχία στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται μόνο μέσω μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης.  

 

1.2 Τι είναι όμως η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη; Ορισμός. 

 

Μοναδικός ή απλός ορισμός για τον όρο «βιώσιμη αστική ανάπτυξη» δεν υπάρχει.  

Ήδη από την  Επιτροπή Brundtland και τα Ηνωμένα Έθνη ο πρώτος ορισμός της έννοιας της 

αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήθηκε το 1987 και είχε διατυπωθεί ως εξής:  

 " Αειφόρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς 

να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ». 

Ο ορισμός αυτός είχε ευρεία αποδοχή, όχι μόνο γιατί ήταν απλός και κατανοητός. Πέραν αυτού 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και προφανείς προεκτάσεις. Είναι ένας «εύκαμπτος» ορισμός 

μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, και μπορεί να εφαρμοσθεί για την περιγραφή και ανάπτυξη 

πολλών δραστηριοτήτων. 
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Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι να αποδίδεται ο όρος σε μια δραστηριότητα που μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας κοινότητας ή περιοχής, ακόμα και αν αυτή η δραστηριότητα έχει 

περιορισμένη διάρκεια ζωής, αρκεί να δώσει το έναυσμα για την δημιουργία νέων 

δραστηριοτήτων που δεν προϋπήρχαν και που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της εν 

λόγω περιοχής. 

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 επαναπροσεγγίζει την  έννοια της ολοκληρωμένης βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης 

Συνοπτικά εντοπίζει τη σημαντικότητα των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη καινοτόμων 

δράσεων εντός του αστικού ιστού .  

Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον να θεωρείται ένα έργο υποδομής  μια 

πλατεία ένας δρόμος ακόμη και αν αυτό πληρεί σχεδιαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.  

Σκοπός  είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο 

εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και 

ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο  δραστηριότητας1  

Συνεπώς, τα μέτρα που αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος θα πρέπει 

να συνδυάζονται με μέτρα που προωθούν  

1.την εκπαίδευση,  

2.την επιχειρηματικότητα την καινοτομία  και την τοπική οικονομική ανάπτυξη, 

3.την κοινωνική ένταξη και  

4.την προστασία του περιβάλλοντος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για ΒΑΑ λοιπόν πλέον αποτελεί η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών, 

clusters, όπου εμπλέκονται οι τοπικοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα 

διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση.  

Σε ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ο συνδυασμός ικανοτήτων και τοπικής 

γνώσης είναι βασικός για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και την επίτευξη βιώσιμων 

αποτελεσμάτων γενικής αποδοχής. 

  

                                                           
1 Πέραν των δραστηριοτήτων αναψυχής ή  εκπαίδευσης  
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Ποιος είναι ο  στόχος; 

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 στοχεύει στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών 

που ενισχύουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα των 

πόλεων και να διασφαλιστούν συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ).2 

Ποια είναι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

Νέα πιο ευέλικτα εργαλεία όπως η ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ)3 και η ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) στηρίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη και διευκολύνουν ένα συνδυασμό αποφασιστικών και συμμετοχικών τρόπων 

υλοποίησης των στρατηγικών για την αστική ανάπτυξη. 

Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα;  

Η ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο μέρος του 

στρατηγικού πλαισίου της πολιτικής συνοχής 2014-2020. Αυτό θα έχει αρκετές πρακτικές 

συνέπειες στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης που σχετίζονται με την προετοιμασία και την 

υλοποίηση των προγραμμάτων.  

Δράσεις και ενέργειες που πρέπει να γίνουν.  

Οι αστικές αρχές που λαμβάνουν χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΕΤΠΑ θα πρέπει 

να προετοιμάσουν στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που θα είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους.  

Επιπλέον θα έχουν επίσης ένα ευρύτερο πεδίο ευθύνης σε σχέση με την ίδια την υλοποίηση 

αυτής της στρατηγικής, καθώς θα απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο εξουσιοδότησης. Κατά το 

σχεδιασμό αυτών των ολοκληρωμένων στρατηγικών, οι αστικές αρχές ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν το πλαίσιο αναφοράς για βιώσιμες πόλεις (ΠΑΔΠ) που είναι ένα πρακτικό 

διαδικτυακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τις πόλεις σχετικά με αυτό.4 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban.el.pdf  

3 Ή ΟΧΕ ολοκληρωμένη χωρική επένδυση όπως πλέον ονομάζεται  

4 http://app.rfsc.eu/ Και  http://www.rfsc-community.eu/rfsc-cities/rfsc-city/ εύχρηστο και σημαντικό εργαλείο 

για τους Δήμους.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban.el.pdf
http://app.rfsc.eu/
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Τα Κράτη Μέλη απαιτούνται να παρέχουν μια διεξοδική εδαφική ανάλυση και μια ισχυρότερη 

αστική εστίαση στα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματά τους.  

Επίσης θα χρειαστεί να θεσπίσουν ρυθμίσεις ώστε να εξουσιοδοτηθούν οι αστικές αρχές να 

αναλάβουν αρκετά καθήκοντα (τουλάχιστον την επιλογή προγραμμάτων) που σχετίζονται με τις 

στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

Μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εποχή, δεδομένης της σοβαρότητας 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις. Οι προκλήσεις αυτές 

ποικίλουν από επιμέρους δημογραφικές αλλαγές έως τις συνέπειες της οικονομικής 

στασιμότητας- κρίσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή υπηρεσιών, 

καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν στο σύνολο του οι δράσεις και τα έργα υποδομής στο φυσικό 

περιβάλλον .  

Ο εντοπισμός αποτελεσματικών αποκρίσεων σε αυτές τις προκλήσεις θα είναι κρίσιμος για την 

υλοποίηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς κοινωνίας που προβλέπει η 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020».5 

 

1.3.Στοιχεία για Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΠΔΕ 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου και το Δυτικό άκρο 

της Στερεάς Ελλάδος. 

 Περιλαμβάνει τους Νομούς: 

Α. Αιτωλοακαρνανίας με πρωτεύουσα το Μεσολόγγι αλλά πρώτη πληθυσμιακά πόλη το  Αγρίνιο  

      με πληθυσμό   96.321  κάτοικους 

Β. Αχαΐας με πρωτεύουσα την Πάτρα με πληθυσμό 168.034  κάτοικους  

Γ. Ηλείας με πρωτεύουσα τον Πύργο με πληθυσμό    34.902  κάτοικους 

με τη συνολική της έκταση να ανέρχεται στα 11.350 km2 και να καλύπτει περίπου το 8,6% της 

συνολικής έκτασης της χώρας.  

                                                           
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urbanel.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urbanel.pdf
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Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) ο πληθυσμός της 

Περιφέρειας ανέρχεται σε 679.796 άτομα και αποτελεί περίπου το 6,3% του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο 2001-2011, υπήρξε σαφής συρρίκνωση του 

πληθυσμού της Περιφέρειας, και σε κάθε περίπτωση με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με 

την χώρα. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 148.823 άτομα (ποσοστιαία 

μεταβολή -1,36%), ενώ αντίστοιχα η ΠΔΕ κατέγραψε μείωση κατά 60.710 άτομα ή 8,2%. Ο Μέσος 

Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) του πληθυσμού της Περιφέρειας για την περίοδο 2001-2011 

εκτιμάται σε -0,85%, με τον αντίστοιχο δείκτη για την χώρα να εκτιμάται στο -0,14%. 

 

Στη βάση των παραπάνω πληθυσμιακών δεδομένων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εμφανίζει 

μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα από αυτή της χώρας.  

Ειδικότερα, η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτιμάται στα 59,9 

περίπου άτομα ανά τ.χλμ. ενώ της χώρας στα 82,5 άτομα ανά τ.χλμ.  

Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εμφανίζει πολλές 

ομοιότητες με την διάρθρωση στο σύνολο της Χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι όπως και η χώρα 

συνολικά έτσι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

πληθυσμιακής γήρανσης, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές πυραμίδες ηλικιών βλέπε 

παρακάτω .6 

 

 

 

 
 

                                                           
6 Πληροφορία από Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
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Σχήμα 1: Πυραμίδα ηλικιών ελλαδικού  χώρου (πηγή: Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για ΠΔΕ) 

 

Σχήμα 2: Πυραμίδα ηλικιών Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (πηγή:  Στρατηγική Έξ. Εξειδ. για ΠΔΕ) 
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1.4 Οικονομικές επιδόσεις- απασχόληση-ανάγκη για ΒΑΑ  

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τη δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας7, 

με κ.κ.ΑΕΠ που ανέρχεται σε 15.500 ΜΑΔ, που αντιστοιχεί στο 70% του μέσου κ.κ.ΑΕΠ της 

χώρας και στο 66% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ των 27 (Eurostat 2009, ΕΕ27=100). Η 

πορεία εξέλιξης του κ.κ.ΑΕΠ της Περιφέρειας καταδεικνύει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει σύγκλιση με 

το μέσο ευρωπαϊκό κ.κ.ΑΕΠ, αλλά καταγράφεται και μία συνεχιζόμενη μείωση του κ.κ.ΑΕΠ, η 

οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το 2008, όπου εμφανίστηκαν οι πρώτες επιπτώσεις της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στη Ελλάδα, καταγράφεται μείωση 7,2% του κ.κ.ΑΕΠ 

(ΜΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα αν και το σύνολο των Περιφερειών της χώρας 

παρουσιάζει μείωση του κ.κ.ΑΕΠ για την εν λόγω περίοδο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανήκει 

στις Περιφέρειες με τους μεγαλύτερους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής και σε κάθε περίπτωση 

μεγαλύτερους σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας.8 

Απασχόληση  

Στην ΠΔΕ καταγράφεται χαμηλή «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου δυναμικού στην 

παραγωγική διαδικασία. Το μερίδιο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό 

της Περιφέρειας ηλικίας 15-64 ετών ανήλθε στο 65,51% (Eurostat 2011), επίπεδο αρκετά 

χαμηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα (67,66%) και την ΕΕ27 (71,18%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

επίδοση αυτή είναι η 2η χειρότερη μεταξύ των περιφερειών της χώρας, ενώ το πρόβλημα 

εντοπίζεται στα πολύ χαμηλά επίπεδα συμμετοχής των γυναικών (52,97% έναντι 77,28% των 

ανδρών).  Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών είναι μικρότερο σε 

σχέση με τη χώρα και την ΕΕ27. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2011 στην 

ΠΔΕ το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού 20-64 ετών ανήλθε στο 58,2%, στην Ελλάδα στο 

59,9%, ενώ στην ΕΕ27 στο 68,6%. Η επίδοση αυτή φέρνει την ΠΔΕ στην 10η θέση μεταξύ των 

περιφερειών της χώρας, ενώ απέχει σημαντικά από το στόχο του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) για το 2020 (70%) και ακόμα περισσότερο από το στόχο της Ε2020 

(75%).  

 

 

                                                           
7 Ο.π. 

8 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
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Τη δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν και με βάση της παραπάνω διαπιστώσεις που 

αποτυπώνονται σε αριθμούς αλλά και ως εικόνα του ευρύτερου χώρου της πδε είναι αναγκαίο να 

ληφθούν αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την οικονομική και χωρική ανάπτυξη του τόπου  με 

σκοπό, σε πρώτη φάση, τον περιορισμό (αν όχι την αναχαίτιση) του φαινομένου της μείωση της 

απασχόλησης και τη διαρροή στο εξωτερικό επιστημονικού ανθρωπίνου δυναμικού brain drain 

από την ΠΔΕ. Μια τέτοια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει κοινωνικό και οικονομικό 

καταλυτή για την ΠΔΕ είναι η εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη αστικών κέντρων της ΠΔΕ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 

Για τις ανάγκες της εμπειρογνωμοσύνης και δεδομένων των προβλέψεων και των διαθέσιμων 

πόρων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 θα διερευνηθούν περιοχές των αστικών κέντρων 

της Περιφέρειας τα οποία έχουν σημαντική πληθυσμιακή βαρύτητα στο σύνολο της Περιφέρειας 

με λειτουργική αστική περιοχή άνω των 70.000 κατοίκων από την καταγραφή των δεδομένων 

όπως φαίνονται πιο πάνω τέτοιες αστικές περιοχές για την ΠΔΕ είναι η αστική περιοχή της Πάτρας 

με πληθυσμό 168.034 και η αστική περιοχή του Αγρινίου με πληθυσμό 96.321 

Η παραπάνω επιλογή τεκμηριώνεται και από το ΠΕΠ ΠΔΕ σύμφωνα με το οποίο:  

Καταλληλότερης κλίμακας αστικής παρέμβασης θεωρούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία 

έχουν σημαντική πληθυσμιακή βαρύτητα στο σύνολο της Περιφέρειας, συγκεντρώνουν υπηρεσίες 

γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και σε αυτά καταγράφονται έντονες προκλήσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές, 

κλιματικής αλλαγή, δημογραφικές, λειτουργικής οργάνωσης της πόλης και συγκεντρώνονται 

ανισότητες όπως δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τις 

περιθωριοποιημένες ομάδες, υψηλή ανεργία στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κλπ. 

Σημειώνεται δε ότι η πλειονότητα των προβλημάτων εντοπίζεται στην ευρύτερη αστική 

λειτουργική περιοχή της Πάτρας. Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Ολοκληρωμένες 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τις οποίες υποβάλλουν οι αρμόδιες αστικές αρχές. Η 

επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα γίνει στο 

πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλόλητα της 

στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη 

διαχειριστική επάρκεια, την τεχνική ετοιμότητα και την ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα. 
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2. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΒΑΑ Πάτρα  

2.1. Γενικά για την Πάτρα 

 

Η Πάτρα είναι η μεγαλύτερη πόλη και το πιο σημαντικό λιμάνι της Πελοποννήσου  με 168.034 

κατοίκους σύμφωνα με την Απογραφή του 20119. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας είναι 

το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Η Πάτρα είναι πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και έδρα του ομώνυμου δήμου. 

Επιπλέον είναι το μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου 

και της  δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί επί της ουσίας την Πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση, καθώς 

είναι διεθνές εμπορικό κέντρο, μεγάλο λιμάνι και κομβικό σημείο για το εμπόριο και την 

επικοινωνία με την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Δύση. Η πόλη διαθέτει δύο πανεπιστήμια 

(Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) καθώς και ένα Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συνδεδεμένα με αυτά ερευνητικά ινστιτούτα, που την καθιστούν 

επιστημονικό κέντρο με σημαντικές επιδόσεις στην τεχνολογική  εκπαίδευση. 

Στα πλαίσια της αστικής της  γεωγραφίας η Πάτρα διαιρείται  στην Άνω και Κάτω πόλη. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο φυσικό ανάγλυφο  και το δομημένο- 

ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης . Η Κάτω πόλη, η οποία περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο 

της Πάτρας τον αστικό δηλαδή πυρήνα του 19ου αιώνα και το λιμάνι, βρίσκεται δίπλα στη 

θάλασσα και απλώνεται μεταξύ των εκβολών των ποταμών Γλαύκου και Χαράδρου και είναι 

χτισμένη πάνω σε ένα αρχικά ποταμογενές και ελώδες έδαφος, ενώ η Άνω πόλη καλύπτει την 

περιοχή των παλαιότερων οικισμών, γύρω από το φρούριο, πάνω στις δυτικότερες υπώρειες 

του Παναχαϊκού όρους (1.928 μέτρα)10 πριν τον Πατραϊκό Κόλπο. 

Μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και για τη διαφύλαξη του μικροκλίματος 

της, έχει το έλος της Αγυιάς, ένα μικρό και παράκτιο υδατικό οικοσύστημα, μόλις 30 εκταρίων 

που βρίσκεται βόρεια του κέντρου της πόλης. Κύρια χαρακτηριστικά του υγροτόπου είναι η 

προφανής σπανιότητα της διάσωσής του στην καρδιά ενός πυκνοκατοικημένου αστικού κέντρου, 

με ένα σχετικά ξηρό κλίμα και το θεωρούμενο ως υψηλό επίπεδο της βιοποικιλότητας με πάνω 

                                                           
9  ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος. Απογραφή 2011 (Ο πληθυσμός αναφέρεται στην πόλη της Πάτρας 

καθαυτή και όχι στον καλλικρατικό δήμο Πατρέων). 

10 Region of Western Greece: Geography. 2007  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%85%CE%B9%CE%AC_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/2012/fek_3465b_2012.pdf
http://www.ditikiellada-region.com/en_contents.asp?id=92
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από 90 είδη πτηνών να έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.11 

 

2.2.  Βασικά χαρακτηριστικά, ζητήματα και ανάγκες της Πάτρας και των περιοχών 

παρέμβασης.12 

 

ΠΑΤΡΑ Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Πάτρα έχει χαρακτηρισθεί ως Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας 

(ΠΠΚ) διαθέτοντας σημαντικότατες υποδομές στην έρευνα και τεχνολογία οι οποίες ωστόσο δεν 

έχουν αξιοποιηθεί στον αναμενόμενο βαθμό λόγω ελλειμμάτων διασύνδεσης των ερευνητικών 

φορέων με τις επιχειρήσεις και τις παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της καινοτομίας 

στις επιχειρήσεις της περιφέρειας.13  

Η κεντροβαρής θέση του Δήμου Πατρέων στο οικιστικό δίκτυο της χώρας, ενισχύει τον 

παραγωγικό, διοικητικό και κοινωνικό του ρόλο. Ο Δήμος Πατρέων αποτελεί το κέντρο της 

επιχειρηματικότητας, των λειτουργιών, των υπηρεσιών και των εξυπηρετήσεων για ολόκληρο το 

Νομό Αχαΐας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ιονίου. 

Επιπρόσθετα, ο «µητροπολιτικός» ρόλος της Πάτρας, αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις σε διαπεριφερειακό και διανοµαρχιακό επίπεδο στους τομείς των μεταφορών,  

του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού, της έρευνας & τεχνολογίας, της υγείας και όλων 

των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, η ακτίνα «επιρροής» και «έλξης» των Πατρών για όλες τις αστικές 

λειτουργίες (είτε πρόκειται για εγκατάσταση – ανάπτυξη υπηρεσιών και επιχειρήσεων, είτε 

πρόκειται για οικιστικές χρήσεις, είτε για νέες θέσεις απασχόλησης, κ.ο.κ) ολοένα μεγεθύνεται και 

αυτό, μεταξύ άλλων, μαρτυρά  τη συνεχή ενίσχυση της δυναμικής της πόλης.14 Η Πάτρα, μία πόλη 

από τη φύση της ανοιχτή, μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση της σαν σύγχρονος πόλος ανάπτυξης, 

σε ένα κόσμο όπως είναι ο σημερινός,  εφόσον προσδώσει στην ανάπτυξη ένα ουσιαστικό 

                                                           
11  Hellenic Ornithological Society - Birds, birding and conservation in Greece http://www.ornithologiki.gr 

12 Οι περιοχές παρέμβασης δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί αν και το ιστορικό κέντρο της πόλης της Πάτρας θα 

είναι κατά πάσα πιθανότητα μια από αυτές.  

13 http://www.pde.gov.gr/ppxsaa/files/a-stadio/#meleti (11_A.1.2.pdf) 

14 Πηγή : Δήμος Πατρέων  

https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.ornithologiki.gr/en/enmain.htm
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κοινωνικό περιεχόμενο, με στροφή στην καινοτομία και στην ενίσχυση των παραγωγικών της 

δυνατοτήτων, με  εξωστρέφεια, δυναμισμό και ανοιχτές συνεργασίες. 

Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει όπως ήταν αναμενόμενο και την πόλη της 

Πάτρας το αντίκτυπο της δε  έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανές και στις κοινωνικές δομές ενώ ήδη χαράζει 

το χωρικό του αποτύπωμα  (κλείσιμο επιχειρήσεων κενές κατοικίες- κενά κτιριακά κελύφη) που 

στο σύνολο τους ενισχύουν το δίκτυο των αστικών κενών και δρουν ανασταλτικά στην κάθε 

μορφής ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου. 

 
Συνολικά, οι αλλαγές στον αστικό χώρο της Πάτρας αναδεικνύουν το χαρακτήρα και τη δυναμική 

των δραστηριοτήτων, κυρίως των παραγωγικών, καθώς και τα σημαντικά οικονομικά και χωρικά 

δίκτυα που τον διαμορφώνουν.  Κρίσιμα ζητήματα για την Πάτρα αποτελούν οι μετασχηματισμοί 

της παραγωγικής βάσης, η συρρίκνωση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων με παράλληλη 

ανάπτυξη σύγχρονων μορφών οικονομίας με άξονα την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας καθώς αλλαγές στο μέγεθος και το πλήθος των 

παραγωγικών μονάδων. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψιν  για τη χάραξη μιας ενιαίας 

στρατηγικής πόλης που συμβαδίζει με τις προκλήσεις της ΠΠ 2014-2020  

 

2.3.Στρατηγική για την εφαρμογή ΒΑΑ του δήμου Πατρέων  

 
Στη συνέχεια θα γίνει συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων των ΒΑΑ με τους 

Θεματικούς Στόχους, τις  Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020.(θα συμπληρωθει) 

 

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 αναμένεται να 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   
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Έχοντας υπόψιν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πόλης της Πάτρας και αντιλαμβανόμενοι τη 

σημαντικότητα της πόλης και την άμεση επιρροή της σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε εθνικό  

προκύπτει η αναγκαιότητα για την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου από μεριάς των αστικών 

αρχών που να περιγράφει το όραμα της πόλης της Πάτρας καθώς και τη στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί με την θέσπιση  στρατηγικών στόχων αξόνων προτεραιότητας και δράσεων γενικών 

και ειδικών έτσι ώστε το όραμα της πόλης να γίνει πραγματικότητα. Ένα τέτοιο όραμα οφείλει να 

ενσωματώνει και τις έννοιες της βιωσιμότητας και πιο συγκεκριμένα να κινείται με γνώμονα τη 

πολυσύνθετη έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω .  

Ο Δήμος σαν Τοπική Διοίκηση πρέπει να εισέλθει στη διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων στην 

αναπτυξιακή πραγματικότητα είτε στηρίζοντας πρωτοβουλίες των τοπικών  φορέων, είτε 

λαμβάνοντας πρωτοβουλίες βασισμένος στον σχεδιασμό που ο ίδιος καθορίζει. Επιπρόσθετα 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών και του 

ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και τεχνολογία και την κοινωνία της πληροφορίας στην 

ευρύτερη περιοχή Πατρών 

Η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή της μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση της  μέσα στον εθνικό ιστό 

και να βελτιώσει τις προοπτικές της ως «διεθνούς» πόλης, με την αξιοποίηση των συγκριτικών 

της πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ως πυλώνες ανάπτυξης της.15 

Η πόλη της Πάτρας πρέπει να προβάλλει δυναμικά το ενδιαφέρον της στον ευρωμεσογειακό 

χώρο και να αναζητήσει εταίρους και συνεργάτες σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ευρώπης και 

της Μεσογείου, με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων16.  

 

                                                           
15 Δήμος Πατρέων  

16 Για παράδειγμα, θα ήταν χρήσιμο για το Δήμο Πατρέων να αποκτήσει  τον δικό του διαδικτυακό τόπο σε τρεις 

τουλάχιστον ξένες γλώσσες. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί αναγνωρίσιμη και θα αξιολογηθεί ως εταίρος στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Περιφερειών. 
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2.3.1 Όραμα γενικός αναπτυξιακός στόχος της πόλης της Πάτρας17 

Συνοπτικά το όραμα της πόλης της Πάτρας προτείνεται  να εδράζεται σε τρεις 3 βασικούς 

πυλώνες- έννοιες  

 Έξυπνη Πόλη- smart city , με ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που 

βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις δημιουργία 

συνεργιών (clustering) και δημιουργικών θερμοκοιτίδων που συγκρατούν νέους 

επιστήμονες και δημιουργούς και αποτελεί σημαντικό βήμα στην αναχαίτηση του 

φαινομένου του brain drain δημιουργώντας ισχυρές νεοφυείς επιχειρήσεις.  

 Βιώσιμη-πράσινη  Πόλη, με έμφαση στη δημιουργία νέων ανοιχτών δημόσιων χώρων 

και τη σύνδεση αυτών με δίκτυα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και δράσεις που θα 

αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των ΑΠΕ και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 

της αποθέματος 

 “Γαλάζια” πόλη, προσανατολισμένη στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στη γαλάζια 

οικονομία-ανάπτυξη blue growth 18 

 

Επιπροσθέτως ο δήμος Πατρέων συνοψίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε πέντε 5 τα οποία 

όπως επισημαίνει  μπορούν να αποτελέσουν την ουσία της ταυτότητας της πόλης και συγχρόνως 

τους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξής της19: 

 

1. Το Λιμάνι της Πάτρας 

 

Είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία και τη ζωή της πόλης, πύλη στρατηγικής σημασίας 

το οποίο κατά τις αστικές αρχές δεν έχει εξαντλήσει τον αναπτυξιακό του ρόλο αν ληφθεί 

υπόψη πως θα μπορούσε να συνδυαστεί με ταυτόχρονη αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 

σύνδεσης της πόλης με άλλους προορισμούς της ενδοχώρας. Παρά τη σταδιακή μεγάλη 

μείωση των δραστηριοτήτων στο λιμάνι, αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει και με άλλο 

τρόπο στην αναπτυξιακή λειτουργία της πόλης, ενδυναμώνοντας την επαφή της πόλης με 

                                                           
17 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση δεν έχει διατυπωθεί από τις αστικές/δημοτικές αρχές το όραμα 

της πόλης της Πάτρας 

18 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm  

19 Πηγή ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm
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το θαλάσσιο μέτωπο και  διεκδικώντας για αξιοποίηση ένα εκτεταμένο μέρος του, 

σύμφωνα με τα αιτήματα του Δήμου και των φορέων της πόλης.  

 

2. Τα  Πανεπιστήμια, το ΑΤΕΙ και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα,   

Μπορούν σε ένα άλλο πλαίσιο να αποτελέσουν πόλους παραγωγής γνώσης, 

πρωτοποριακών ερευνών και καινοτόμων δράσεων εθνικής εμβέλειας, να συνδέονται 

αμφίδρομα με τους τοπικούς αναπτυξιακούς και παραγωγικούς φορείς, να προσελκύουν 

και να εντάσσουν στο δυναμικό της πόλης  άξιους ανθρώπους, να αναζωογονούν την 

πόλη και την οικονομία της. 

 

3. Η ενίσχυση της Καινοτομίας   

Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση θα προσέδιδε στην οποία θα μπορούσαν να 

«συναντηθούν» σε δημιουργική ώσμωση η ακαδημαϊκή/ερευνητική  κοινότητα και το 

παραγωγικό δυναμικό της πόλης για την ανάπτυξη σύγχρονων, φιλικών προς το 

περιβάλλον και καινοτόμων εφαρμογών αναζωπυρώνοντας την προοπτική  οικονομικής 

ανάπτυξης και δημιουργίας πολλών θέσεων εργασίας υψηλών προδιαγραφών και 

αναλόγων εισοδημάτων, ικανών να συμπαρασύρουν την οικονομική διαδικασία προς τη 

δημιουργία και άλλων, επικουρικών και μεσαίων απαιτήσεων θέσεων εργασίας, ενώ θα 

συνέβαλε σημαντικά σε πρώτη φάση στην αποτροπή και άλλων διαρροών επιστημονικού 

προσωπικού προς άλλες περιοχές της χώρας ή/και προς το εξωτερικό. (Brain drain) 

 

4. οι πρωτοβουλίες πολιτιστικής παρέμβασης,  

μπορούν να στηρίζονται κυρίως στη δημιουργικότητα φορέων και πολιτών αλλά και 

συλλογικών κινήσεων που αναζητούν διεξόδους έκφρασης και επικοινωνίας και να 

συγκροτήσουν μία πολιτιστική παραγωγή, ικανής να παράγει και οικονομικά 

αποτελέσματα. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα της Eurostat, υπολογίζεται  πως μια 

επένδυση 1 εκατ. ευρώ σ’ ένα έργο πολιτιστικής κληρονομιάς (μόνο στη φάση εκτέλεσης) 

έχει πολλαπλασιαστική επίπτωση στο σύνολο της οικονομίας που ανέρχεται σε 2,36 εκατ. 

ευρώ σε παραγόμενο συνολικό προϊόν, 0,84 εκατ. σε μισθοδοσία και 45 νέα ισοδύναμα 

ανθρωποέτη απασχόλησης. Αυτό σε συνδυασμό με  το δεδομένο ότι ο Πολιτισμός 

παρουσιάζει αύξηση σε ετήσια βάση κατά 12% -  μεγαλύτερο από κάθε άλλο τομέα της 

οικονομίας καταδεικνύει το σημαντικότητα του πολιτιστικού προϊόντος και καθιστά τον 

πολιτισμό  βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης 
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5. Τουρισμός  

Το παραπάνω σημείο σε συνδυασμό με την εξαιρετική θέση της πόλης και το θαλάσσιο 

μέτωπο της,  την εγγύτητα της σε παγκοσμίως γνωστούς τόπους και την αρχιτεκτονικό 

αστικό ενδιαφέρον εισάγει το θέμα του Τουρισμού ως νέου πυλώνα ανάπτυξης και 

παραγωγού θέσεων εργασίας σε δωδεκάμηνη βάση. 

Στην περιοχή κατά καιρούς έγιναν μελέτες και ημερίδες για τον τουρισμό οι οποίες 

καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση και προβαίνουν σε προτάσεις Ανάπτυξης του 

Τομέα αυτού χωρίς όμως καμία από αυτές να έχει αξιοποιηθεί και υλοποιηθεί. Με βάση 

τα δεδομένα και τις προοπτικές όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες, τις νέες 

τάσεις που διαμορφώνονται και τον οξυμένο ανταγωνισμό προκειμένου η Πάτρα να 

αυξήσει το  μερίδιο στο Τουριστικό προϊόν είναι ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε 

τρία σημεία και ειδικότερα:  

 Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους, προστασία, ορθολογική διαχείριση και 

αποκατάσταση φυσικών πόρων & ευαίσθητων περιοχών 

 Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς  

 Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών  
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2.3.2. Τι σημαίνει  Στρατηγική ενός συγχρόνου Δήμου (έτοιμου να υποστηρίξει το 

εργαλείο της ΒΑΑ Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-202020)  

 

 

Η Στρατηγική ανάπτυξης ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών 

δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του 

Δήμου. 

 

Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ 

απαιτείται σε πρώτη φάση η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων: 

 

Α. το επίπεδο της Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου και 

Β. το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς στόχους και 

πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας 

ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του 

στρατηγικού σχεδίου.  

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει: 

• τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος 

(γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

• τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την 

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και 

γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 θα συμπληρωθεί/αναθεωρηθεί  

21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στρατηγική του Δήμου Πειραιά και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 



20 
 

2.3.3. Η Στρατηγική του Δήμου Πατρέων22 

Ορισμένοι βασικοί γενικοί στόχοι μέσω των οποίων θεμελιώνεται η Στρατηγική του Δήμου 

Πατρέων είναι οι εξής: 

Α. Ο Δήμος Πατρέων από τους βασικούς συντελεστές της κοινωνικής ανάπτυξης της 

πόλης και της ευρύτερης περιοχής23 

Ο Δήμος έχοντας επίγνωση των εν δυνάμει ισχυρών πλεονεκτημάτων της πόλης της Πάτρας αλλά 

και των αδυναμιών της, επιδιώκει να συμβάλλει στην προώθηση νέων ευκαιριών, ώστε να 

επιτύχει την ουσιαστική ανάδειξη της πόλης της Πάτρας ως ισχυρό πόλο κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης. Ο Δήμος, ως παράγοντας της συγκεκριμένης αναπτυξιακής προοπτικής, 

διεκδικεί αλλά και στηρίζει μια σειρά από έργα, δράσεις και θεσμικές ρυθμίσεις με αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Έργα βασικών υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης, περιβάλλοντος, αντισεισμικής – 

αντιπυρικής προστασίας, κοινωνικών υποδομών και πολιτισμού. 

2. Μεγάλα έργα υπερτοπικής σημασίας στο τομέα των μεταφορών, συγκοινωνιών και των 

τεχνικών υποδομών.  

3. Σημαντικά έργα ενεργειακού ενδιαφέροντος και επικοινωνιών.  

4. Αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του παραλιακού μετώπου της πόλης. 

5. Αξιοποίηση θέσης και υποδομών (νέο λιμάνι, σιδηροδρομικό δίκτυο, Ολυμπία οδός,             

Ιόνια οδός). 

6. Αξιοποίηση των ορεινών και δασικών εκτάσεων για την προώθηση ειδικών μορφών   

         τουρισμού και αναψυχής. 

7. Διεκδίκηση έργων και δράσεων που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης και 

της σημασίας της ως σημαντικού ελληνικού αστικού κέντρου.  

8. Διεκδίκηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν τις συνθήκες ζωής Πατραϊκού λαού, 

αναδεικνύουν και προβάλλουν την ταυτότητα της πόλης ως ελκυστικό προορισμό για 

επισκέπτες, και έδρα για οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

9. Στήριξη ευκαιριών και δραστηριοτήτων και διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος 

ανάπτυξης.  

                                                           
22 Σκόπιμα στην ενότητα που περιγράφεται η στρατηγική για την υλοποίηση ΟΧΕ για ΒΑΑ εντάσσεται και η 

στρατηγική που προτείνει ο δήμος Πατρέων για την ανάπτυξη της πόλης του. Έτσι θα αναζητηθούν   σημεία 

συμπόρευσης των δυο στρατηγικών και θα εντοπιστούν και ασυμβατότητες οι οποίες είναι αναμενόμενο ότι θα 

υπάρξουν. 

23 Πηγή ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
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10. Στήριξη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής – 

πολιτιστικής ανάπτυξης. 

Β. Ο Δήμος Πατρέων ως Φορέας Διαμόρφωσης του Αστικού Χώρου, του Περιβάλλοντος 

και της Εικόνας της Πόλης 

Το Σχέδιο του Δήμου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της συνολικής εικόνας της πόλης 

εκφράζεται σε ιεραρχημένες επιλογές στους παρακάτω τομείς: 

1. Ορθολογική πολεοδομική ανάπτυξη με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης και τις 

πολεοδομικές, κυκλοφοριακές και πληθυσμιακές ανάγκες των περιοχών της πόλης.  

2. Δημιουργία Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

3. Αύξηση των ζωτικών χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής και παιδότοπων.  

4. Αναπλάσεις που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης.  

5. Συνολική βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης και ανάδειξη σημείων ιστορικού, 

πολιτιστικού, τουριστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

6. Ποιοτική αναβάθμιση των διαθέσιμων ελεύθερων χώρων και ενίσχυση του αστικού 

πρασίνου.  

7. Βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας και εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων. 

8. Ενίσχυση των μέτρων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και αποφυγής στάθμευσης στο 

κέντρο της πόλης.  

9. Προστασία  και ανάδειξη του ιδιαιτέρου κάλλους περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος και 

φυσικών πόρων.  

10. Διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και στάσης που μεταφράζεται σε οικολογικά 

ευαίσθητες συμπεριφορές και συνήθειες.  

11. Ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των δημοτών από φυσικές καταστροφές. 

12. Ενίσχυση πυρασφάλειας και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.  

13. Ολοκλήρωση σχεδίων πόλης για τις Καποδιστριακές Δημοτικές Ενότητες.  

14. Ολοκλήρωση και επέκταση του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου  

15. Υλοποίηση υφιστάμενων μελετών κατασκευής συλλεκτήριων ομβρίων.  

16. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 

17. Μετατροπή των κτιριακών και υπαίθριων υποδομών του Δήμου  σε υποδομές μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Γ. Η Παιδεία, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός και ο Τουρισμός ως Προτεραιότητες του Δήμου 

Πατρέων 

Η προσπάθεια κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της στήριξης των υποδομών εκπαίδευσης, του 

πολιτισμού, του αθλητισμού και του τουρισμού αναδεικνύει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ως 

ιδιαιτέρως σημαντικές στην διαμόρφωση μιας διαφορετικής ταυτότητας της πόλης, γεγονός που 

μεταφράζεται σε στήριξη έργων, πρωτοβουλιών και δράσεων στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

1. Παραγωγή υψηλής καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας έργου, η προβολή των αξιών του 

Πατραϊκού λαού αλλά και η μεταρρύθμιση στοιχείων του Καρναβαλιού.  

2. Ανάπτυξη – βελτίωση της διαχείρισης της πολιτιστικής υποδομής και στήριξη των 

δημιουργικών και καλλιτεχνικών ομάδων της πόλης.  

3. Αξιοποίηση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και των υπόλοιπων μεγάλων αθλητικών – 

και όχι μόνο – εγκαταστάσεων της πόλης εις όφελος του μαζικού αθλητισμού.  

4. Ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικής άθλησης του Δήμου με στόχο την αύξηση του 

χαμηλού ποσοστού ασκουμένων όλων των ηλικιών.  

5. Στήριξη δράσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θρησκευτικός, 

πολιτιστικός, αθλητικός, ορεινός κλπ).  

6. Προώθηση δράσεων και τοπικών συνεργασιών για την ανάπτυξη νέων τομέων τουρισμού. 
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2.3.4.  Δομή και Προτεινόμενοι βασικοί άξονες της ΟΧΕ για ΒΑΑ για το Δήμο Πατρέων 

   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ΟΧΕ για Βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ)24 

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 

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. Ειδικότερα, η Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πάτρας προτείνεται να διαμορφώνει 

μία σύνθετη «Εσωτερική Λογική Παρέμβασης», η οποία με τη σειρά της να διαμορφώνει ένα 

επίσης δυναμικό μη γραμμικό σύνθετο αλλά συγκεκριμένο «μίγμα στρατηγικής»  

 

Έτσι προτείνεται η ΟΧΕ του Δήμου Πατρέων να 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 

 

Ενδεικτικά (μιας και δεν έχουν εξειδικευτεί οι Σ.Σ. της ΟΧΕ για ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων) οι 

στρατηγικοί στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας της Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του δήμου 

Πατρέων αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί  

  

                                                           
24 Καθώς και όλες οι ΟΧΕ 
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    ΣΣ-1   Βελτίωση της ελκυστικότητας της Πόλης της Πάτρας. Ανάδειξη Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων και Προσέλκυση Επενδύσεων Προαγωγή της 
Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας – Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

    ΣΣ-2   Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Αναζωογόνηση του Αστικού και 
Κοινωνικού Ιστού της Πόλης 

    ΣΣ-3   Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και βιώσιμη διαχείριση των αστικών 
περιβαλλοντικών πόρων 

    ΣΣ-4   Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής – Καταπολέμηση της Φτώχειας - Ανάπτυξη 
Τοπικών Κοινωνικών Δικτύων 

    ΣΣ-5   Προσαρμογή των Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 

    ΣΣ-6  Υποστήριξη της Εφαρμογής και της Βιωσιμότητας της Ο.Χ.Ε. για ΒΑΑ 

Πίνακας1 υπό διαμόρφωση  

 

Εν συνεχεία (ενδεικτικά σε αυτή τη φάση) οι Α.Π. της ΟΧΕ για ΒΑΑ του δήμου Πατρέων είναι οι: 

    AΠ-1   Ανάδειξη της Πόλης ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού 
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών ροών 
στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

    ΑΠ-2   Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης της Πάτρας 
Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων / εμβληματικών 
επιχειρηματικών πόλων και ευκαιριών - Στήριξη της δημιουργίας νέων και 
καινοτόμων Επιχειρήσεων 

    ΑΠ-3   Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart city, smart 
energy, eco-city) και κοινωνικές λειτουργίες (social innovation) 

    ΑΠ-4   ….Να συμπληρωθεί  

    ΑΠ-5   Καθοδήγηση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων της Ο.Χ.Ε. – Αναβάθμιση των Ικανοτήτων των εμπλεκόμενων 
Φορέων και Υπηρεσιών (Capacity Building) 

Πίνακας 2 υπό διαμόρφωση 

 

 

Στρατηγικοί Στόχοι της Ο.Χ.Ε. για ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων  

Άξονες Προτεραιότητας της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πατρέων 

2015-2020 
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Ακολουθεί ενδεικτικό διάγραμμα συσχέτισης στρατηγικών στόχων ΟΧΕ για ΒΑΑ με τους ΑΠ της 

ΟΧΕ για ΒΑΑ και  τους ΕΣ του  ΠΕΠ ΠΔΕ στο οποίο περιγράφεται διαγραμματικά η φιλοσοφία 

της “λογικής παρέμβασης” της ΟΧΕ για ΒΑΑ. 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  (υπό διαμόρφωση)  

 

 

 

Διάγραμμα 1 

 

 

οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά περιοχή εφαρμογής των 

ΒΑΑ Στη συνέχεια θα γίνει συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων των ΒΑΑ 

με τους Θεματικούς Στόχους, τις  Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στρατηγικοί 

    Στόχοι  

ΟΧΕ για ΒΑΑ 

     

    Άξονες 

Προτεραιότητας 

ΟΧΕ για ΒΑΑ 

     

    Ομάδες  

Ειδικών Στόχων 

    ΠΕΠ ΠΔΕ      

ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ5 ΣΣ4 ΣΣ3 ΣΣ6 

ΑΠ1 ΑΠ2 ΑΠ5 ΑΠ4 ΑΠ3 

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ8 ΕΣ10 
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Διάγραμμα 2 (βασισμένο στο διάγραμμα στρατηγικής για ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων) 

 

 

 

2.4. Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά Ειδικό Στόχο  

 

..θα συμπληρωθεί.. 

Στην Ενότητα αυτή θα προσδιορισθούν οι πρόσφοροι ΘΣ Θεματικοί Στόχοι και ΕΠ Επενδυτικές 

Προτεραιότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεων των ΒΑΑ, θα πραγματοποιηθεί προσέγγιση 

των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων,  θα προσδιορισθούν οι ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά 

Ειδικό Στόχο σε συνάφεια με το ΠΕΠ  

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ  είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ. Οι 

αρμόδιες αστικές αρχές που θα υποβάλλουν τις προτεινόμενες στρατηγικές και θα είναι αρμόδιες 

για την επιλογή των επιμέρους δράσεων/ έργων τουλάχιστον (Καν. ΕΤΠΑ αρθ. 7 παρ. 4,5). Για 

την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα αξιοποιηθούν πόροι του ΠΕΠ που 
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προέρχονται τόσο από το ΕΤΠΑ (άνω του 5%) όσο από το ΕΚΤ (άνω του 8%), ενώ αναμένεται 

να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά και άλλα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020, όπως το «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Οι Θεματικοί 

Στόχοι του ΠΕΠ που θα χρηματοδοτήσουν την ΒΑΑ είναι οι ΘΣ2, ΘΣ3,ΘΣ6, ΘΣ7 και ΘΣ9 

(ΕΚΤ) οι επενδυτικές προτεραιότητες στις οποίες θα αναφέρεται η ΒΑΑ της Πάτρας προτείνεται 

25 να είναι κυρίως οι 2β, 3α, 3γ, 6α, 6β, 6γ,6δ, 6ε, 7γ για το ΕΤΠΑ και σε ότι αφορά το ΕΚΤ τις 9i, 

9ii και 9iii.26  

Για άμεση εποπτεία των παραπάνω και δυνατότητα συσχετισμών παρατίθεται ο πίνακας που 

ακολουθεί 

 

ΕΤΠΑ ΑΠ1  

Ενίσχυση σε 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα  
Καινοτομία 

ΘΣ2  

Βελτίωση της πρόσβασης, της 

χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και 

των επικοινωνιών 

 

Επενδυτικές 
προτεραιότητες 

 

2β 

 

  ΘΣ3 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

3α, 3γ  

ΕΤΠΑ ΑΠ2 

Περιβάλλον και κλιματική 
αλλαγή   

ΘΣ6  

Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

6α, 6β, 6γ,6δ, 
6ε 

 

ΕΤΠΑ ΑΠ3 

Μεταφορές  
 

ΘΣ7 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 

7γ  

ΕΚΤ ΑΠ4  
Κοινωνική προστασία   
 

ΘΣ9 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης 

 
 
9i, 9ii και 9iii 

 

ΕΤΠΑ ΑΠ5 

Υποδομές υγείας και 
εκπαίδευσης  
 

   

Πίνακας 3 

                                                           
25 Βάση ΠΕΠ ΠΔΕ  

26 Όπως περιγράφονται στο ΠΕΠ 
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…..Η Ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και των πηγών  

χρηματοδότησης των ΒΑΑ. Θα γίνει σε επόμενη φάση 

Να σημειωθεί ότι και για τις περιοχές θα γίνει διερεύνηση της χρήσης  και άλλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων και προγραμμάτων (JESSICA, JEREMIE, Life+, Horizon 2020, Εθνικά/Τομεακά 

προγράμματα, κρατικές ενισχύσεις, μόχλευση ιδιωτικών πόρων κ.α.). 

 

2.5.Τρόπος εφαρμογής και διαχείριση των ΒΑΑ  

 

….(θα συμπληρωθεί) 

 

Με βάση τα πορίσματα της προηγούμενης ενότητας (επιδιωκόμενα αποτελέσματα, το είδος των 

Κατηγοριών Δράσεων) και τη διαθέσιμη θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των εμπλεκόμενων 

φορέων θα διατυπωθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος εφαρμογής της ΒΑΑ και θα εξετασθεί ο βέλτιστος 

τρόπος εμπλοκής φορέων στην εφαρμογή και την υλοποίηση των επιμέρους πράξεων/δράσεων, 

και η σκοπιμότητα εκχώρησης ή/μη σε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ). 

 

Η Ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με: 

 

α. τον προσδιορισμό των τυχόν αναγκαίων δράσεων δημοσιότητας  και προβολής των ΒΑΑ 

διοργάνωση workshops δημιουργία think-tank (δεξαμενής ιδεών)  

β. τον προσδιορισμό των αναγκαίων δράσεων τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των 

παρεμβάσεων και τη διαχείριση της παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης των ΒΑΑ, και 

γ. την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΕΠ 

 

Το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί σε άμεση συνεννόηση με τις αστικές αρχές τους δήμους και την 

περιφέρεια δυτικής Ελλάδας   εφόσον σχηματοποιηθούν και οριστικοποιηθούν οι στρατηγικοί 

στόχοι οι άξονες προτεραιότητας της στρατηγικής για ΒΑΑ της πόλης της Πάτρας καθώς και ο 

αριθμός και χωροθέτηση των ΑΛΕ αστικών λειτουργικών ενοτήτων στις οποίες θα “ακουμπήσει” 

η στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  
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3 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΒΑΑ ΑΓΡΙΝΙΟ  

3.1 Γενικά για το Αγρίνιο 

  

Ο Δήμος Αγρινίου είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συστάθηκε με το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων της Αιτωλίας: 

Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας, Νεάπολης, Παναιτωλικού, 

Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου. 

Η έκτασή του ανέρχεται σε 1246,65 τ.χλμ. και ο πληθυσμός σε 96.321 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή του 201127. 

Το «περιβάλλον», αποτελεί για το Δήμο Αγρινίου πολύτιμο φυσικό πόρο, που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς, με 

δυναμικές «πράσινες» και καινοτόμες πρωτοβουλίες.   

Συνεπώς, η «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση», αποτελεί πρωταρχικό στόχο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η ποικιλομορφία του τοπίου, οι ορεινοί όγκοι, η πεδιάδα, η 

προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, των φυσικών 

και τεχνητών λιμνών, του Αχελώου, η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων του 

Βιολογικού, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων µε σύγχρονες και οικολογικές 

μεθόδους, η μείωση της ενεργειακής σπατάλης και η προώθηση εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας, η δραστική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η διαχείριση του δημόσιου 

χώρου µε αισθητική και ευαισθησία, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, με την εφαρμογή 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και την αποθάρρυνση της χρήσης των ιδιωτικών 

αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, συνθέτουν το πλέγμα των δράσεων στον τομέα αυτό.   

Η πλούσια πεδιάδα και ο Πρωτογενής τομέας παραγωγής, αποτελούν επίσης σημαντικό 

πλεονέκτημα, που η αξιοποίησή του θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξης της οικονομικής 

δραστηριότητας.  

Η παραγωγή προϊόντων ποιότητας, θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος παράγοντας για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή 

αναπτύσσονται δράσεις για την εφαρμοσμένη έρευνα, τον ανασχεδιασμό του αγροτικού χώρου, 

τη στροφή μέσω των πολυλειτουργικών συστημάτων στη διατροφική γεωργία και την ανάπτυξη 

της κτηνοτροφίας, την επέκταση των βιολογικών καλλιεργειών, την εφαρμογή συστημάτων 

πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων (ιχνηλασιµότητας), την αγροτική 

                                                           
27 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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οδοποιία, τον αγροτικό εξηλεκτρισμό, τον εκσυγχρονισμό - αναδιάρθρωση και επέκταση των 

αρδευτικών δικτύων. 

Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο, μπορούν να λειτουργήσουν ως 

«προωθητικός μηχανισμός» στους τομείς του «Περιβάλλοντος» και του «Πρωτογενή τομέα», 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.  

Άλλωστε, αποτελεί σήμερα κοινό τόπο για όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο ότι γεωργία, 

βιομηχανία, τουρισμός, ενέργεια, μπορούν να συνυπάρξουν εποικοδομητικά, µε έμπρακτη 

προστασία της φύσης.  

Ο δευτερογενής τομέας, παρότι η συμμετοχή του στο τοπικό ΑΕΠ είναι αισθητά μικρότερη 

από τον εθνικό μέσο όρο, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια αύξησής του. Βέβαια, εδώ πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι περιορισμοί που 

προκύπτουν από τη βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, γεγονός που έχει προκαλέσει 

μεγάλο πλήγμα και στην τοπική παραγωγή, µε συνέπεια να απαιτούνται κεντρικές πολιτικές για 

την ανάκαμψη. Σε Δημοτικό επίπεδο, η ανάληψη πρωτοβουλιών – σε συνεργασία με το τοπικό 

παραγωγικό σύστημα και τους φορείς του – για την εφαρμογή πολιτικών για την προσέλκυση 

επενδύσεων στην περιοχή, θα στηρίξει τη διαδικασία εξόδου της τοπικής οικονομίας από την 

κρίση.  

Το μεγάλο αστικό κέντρο του Δήμου, η πόλη του Αγρινίου, που αποτελεί κόμβο 

εμπορικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών, οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες με 

την ποικιλομορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα μοναδικά οικοσυστήματα του 

ποταμού Αχελώου, της λίμνης Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας, οι  ορεινοί όγκοι, οι  

αρχαιολογικοί χώροι, οι πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές αποτελούν τη στέρεη βάση 

εκκίνησης για τη δημιουργία μιας ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης του τριτογενή τομέα, των 

υπηρεσιών και του τουρισμού.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Πηγή Δήμος Αγρινίου  
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3.2.     Βασικά χαρακτηριστικά, ζητήματα και ανάγκες του Αγρινίου και των περιοχών 

παρέμβασης.29 

 

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας της πόλης του Αγρινίου στην παρούσα φάση  

θα μπορούσαν να αναφερθούν συνοπτικά τα εξής  

1. το ιδιαίτερου κάλους φυσικού περιβάλλοντος- πρασίνου που περικλείει την πόλη του 

Αγρινίου και σε αρκετές περιπτώσεις εισβάλει στον αστικό ιστό 

2. το θεμελιώδες για το Αγρίνιο  υδάτινο στοιχείο δίκτυο ρεμάτων, υπογείων νερών,  

χειμάρρων και  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.  

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

καθιστά τη χρήση του ποδηλάτου αυτονόητη για μεταφορά και αναψυχή κυρίως εντός του 

κύριου αστικού πυρήνα  

4. η άναρχη δόμηση. 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 προκύπτει από την χωρίς 

σχεδιασμό δόμηση δημιουργεί ίσως από τυχαιοτητα 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. Η αξιολόγηση σε πρώτη φάση 

και η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και η εισαγωγή κατάλληλων δράσεων σε αυτά είναι 

ικανές να επανενεργοποιησουν ολόκληρες χωρικές ενότητες που σήμερα δεν εμφανίζουν 

κανένα ενδιαφέρον ή τελούν εν υπνώση 

5. η ύπαρξη ενός ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας κτιριακού αποθέματος. Κτίρια όπως 

οι αποθήκες της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος με κατάλληλες παρεμβάσεις και 

                                                           
29 Οι περιοχές παρέμβασης δεν έχουν ακόμη χωροθετηθεί αν και ο αστικός ιστός στο κέντρο της πόλης θα είναι 

κατά πάσα πιθανότητα μια από αυτές 
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δράσεις μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνικούς και δημιουργικούς καταλύτες που θα 

συμβάλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της πόλης30  

6.   …… θα συμπληρωθεί  

 

3.3. Στρατηγική για την εφαρμογή ΒΑΑ του δήμου Αγρινίου   

 

Στη συνέχεια θα γίνει συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων των ΒΑΑ με τους Θεματικούς Στόχους, 

τις  Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020. 

 

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 αναμένεται να 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Βασικά χαρακτηριστικά τα ζητήματα και οι ανάγκες του Αγρινίου θα καταγράφουν αναλυτικότερα σε επικαιροποιημένη  

SWOT ανάλυση  που θα εκπονήσει ο Δήμος Αγρινίου  και των περιοχών παρέμβασης 
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3.3.1 Όραμα- γενικός αναπτυξιακός στόχος της πόλης του Αγρινίου31  

 

Το όραμά του Δήμου  περικλείεται στον στόχο: 

ΑΓΡΙΝΙΟ: 

ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ– ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ32 

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. 

 

Το Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου προτείνεται να στοχοθετηθεί με τους 

παρακάτω δύο Γενικούς Στόχους: 

 1: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και εξοπλισμός της πόλης  

                                                           
31  Οι προτάσεις για το Όραμα της Πόλης του Αγρίνιου έχουν διατυπωθεί από το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

32 Για να ενσωματώσει και την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος το παραπάνω θα μπορούσε να γίνει : 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΠΟΛΗ  
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 2: Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή    

Οι παραπάνω Γενικοί 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 . 

 

Με το δεδομένο ότι το αστικό περιβάλλον σήμερα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αστικών 

πολιτικών, συνιστά παράγοντα ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, καθώς και πεδίο σύγχρονων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη των οικονομιών παροχής υπηρεσιών, 

η βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης της Αγρινίου αποτελεί σημαντικό άξονα ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης, την 

παροχή στέγης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, την προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής 

ένταξης και της αναζωογόνησης του αστικού ιστού, σε συνδυασμό με την προστασία και 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και με μέσο την ενδυνάμωση των τοπικών αρχών 

διακυβέρνησης. 

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 
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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. 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή   

  

Η σύγχρονη χωροταξική ένταξη του Δήμου Αγρινίου, ως ενός σημαντικού αστικού κέντρου 

της χώρας παρά τον υπό συγκρότηση δυτικό αναπτυξιακό της άξονα, μπορεί σήμερα να συμβάλει 

σε μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία διεύρυνσης του διεθνούς, εθνικού, διαπεριφερειακού και 

περιφερειακού του ρόλου στη Ν.Α. Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, με 

μεταστροφή της μέχρι σήμερα υστέρησης της περιοχής, λόγω έκκεντρης θέσης της σε σχέση με 

τον κεντρικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας, σε προωθητική δύναμη μεγέθυνσης της ακτινοβολίας 

της στον εθνικό και διεθνή της περίγυρο, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας της πόλης και με ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του διεθνούς και εθνικού ανταγωνισμού ο 

οποίος έχει πλέον επεκταθεί και μεταξύ πόλεων.    

Η πόλη του Αγρινίου χωροθετείται σε νευραλγική θέση σε σχέση με τον υπό κατασκευή 

Δυτικό οδικό άξονα – Ιόνια Οδός, αλλά και το σχεδιαζόμενο Δυτικό σιδηροδρομικό άξονα, σε 

συνδυασμό με την υπαγωγή του σε διεθνείς, εθνικούς και περιφερειακούς – ενδοπεριφερειακούς 

άξονες ανάπτυξης: Διεθνής – Εθνικός Δυτικός Άξονας /Κακαβιά, Ιωάννινα, Άρτα, Αγρίνιο, 

Μεσολόγγι, Πάτρα, Αμαλιάδα, Πύργος, Καλαμάτα, Δευτερεύων Διαπεριφερειακός Άξονας 

Ανάπτυξης /Βόλος, Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο – σύνδεση με Δυτικό Άξονα και Πλατυγιάλι, 

Ενδοπεριφερειακός Άξονας Ανάπτυξης: Ναύπακτος, Θέρμο, Αγρίνιο. 

Στο πλαίσιο μετεξέλιξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε περιφέρεια – Πύλη προς την 

Ε.Ε., μέσω των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων προς Ιταλία, και προς την Εγνατία 

/Βαλκανική, μέσω του Δυτικού Άξονα, η πόλη της Αγρινίου διαμορφώνει προοπτική ανάπτυξης 

συμπληρωματικών σχέσεων αστικής ολοκλήρωσης της πόλης του Αγρινίου, στο πλαίσιο του 

τριπόλου συνεργασίας και χωρικής ολοκλήρωσης Αγρινίου, Μεσολογγίου - Αιτωλικού, και 

λιμανιού – ζώνης ελεύθερου εμπορίου στο Πλατυγιάλι Αστακού, με συγκριτικά πλεονεκτήματα 

στο διαμετακομιστικό εμπόριο και τον ειδικό τουρισμό, καθώς και με δυνατότητες εξειδίκευσης 

στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.  

Τέλος, υπάρχει προοπτική ανάπτυξης σημαντικών προωθητικών δραστηριοτήτων: 

Ανώτατη Εκπαίδευση, Διοίκηση – Υπηρεσίες, Εμπόριο, Μεταποίηση, Παροχή αστικών 

υπηρεσιών στήριξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού της ευρύτερης περιοχής, Παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακών βιομηχανικών προϊόντων, μεταποίησης και εμπορίου. 
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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.  
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3.3.2. Τι σημαίνει  Στρατηγική ενός συγχρόνου Δήμου (έτοιμου να υποστηρίξει το 

εργαλείο της ΒΑΑ Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-202033)  

 
 
Η Στρατηγική ανάπτυξης ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών 

δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του 

Δήμου. 

 

Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ 

απαιτείται σε πρώτη φάση η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων: 

 

Α. το επίπεδο της Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου και 

Β. το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς στόχους και 

πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας 

ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του 

στρατηγικού σχεδίου.  

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει: 

• τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος 

(γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

• τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την 

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και 

γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 θα συμπληρωθεί/αναθεωρηθεί  

34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στρατηγική του Δήμου Πειραιά και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 
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3.3.3 Δομή και Προτεινόμενοι βασικοί άξονες της ΟΧΕ για ΒΑΑ για το Δήμο Αγρινίου  

   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ΟΧΕ για Βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ)35 

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 

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. Ειδικότερα, η Ο.Χ.Ε. του Δήμου  προτείνεται να διαμορφώνει μία 

σύνθετη «Εσωτερική Λογική Παρέμβασης», η οποία με τη σειρά της να διαμορφώνει ένα επίσης 

δυναμικό μη γραμμικό σύνθετο αλλά συγκεκριμένο «μίγμα στρατηγικής»  

 

Έτσι προτείνεται η ΟΧΕ του Δήμου Αγρινίου  να 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 

 

Ενδεικτικά (μιας και δεν έχουν εξειδικευτεί οι Σ.Σ. της ΟΧΕ για ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου) οι 

στρατηγικοί στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας της Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του δήμου 

Πατρέων αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί  

  

                                                           
35 Καθώς και όλες οι ΟΧΕ 
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    ΣΣ-1   Βελτίωση της ελκυστικότητας της Πόλης τους Αγρινίου. Ανάδειξη 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Προσέλκυση Επενδύσεων Προαγωγή της 
Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας – Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Οικονομίας 

    ΣΣ-2   Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Αναζωογόνηση του Αστικού και 
Κοινωνικού Ιστού της Πόλης 

    ΣΣ-3   Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και βιώσιμη διαχείριση των αστικών 
περιβαλλοντικών πόρων 

    ΣΣ-4   Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής – Καταπολέμηση της Φτώχειας - Ανάπτυξη 
Τοπικών Κοινωνικών Δικτύων 

    ΣΣ-5   Προσαρμογή των Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 

    ΣΣ-6  … 

Πίνακας1 υπό διαμόρφωση  

 

Εν συνεχεία (ενδεικτικά σε αυτή τη φάση) οι Α.Π. της ΟΧΕ για ΒΑΑ του δήμου Αγρινίου  είναι οι: 

    AΠ-1   Ανάδειξη της Πόλης ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού 
προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών ροών 
στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

    ΑΠ-2   Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Αγρινίου 
Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων / εμβληματικών 
επιχειρηματικών πόλων και ευκαιριών - Στήριξη της δημιουργίας νέων και 
καινοτόμων Επιχειρήσεων 

    ΑΠ-3   Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart city, smart 
energy, eco-city) και κοινωνικές λειτουργίες (social innovation) 

    ΑΠ-4   ….Να συμπληρωθεί  

    ΑΠ-5   Καθοδήγηση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων της Ο.Χ.Ε. – Αναβάθμιση των Ικανοτήτων των εμπλεκόμενων 
Φορέων και Υπηρεσιών (Capacity Building) 

Πίνακας2 υπό διαμόρφωση  

 

 

Στρατηγικοί Στόχοι της Ο.Χ.Ε. για ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου   

Άξονες Προτεραιότητας της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Αγρινίου  

2015-2020 



40 
 

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

ΟΧΕ για ΒΑΑ και  τους ΕΣ του  ΠΕΠ ΠΔΕ στο οποίο περιγράφεται διαγραμματικά η φιλοσοφία 

της “λογικής παρέμβασης” της ΟΧΕ για ΒΑΑ. 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  (υπό διαμόρφωση)  

 

 

 

Διάγραμμα 1 

 

 

οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά περιοχή εφαρμογής των 

ΒΑΑ Στη συνέχεια θα γίνει συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων των ΒΑΑ 

με τους Θεματικούς Στόχους, τις  Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στρατηγικοί 

    Στόχοι  

ΟΧΕ για ΒΑΑ 

     

    Άξονες 

Προτεραιότητας 

ΟΧΕ για ΒΑΑ 

     

    Ομάδες  

Ειδικών Στόχων 

    ΠΕΠ ΠΔΕ      

ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ5 ΣΣ4 ΣΣ3 ΣΣ6 

ΑΠ1 ΑΠ2 ΑΠ5 ΑΠ4 ΑΠ3 

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ8 ΕΣ10 
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Διάγραμμα 2 (βασισμένο στο διάγραμμα στρατηγικής για ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων) 

 

 

 

3.4. Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά Ειδικό Στόχο 

 

Στην Ενότητα αυτή θα προσδιορισθούν οι πρόσφοροι ΘΣ Θεματικοί Στόχοι και ΕΠ Επενδυτικές 

Προτεραιότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεων των ΒΑΑ, θα πραγματοποιηθεί προσέγγιση 

των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων,  θα προσδιορισθούν οι ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά 

Ειδικό Στόχο σε συνάφεια με το ΠΕΠ  

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ  είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ. Οι 

αρμόδιες αστικές αρχές που θα υποβάλλουν τις προτεινόμενες στρατηγικές και θα είναι αρμόδιες 

για την επιλογή των επιμέρους δράσεων/ έργων τουλάχιστον (Καν. ΕΤΠΑ αρθ. 7 παρ. 4,5). 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%), ενώ αναμένεται 

να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά και άλλα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
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2020, όπως το «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Οι Θεματικοί 

Στόχοι του ΠΕΠ που θα χρηματοδοτήσουν την ΒΑΑ είναι οι ΘΣ2, ΘΣ3,ΘΣ6, ΘΣ7 και ΘΣ9 

(ΕΚΤ) οι επενδυτικές προτεραιότητες στις οποίες θα αναφέρεται η ΒΑΑ της Πάτρας προτείνεται 

36 να είναι κυρίως οι 2β, 3α, 3γ, 6α, 6β, 6γ,6δ, 6ε, 7γ για το ΕΤΠΑ και σε ότι αφορά το ΕΚΤ τις 9i, 

9ii και 9iii.37  

Για άμεση εποπτεία των παραπάνω και δυνατότητα συσχετισμών παρατίθεται ο πίνακας που 

ακολουθεί 

 

ΕΤΠΑ ΑΠ1  

Ενίσχυση σε 
Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα  
Καινοτομία 

ΘΣ2  

Βελτίωση της πρόσβασης, της 

χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και 

των επικοινωνιών 

 

Επενδυτικές 
προτεραιότητες 

 

2β 

 

  ΘΣ3 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

3α, 3γ  

ΕΤΠΑ ΑΠ2 

Περιβάλλον και κλιματική 
αλλαγή   

ΘΣ6  

Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

6α, 6β, 6γ,6δ, 
6ε 

 

ΕΤΠΑ ΑΠ3 

Μεταφορές  
 

ΘΣ7 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 

7γ  

ΕΚΤ ΑΠ4  
Κοινωνική προστασία   
 

ΘΣ9 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης 

 
 
9i, 9ii και 9iii 

 

ΕΤΠΑ ΑΠ5 

Υποδομές υγείας και 
εκπαίδευσης  
 

   

Πίνακας 3 

 

 

  

                                                           
36 Βάση ΠΕΠ ΠΔΕ  

37 Όπως περιγράφονται στο ΠΕΠ 
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Δράσεις στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης38: 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 

• Συστηματική αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού, με αντικατάσταση ενεργοβόρων 

λαμπτήρων. 

• Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον σε όλα τα εντός περιοχής παρέμβασης 

έργα. 

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (Δημοτικό κατάστημα) 

 

Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής Συνοχής – Καταπολέμησης της Φτώχειας - 

Ανάπτυξης Τοπικών Κοινωνικών Δικτύων 

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

κοινωνικού αποκλεισμού 

 Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας. 

 Ολοκλήρωση υποδομών και βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών πρόνοιας 

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

 Συνέχιση και επέκταση των δράσεων υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. 

Καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. 

 

ΡΟΜΑ-Μετανάστες 

 

Εφαρμογή ειδικού προγράμματος κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ.   

Δημιουργία δομής στήριξης μεταναστών. 

 

Δράσεις ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Δράσεις ενίσχυσης του Πολιτισμού 

Κατασκευή και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών. 

Ενίσχυση πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων. 

 

Δράσεις ενίσχυσης του Αθλητισμού 

                                                           
38 Πληροφορία από ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
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Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δομών και υπηρεσιών, ενεργειακή αναβάθμιση Δ.Α.Κ. 

 

Δράσεις ενίσχυσης  της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας.  

• Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, σε συνεργασία με τους τοπικούς 

κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς. 

 

Προτεινόμενες δράσεις39: 

Α. Αστική ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση κεντρικής περιοχής πόλης 

Αγρινίου. 

Η κεντρική, και οι όμορες αυτής περιοχές, του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αγρινίου 

(ΠΣΑ) οργανώθηκαν με βάση το συνεχές σύστημα, που είναι και το επικρατέστερο στο σύνολο 

της πόλης. Το σύστημα αυτό, σε συνδυασμό με τη στενότητα των δρόμων ειδικά στις κεντρικές 

γειτονιές, το μεγάλο ύψος και την πυκνότητα των κτιρίων που δημιουργήθηκε λόγω των “ευνοϊκών 

όρων δόμησης”, έχει συμβάλλει στη δημιουργία δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών του 

αστικού περιβάλλοντος. 

Τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, που έχουν καταγραφεί στο αστικό 

περιβάλλον του ΠΣΑ, αφορούν στην έλλειψη χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων, στην κακή 

ποιότητα της ατμόσφαιρας, στην υποβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, καθώς και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος των ρεμάτων που διασχίζουν το 

ΠΣΑ.  

Η παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 

Δίκτυα πεζοδρόμων  

Αποδυνάμωση – αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο με έμφαση στην περιοχή 

περί την κεντρική πλατεία και γενικότερα στον παραδοσιακό τομέα της πόλης και την απόδοσή 

του σε μεγάλο βαθμό στον πεζό, τον κάτοικο, τον εργαζόμενο αλλά και τον επισκέπτη. 

Η σημαντικότερη παρέμβαση συνίσταται στην πλήρη απαγόρευση διάσχισης της 

κεντρικής πλατείας της πόλης με την πεζοδρόμηση του συνόλου σχεδόν  των παράπλευρων 

δρόμων της. 

Σημαντική επίσης παρέμβαση αποτελεί η προτεινόμενη πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου 

τμήματος της οδού Μαβίλη που, μέσω της πεζοδρόμησης των οδών Γεράκη και Δεληγιώργη αλλά 

                                                           
39 Πηγή:  Δήμος Αγρινίου  
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και την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου - πεζοδρόμων στο εσωτερικό του Ο.Τ 185, θα ενοποιηθεί 

με την πλατεία Παναγοπούλου και την Κεντρική Πλατεία.  

Επίσης προτείνεται η πεζοδρόμηση, μερική ή ολική, μιας σειράς οδών δευτερεύουσας 

σημασίας (Μπότσαρη,  Καραππαπά, Πολυζωϊδη κλπ.) με στόχο την επίτευξη της επιθυμητής 

πολεοδομικά εικόνας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Αγρινίου, με την δημιουργία 

διαδρομών πεζών που θα διατρέχουν, κατά κανόνα αξονικά, την πόλη. 

Οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν με υλικά επίστρωσης φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

Ανάδειξη αξιόλογων κτιρίων και «τοπόσημων» της πόλης 

Η έλλειψη συνέχειας στο δίκτυο δρόμων και κοινόχρηστων χώρων, οδηγεί στην έλλειψη 

ιστορικής συνέχειας στην εικόνα του συνόλου της πόλης. Τα στοιχεία του αστικού ιστού 

αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας μιας πόλης. Η διάσπαση ή η εξαφάνισή 

τους εμποδίζει την ανάπτυξη σχέσης οικειότητας ανάμεσα στον άνθρωπο και την πόλη, καθώς ο 

κάτοικος δεν ταυτίζεται με το περιβάλλον στο οποίο ζει.  

Οι πεζοδρομήσεις και η δημιουργία ενός δικτύου υπαίθριων χώρων, η οποία θα επιτευχθεί 

με την σύνδεση και αναβάθμιση της μορφής και λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων υπαίθριων 

χώρων, σε μια διαδρομή που θα συνδέσει αξιόλογα κτίρια και τοπόσημα της πόλης.  

Η ανάδειξη και αξιοποίηση των αξιόλογων κτιρίων και τοπόσημων, που αποτελούν 

στοιχεία της ιστορικής διαδρομής της πόλης,  και η σύνδεσή των με τα δίκτυα πεζοδρόμων και 

πρασίνου θα προσφέρει μια εναλλακτική εικόνα της πόλης στον πεζό, κάτοικο ή επισκέπτη.  

(Παρατίθεται κατάλογος) 

 

Αξιοποίηση κτιρίων πρώην Καπναποθηκών Παπαστράτου. 

 Στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται η αξιοποίηση του 

συγκροτήματος των πρώην Καπναποθηκών Παπαστράτου (παλαιές και νέες). (Θα ακολουθήσει 

εκτενής αναφορά) 

 

Αστικές Συγκοινωνίες 

Ενίσχυση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, με τη δρομολόγηση ενός μικρού 

ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, το οποίο θα κινείται στο κέντρο της πόλης και θα 

αλληλοτροφοδοτείται με τις υφιστάμενες και τις προτεινόμενες από την Κυκλοφοριακή Μελέτη 

αξονικές γραμμές (Αστικό ΚΤΕΛ).  

 

 



46 
 

Στάθμευση 

Παράλληλα με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, απαιτείται η εφαρμογή ενός νέου 

καινοτόμου συστήματος διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφόρησης οδηγών για 

ελεύθερες θέσεις. 

Απορρίμματα: 

 Η υπογειοποίηση κάδων στην κεντρική περιοχή πόλης Αγρινίου (όπου αυτό είναι δυνατό) 

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας της πόλης. 

 

Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες – Ψηφιακός Δήμος. 

 

Η ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της πόλης, πρέπει να 

συνοδεύεται με την προσπάθεια ανάπτυξης και προσφοράς στους κατοίκους και τους επισκέπτες 

υπηρεσιών «έξυπνης πόλης».  

- Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά 

Κτίρια 

- Αξιοποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων γεωπληροφορικής 

 

Σημείωση: Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της παρούσας ενότητας προτείνεται η αξιοποίηση της 

«διερευνητικής μελέτης ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης κεντρικής περιοχής πόλης 

Αγρινίου», που συνέταξε το ΕΜΠ (Τμήμα Αρχιτεκτόνων;) 

 

Β. Δημιουργία πράσινου δακτυλίου περιμετρικά της πόλης, λειτουργική 

διασύνδεσή του με πνεύμονες πρασίνου (Πάρκο, Άγιος Χριστόφορος) και συνοδά 

έργα ανάπλασης ρεμάτων που διασχίζουν το ΠΣΑ.40 

 

Ο «πράσινος δακτύλιος» θα περικλείει το μεγαλύτερο μέρος ΠΣΑ (χάρτης) και θα 

λειτουργεί ως ενιαία ενότητα με το αστικό και περιαστικό πράσινο, αλλά και με τα ρέματα που 

«εισέρχονται» στον πολεοδομικό ιστό.  

Η δημιουργία διόδων πρασίνου μέσα στην πόλη, συμβάλλει στη βελτίωση του 

μικροκλίματος, καθώς στις βόρειες και βορειο-ανατολικές παρυφές της συνοικίας υπάρχει το 

δάσος του Αγίου Χριστοφόρου και σημαντικά ρέματα, που ευνοούν την κίνηση καταβατικών 

ρευμάτων αέρα από τους λόφους στα βόρεια προς το εσωτερικό του ΠΣΑ.  

                                                           
40 Η συγκεκριμένη πρόταση ενισχύει το όραμα του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και είναι υπό εξέταση  
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Πάρκο 

Ο μεγαλύτερος υπαίθριος χώρος της κεντρικής περιοχής του ΠΣΑ είναι αυτός του 

Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου. 

Το έργο ανάπλασης του Πάρκου είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, αλλά δεν 

εκτελέστηκε. 

Αποτελεί βασική προτεραιότητα.  

Ανάδειξη του δάσους του Αγίου Χριστοφόρου 

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

και βορειοανατολικά, έχει συγκεκριμένο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας που επιβλέπεται 

από τη Δασική Υπηρεσία και το Δήμο.  

Τμήμα του τεχνητού δάσους του Αγίου Χριστοφόρου χωροθετείται εντός του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Αγρινίου.  

Το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου είναι, εκτός από φυσικός πνεύμονας πρασίνου, ιστορικά 

συνδεδεμένο με το Αγρίνιο έχοντας ιδιαίτερη σημασία στις μνήμες των κατοίκων. Θα λέγαμε ότι 

το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου ενδυναμώνει για τους κατοίκους του Αγρινίου τη σημασία της 

σύνδεσης του πρασίνου με το κέντρο της πόλης. 

Μπορεί να αποτελέσει οργανωμένο χώρο αναψυχής. 

(Έχει εκπονηθεί από το Δήμο Αγρινίου μελέτη προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης. 

Βασική επιδίωξη είναι η ένταξή του σε ένα ευρύτερο δίκτυο περιοχών ανάπτυξης οικοτουριστικών 

διαδρομών εντός των ορίων του δήμου). 

 

Ρέματα. 

 

Τα ρέματα που διασχίζουν το ΠΣΑ, έχουν διευθετηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα τους, είναι 

κλειστά και έχουν αντικατασταθεί από τους δρόμους της πόλης. Αποτελούν τους κύριους 

συλλεκτήρες του αποχετευτικού δικτύου του Αγρινίου, το οποίο δέχεται μαζί με τα αστικά λύματα 

και τα όμβρια (παντορροϊκό σύστημα). Η πρακτική αυτή έχει εφαρμοστεί σχεδόν σ’ όλη την 

περιοχή του Δήμου Αγρινίου, όπου έχουν κατασκευαστεί δίκτυα αποχέτευσης.  

Ανοικτά τα ρέματα έχουν παραμείνει στις βόρειες, βορειο-ανατολικές και ανατολικές 

περιοχές του ΠΣΑ, καθώς και στις οικιστικές επεκτάσεις στο νότιο τμήμα του.  Τα ρέματα αυτά θα 

πρέπει να αντιμετωπισθούν ως σημαντική περιβαλλοντική κληρονομιά. Οι κοίτες των ρεμάτων 

ευνοούν την ανάπτυξη φυσικής βλάστησης και πανίδας, σχηματίζοντας αξιόλογους βιοτόπους 

που έχουν όχι μόνο οικολογική, αλλά και αισθητική αξία. 
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Μέσω της διαδρομής του ίχνους των κλάδων του ρέματος Λυκοραχίτη επιδιώκεται η 

δημιουργία πράσινων διαδρόμων που θα συνδέουν τους κεντρικούς υπαίθριους χώρους της 

πόλης με το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου.  

Μέτρα προστασίας και ανάπλασης θα πρέπει να εφαρμοστούν στα ανοιχτά ρέματα που 

διατηρούν την κοίτη τους και το περιβάλλον τους. Αυτά είναι: το ρέμα του Αγίου Κωνσταντίνου, 

το οποίο παραμένει ανοικτό στους δύο κλάδους του στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και του 

Αγίου Γρηγορίου.  

Επίσης ο Ρεμπελιάς, ο Κατουρλής, ο Λυκοραχίτης Ι και ΙΙ παραμένουν ανοικτά από το 

όριο του ΠΣΑ και προς βορρά. Ο Λυκοραχίτης ΙΙΙ και το ρέμα Καρπενησίου είναι ανοικτά στο 

μεγαλύτερο τμήμα τους και εντός του ΠΣΑ προς την ανατολική περιοχή του. Τέλος το ρέμα του 

Αγίου Κωνσταντίνου είναι ανοικτό προς νότο κάτω από την Εθνική Οδό και ο Ρεμπελιάς κάτω 

από την αρδευτική διώρυγα στο ύψος των εργατικών κατοικιών στην περιοχή Βοϊδολίβαδο 

παράλληλα με το όριο επέκτασης του Δοκιμίου. 

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ανάμνηση του ρέματος στον ιστό της πόλης, κάτι 

που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πρασίνου. Οι φυτεύσεις στο ίχνος των ρεμάτων μπορούν 

να δημιουργήσουν πράσινες διαδρομές στην πόλη, και να επηρεάσουν θετικά το μικροκλίμα. 

Επιπλέον με τον τρόπο αυτό προσδίδεται μια συνέχεια στη σχέση φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος αλλά και μια σύνδεση, έστω και συμβολική όπου δεν είναι εφικτή η προσπέλαση 

του ίχνους της κοίτης από τον πεζό, με τους δημόσιους υπαίθριους χώρους της περιοχής.  

Προτείνεται η δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος του ίχνους των ρεμάτων με τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι φυτεύσεις να είναι χαμηλές κοντά σε αξιόλογα κτίρια, εισόδους και εξόδους, ή 

κόμβους των διαδρομών με το δίκτυο υπαίθριων χώρων, ενώ να εγκατασταθεί υψηλή βλάστηση 

για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του χώρου στην περίπτωση που έχουμε μόνο υψηλά και 

αντιαισθητικά κτίρια (πολυκατοικίες).  

 

Γ. Λειτουργική αναβάθμιση εισόδου πόλης στην περιοχή «Αλιμέντα»41. 

Οι δυτικές και νότιες συνοικίες και κυρίως το μέτωπο της εθνικής οδού, όπου αναπτύσσεται 

και το επιχειρησιακό πάρκο, είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένες.  

Η όψη στην είσοδο της πόλης, δεν είναι καλή και δεν συμβάλλει στην ενίσχυση του 

αναπτυξιακού της προφίλ και σε ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με βάση τον τουρισμό και γενικά τον 

τριτογενή τομέα.  

                                                           
41 Σύμφωνα με το Δήμο Αγρινίου  
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Επιπλέον, τα συχνά τροχαία ατυχήματα με ανθρώπινα θύματα, επιβάλλουν την άμεση 

παρέμβαση με στόχο την άρση της επικινδυνότητας και την τόνωση του επιχειρησιακού 

χαρακτήρα της περιοχής. 

Σημειώνουμε ότι η περιοχή υπάγεται στη θεσμοθετημένη από το ΓΠΣ περιοχή του 

επιχειρησιακού πάρκου, η οποία χρήζει αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. 

Η παρέμβαση περιλαμβάνει: 

- τη διαμόρφωση νέου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών  Χ. Τρικούπη και ….. 

-την απόδοση σε κυκλοφορία της διανοιγμένης οδού όπισθεν των εγκαταστάσεων του 

υπεραστικού ΚΤΕΛ, ώστε το ΚΤΕΛ και οι επιχειρήσεις της  χαρακτηρισμένης ως επιχειρησιακό 

πάρκο περιοχής να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στην εθνική οδό Αγρινίου – Αντιρρίου. 

- Ανάπτυξη πρασίνου. 

 

 

…..Η Ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και των πηγών  
χρηματοδότησης των ΒΑΑ. Θα γίνει σε επόμενη φάση 
Να σημειωθεί ότι και για τις περιοχές θα γίνει διερεύνηση της χρήσης  και άλλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων και προγραμμάτων (JESSICA, JEREMIE, Life+, Horizon 2020, Εθνικά/Τομεακά 

προγράμματα, κρατικές ενισχύσεις, μόχλευση ιδιωτικών πόρων κ.α.). 

 

 

3.5.Τρόπος εφαρμογής και διαχείριση των ΒΑΑ  

…(θα συμπληρωθεί)  

 

Με βάση τα πορίσματα της προηγούμενης ενότητας (επιδιωκόμενα αποτελέσματα, το είδος των 

Κατηγοριών Δράσεων) και τη διαθέσιμη θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των εμπλεκόμενων 

φορέων θα διατυπωθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος εφαρμογής της ΒΑΑ και θα εξετασθεί ο βέλτιστος 

τρόπος εμπλοκής φορέων στην εφαρμογή και την υλοποίηση των επιμέρους πράξεων/δράσεων, 

και η σκοπιμότητα εκχώρησης ή/μη σε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ). 

 

Η Ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με: 

 

α. τον προσδιορισμό των τυχόν αναγκαίων δράσεων δημοσιότητας  και προβολής των ΒΑΑ 

διοργάνωση workshops δημιουργία think-tank (δεξαμενής ιδεών)  

β. τον προσδιορισμό των αναγκαίων δράσεων τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των 

παρεμβάσεων και τη διαχείριση της παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης των ΒΑΑ, και 

γ. την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΕΠ 
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Το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί σε άμεση συνεννόηση με τις αστικές αρχές τους δήμους και την 

περιφέρεια δυτικής Ελλάδας   εφόσον σχηματοποιηθούν και οριστικοποιηθούν οι στρατηγικοί 

στόχοι οι άξονες προτεραιότητας της στρατηγικής για ΒΑΑ της πόλης της Πάτρας καθώς και ο 

αριθμός και χωροθέτηση των ΑΛΕ αστικών λειτουργικών ενοτήτων στις οποίες θα “ακουμπήσει” 

η στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

 

 

Το παράρτημα I αποτελείται από: 

1. SWOT analysis για την πόλη της Πάτρας 

2. Πίνακα με Παράδειγμα εξειδίκευσης: στρατηγικοί στόχοι – επενδυτικές προτεραιότητες 

ειδικοί στόχοι, δείκτες αποτελέσματος ΣΣΕΠ ΕΣΔΑ 

3. θεματικοί στόχοι και οι επενδυτικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτήσουν τις ΒΑΑ 

για Πάτρα και Αγρίνιο βάση του ΠΕΠ περιφέρειας δυτικής Ελλάδος 

4. Πολιτιστικές Υποδομές Πάτρα – Αγρίνιο 

5. Κλάδος δημιουργικών – πολιτισμικών επιχειρήσεων και θερμοκοιτίδες 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



1.Η SWOT ανάλυση αποτελεί στρατηγική μέθοδο σχεδιασμού με στόχο την εκτίμηση, αξιολόγηση και 

καταγραφή των δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που σχετίζονται με κάποιο 

συγκεκριμένο έργο ή και επιχείρηση/οργανισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η SWOT ανάλυση 

χρησιμοποιείται για τη γενική εκτίμηση και καταγραφή των κυριότερων δυνατοτήτων και αδυναμιών, 

αλλά και ευκαιριών και απειλών που μπορούν να παρουσιαστούν στο μέλλον, με βάση τη γεωγραφική 

θέση και τα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου Πατρέων.1 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (STRENGTHS ) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) 

 Ευνοϊκή θέση ως προς την 

προσβασιμότητα σε θάλασσα και 

βουνό 

 Κομβική θέση της Πάτρας ως πύλης της 

χώρας για την ανάπτυξη μεταφορών,  

τουρισμού και «γαλάζιας» οικονομίας 

(Blue Growth) 

 Σημαντικές λιμενικές υποδομές για τη 

διασύνδεση με εμπορικά δίκτυα 

μεταφορών και τη διακίνηση επιβατών 

 Πιθανή παρουσία πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στον Πατραϊκό κόλπο 

 Γειτνίαση με αερολιμένα Αράξου 

  Γειτνίαση με σημεία διεθνούς 

αρχαιολογικού, τουριστικού και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

  Αξιόλογο και ισορροπημένο ισοζύγιο 

γενικών χρήσεων γης, με ιδιαίτερα 

οικολογικά και οικονομικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα 

  Σχετικά φιλικό ρυμοτομικό σχέδιο με 

οδούς παράλληλες και καθέτους προς το 

θαλάσσιο μέτωπο (ειδικότερα στο 

κέντρο της πόλης) 

 Ύπαρξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων με ποσοτικό και ποιοτικό 

προσδιορισμό σημείων ενδιαφέροντος 

 

 Ποιοτικές ελλείψεις στις υποδομές 

μεταφορών 

 Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου 

 Έλλειψη δράσεων «έξυπνης πόλης» 

 Έλλειψη διαδημοτικής συγκοινωνίας 

 Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης 

 Έλλειψη ζωτικών χώρων πρασίνου και 

αναψυχής 

 Έλλειψη συντήρησης οδικού δικτύου 

αστικών και περιαστικών περιοχών 

 Ο κορεσμός του ΧΥΤΑ Ξερόλακας 

 Η έλλειψη διαχείρισης βιοαποβλήτων 

 Η έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης 

των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης 

 Ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου 

ύδρευσης με εφαρμογή προηγμένων 

τεχνικών διαχείρισης του δικτύου  

 Ποιοτικές ελλείψεις σε κοινωνικές 

υποδομές (εκπαίδευση – υγεία) 

 Αδυναμία επαρκούς συντήρησης 

σχολικών κτιρίων 

 Ελλείψεις σε Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

 Ελλιπής προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε 

υποδομές και υπηρεσίες 

                                                           
1 H swot analysis συντάχθηκε από το δήμο της Πάτρας  



για την εφαρμογή δράσεων 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

 Αστικός και ημιαστικός ιστός για 

εφαρμογή στοχευμένων πιλοτικών 

δράσεων 

 Λειτουργία Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Ινστιτούτων 

διεθνούς εμβέλειας 

 Λειτουργία μεγάλων νοσοκομειακών 

μονάδων 

 Παρουσία μεγάλων αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

 Σημαντική λαϊκή και πολιτιστική 

κληρονομιά 

 Εγχώρια παραγωγή πολιτιστικών 

δράσεων 

 Διεθνής αναγνωρισιμότητα του 

Πατρινού Καρναβαλιού 

 Ετήσια λειτουργία του διεθνούς 

Φεστιβάλ Πάτρας 

 Λειτουργία ΔΗΠΕΘΕ και Σχολής Θεάτρου 

 

 Έλλειψη συντονισμού και προώθησης 

πολιτιστικών δράσεων Δήμου και 

τοπικών φορέων 

 Χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ  

 Χαμηλού βαθμού διασύνδεση των 

παραγωγικών τομέων με αποτέλεσμα 

την αδυναμία απορρόφησης υπηρεσιών  

και προϊόντων 

 Έλλειψη μεταποιητικών μονάδων για 

την προώθηση και εξωστρέφεια της 

αγροτικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής 

 Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 

 Αξιοποίηση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και του παραλιακού 

μετώπου της πόλης 

 Αξιοποίηση θέσης και υποδομών 

(λιμάνι, σιδηροδρομικό δίκτυο, Ολυμπία 

οδός, Ιόνια οδός) ώστε να καταστεί 

διεθνής κόμβος συνδυασμένων 

μεταφορών 

 Αξιοποίηση των ορεινών και δασικών 

εκτάσεων για την προώθηση των 

μορφών θεματικού τουρισμού 

 Προώθηση της έννοιας της «έξυπνης 

πόλης» μέσω της αξιοποίησης 

 

 Έλλειψη προσωπικού στις δημοτικές 

υπηρεσίες 

 Έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων 

για την κάλυψη των δημοτικών αναγκών 

 Διάβρωση των ακτών 

 Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε 

περιόδους μεγάλων βροχοπτώσεων σε 

χείμαρρους με εγγύτητα στο αστικό 

κέντρο της πόλης 

 Υπεράντληση υδάτινων πόρων με 

έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης 

 Έλλειψη προσεισμικού ελέγχου και 

στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων 



Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών για την αποδοτικότερη 

λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων 

και υπηρεσιών 

 Δημιουργία Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 

 Συνολική βελτίωση της αισθητικής 

εικόνας της πόλης και ανάδειξη σημείων 

ιστορικού, πολιτιστικού, τουριστικού και 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος 

 Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 

και ενεργοποίηση των δημοτών για την 

φροντίδα των χώρων πρασίνου και την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

 Παρουσία υψηλού υδατικού δυναμικού 

και τοπίων φυσικού κάλους  

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και 

κομποστοποίησης με έμφαση στην 

διαλογή στην πηγή 

  Ολοκλήρωση σχεδίων πόλης για τις 

Καποδιστριακές Δημοτικές Ενότητες 

 Ολοκλήρωση και επέκταση του 

αποχετευτικού δικτύου του Δήμου 

 Υλοποίηση υφιστάμενων μελετών 

κατασκευής συλλεκτήριων ομβρίων με 

αποδέκτες τον χείμαρρο Διακονιάρη και 

τον ποταμό Γλαύκο με σκοπό την 

αντιπλημμυρική προστασία της 

ευρύτερης περιοχής  

 Ενίσχυση πυρασφάλειας και δημιουργία 

αντιπυρικών ζωνών 

 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου 

 Μετατροπή των κτιριακών και 

υπαίθριων υποδομών του Δήμου  σε 

υποδομές μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

(συμπεριλαμβανομένων των σχολικών 

μονάδων) 

 Αύξηση ανασφάλιστου πληθυσμού 

 Αύξηση των απόρων οικογενειών και 

των αστέγων 

 Αύξηση εξερχόμενου μεταναστευτικού 

ρεύματος ιδιαίτερα σε νέους 

 Αύξηση εισερχόμενου μεταναστευτικού 

πληθυσμού 

 Αδυναμία επαρκούς συντήρησης και 

διαχείρισης δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

 Έντονη αποβιομηχάνιση της περιοχής 

 Αυξητικές τάσεις της ανεργίας τα 

τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση 

στους νέους και τις γυναίκες 

  Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης και 

παραγωγής καινοτομίας  

 Εσωστρέφεια των επιχειρήσεων της 

περιοχής και έλλειμμα συνεργασίας 

μεταξύ τους 

 



 Ύπαρξη δικτύων συνεργασίας και 

μηχανισμών ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών 

ινστιτούτων και επιχειρήσεων 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

στα συστήματα αποφάσεων και την 

διαχείριση των τοπικών ζητημάτων 

 Δυνατότητες για την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού (κατάρτιση, δια 

βίου μάθηση ) 

 Ενίσχυση εξωστρέφειας και προώθηση 

του Πατρινού Καρναβαλιού 

 Δημιουργία νέων αγροτικών ιατρείων 

 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των 

ΡΟΜΑ 

 Επέκταση δομών Κοινωνικού  και 

Πολιτιστικού Τομέα  στις  

Καποδιστριακές Δημοτικές Ενότητες 

 Επέκταση δικτύου ΚΑΠΗ 

 Επέκταση υποδομών σχολικών μονάδων 

 Δημιουργία νέων σχολικών μονάδων 

 Η περιοχή της Πάτρας έχει πολλαπλές 

δυνατότητες με έμπειρο εργατικό 

δυναμικό, υψηλής κατάρτισης 

επιστημονικό δυναμικό, παρουσία 

Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, νοσοκομεία, 

δημόσιες υπηρεσίες, λιμάνι, αγροτικό 

τομέα και γειτνίαση με θάλασσα και 

βουνό που παρέχουν δυνατότητες 

ανάπτυξης 

  Ανάπτυξη της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας σε παραγωγικούς 

τομείς μέσω της διασύνδεσης της 

έρευνας με τις επιχειρήσεις της 

περιοχής 

 Προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς 

υψηλής τεχνολογίας και δημιουργία 

επενδυτικών θυλάκων (clusters) που θα 



ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και 

την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή 

 Δυνατότητες για προώθηση θεματικού 

τουρισμού 

 Δυνατότητα απορρόφησης τοπικών 

προϊόντων στον τριτογενή τομέα 

 Δημιουργία νέων αλιευτικών 

καταφυγίων 

 Προώθηση νέων μορφών καλλιεργειών 

σε αγροτικές περιοχές 

 Δημιουργία δημοτικών λαχανόκηπων 

 

2.Παράδειγμα εξειδίκευσης ΣΣ ΕΠ ΕΣ ΔΑ 

Στρατηγικός  στόχος (ΣΣ) Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης 

και καταπολέμηση 

της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώ

νοντας τις ανισότητες όσον αφορά 

την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική 

ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 

πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες 

αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντ

ίδα της κοινότητας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Αναφέρονται οι αριθμοί τουλάχιστον των μη 
εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται 
με την επενδυτική προτεραιότητα 

Ειδικοί στόχοι 1. Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

και πρόνοιας 

 

Δείκτες αποτελέσματος Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

 

 

 
 



 
 

3.θεματικοί στόχοι και οι επενδυτικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτήσουν τις ΒΑΑ για 
Πάτρα και Αγρίνιο βάση του ΠΕΠ περιφέρειας δυτικής Ελλάδος2  
 
 
ΘΣ2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Παρά τις αδυναμίες και την χαμηλή σχετική κατάταξη της ΠΔΕ στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν τελικά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια. Σημαντική 

αναπτυξιακή ανάγκη αποτελεί η επιχειρηματική καινοτομία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων με βάση τις Ψηφιακές Τεχνολογίες μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η επέκταση της χρήσης ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού, του 

πολιτισμού, της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και της ενέργειας.  

Επίσης απαιτείται η υλοποίηση έξυπνων υπηρεσιών και εφαρμογών τοπικού ενδιαφέροντος για την 

ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως με την 

καλύτερη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων. Ξεχωριστή ανάγκη παραμένει η αξιοποίηση και επέκταση 

μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 

Προκλήσεις 
• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε 
σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας. 
• Μετασχηματισμός της Περιφέρειας σε μία ψηφιακά έξυπνη Περιφέρεια 
• Μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών 
(ορεινών και αγροτικών) και των περιοχών στις οποίες ήδη προσφέρονται 
ευρυζωνικές υπηρεσίες.__ 

2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ 

Αιτιολόγηση της επιλογής  

1) Αντιμετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της ΠΔΕ για πλήρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (τουρισμός, 

αγροτική οικονομία κλπ.) 

2) Χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επενδύουν σεΤΠΕ  

3) Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ),μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας» 

4) Εξυπηρετεί την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

 

ΘΣ 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Αναπτυξιακές Ανάγκες 

Δεδομένου του σημείου εκκίνησης της ΠΔΕ σε ότι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

διαπιστώνεται η ανάγκη για ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων με περιθώρια ανάπτυξης και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας στην ΠΔΕ στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων καθώς και διευκόλυνση 

                                                           
2 Πηγή ΠΕΠ ΠΔΕ  



της εκμετάλλευσης νέων ιδεών και στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών 

επιχειρηματικότητας.  

Στην ΠΔΕ έχει ενεργοποιηθεί η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), ενώ υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης παρόμοιων σχηματισμών. Συμπληρωματικά απαιτείται η δημιουργία τμημάτων 

έρευνας και ανάπτυξης σε ΜΜΕ.  Απαιτούνται, επίσης, ενέργειες διεθνοποίησης και ενίσχυσης των 

εξαγωγών για την βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ που ανήκουν σε δυναμικούς τομείς της 

περιφερειακής οικονομίας (όπως αγροτικός τομέας, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια) και στους οποίους 

διαπιστώνεται αδυναμία συστηματικής προώθησης των προϊόντων. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται και με 

την αντιμετώπιση των Συστάσεων του Συμβουλίου περί της στήριξης της ανταγωνιστικότητας και την 

αύξηση της παραγωγικότητας. 

Προκλήσεις 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς 
προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 
• Βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της 
συστάδας και των επιχειρήσεων 
• Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ που συνδέονται με τομείς προτεραιότητας 
της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 

επενδυτική προτεραιοτήτα 

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 
 

Αιτιολόγηση της επιλογής  

1. Ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με αναδιάρθρωση, 

εκσυγχρονισμό και οικονομική διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας. 

2 οπ 

3 οπ 

4 οπ 

 

 Ανταπόκριση στην προτεραιότητα χρηματοδότησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για 

«Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 

 

 ΘΣ 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

Αναπτυξιακές Ανάγκες 

Κύριο μέλημα της στρατηγικής του ΠΕΠ ΔΕ 14-20 αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος είναι η 

διατήρηση του μεγάλου αριθμού περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας και η 

αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί στον μετασχηματισμό του τουριστικού προϊόντος μέσα από την αναβάθμιση του πολιτισμού, που 

αποτελεί και τομέα προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Ο τουρισμός σε συνδυασμό 

με τον πολιτισμό μπορεί με τις κατάλληλες προσαρμογές να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της οικονομίας 

της Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί μία δραστηριότητα με μεγάλες ευκαιρίες εφαρμογής ολοκληρωμένων 

συστημάτων συνδυασμένων τεχνολογιών και επιτρέπει την ανάπτυξη εξειδικευμένων δραστηριοτήτων που 

βασίζονται στη γνώση. Ο τουρισμός απαιτεί ένα ιδιαίτερο είδος πολιτικής για την καινοτομία, που 

υποστηρίζει την ικανότητα να παράγεται γνώση και προστιθέμενη αξία σε μια βιομηχανία που δεν 

δημιουργεί την τεχνολογία, αλλά τη χρησιμοποιεί. 

Παράλληλα απαιτείται η στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, με αποτελεσματικά 

αστικά αποχετευτικά συστήματα, με την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων ιδίως με 



παρεμβάσεις για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών. 

Επιπλέον, απαιτείται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της ποιότητας του 

παρεχόμενου ύδατος. Τέλος, θα ληφθεί υπόψη η οδηγία 2008/50/ΕΚ και οι κατευθυντήριας αρχές της Νέας 

δέσμης μέτρων για καθαρότερο αέρα στην Ε.Ε. (EC – IP/13/1274 18/12/2013). 

Προκλήσεις 
• Ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
κεκτημένου σε ότι αφορά τις συστάσεις στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων 
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ύδρευσης 
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας μέσα από την ανάδειξη και 
αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας, καθώς από την 
προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας 
Προτεραιότητα Χρηματοδότησης 3: Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση 

μεταφορικών υποδομών 

ΘΣ 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 
Αναπτυξιακές Ανάγκες 

Στον τομέα των οδικών μεταφορών απαιτείται η ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ 

προκειμένου να ενισχυθεί η «συνεκτικότητα» του συνολικού συστήματος μεταφορών και να ενισχυθεί ο 

ρόλος της ΠΔΕ ως Νότια - Δυτική πύλη της χώρας. Απώτερος στόχος είναι να μετατραπεί σε σταυροδρόμι 

συνδυασμένων μεταφορών και περιοχή σύγκλισης των δύο εθνικών - διεθνών αξόνων ανάπτυξης. 

Πρόκειται από την μια για τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Άξονα (ΠΑΘΕ) που επεκτείνεται μέχρι την Καλαμάτα 

και από την άλλη για τον υπό υλοποίηση Δυτικό Άξονα, ο οποίος έχει ως πόλους ανάπτυξης το 

πολεοδομικό συγκρότημα των Πατρών, την ευρύτερη περιοχή Αγρίνιο - Μεσολόγγι, την περιοχή που 

επηρεάζει ο άξονας Αμαλιάδα - Πύργος - Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία. 

Επιπρόσθετα, θεωρείται αναγκαία η λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών 

συνδέσεων που υποστηρίζουν τα ΔΕΔ-Μ και περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 

Μεταφορών (ΣΠΕΜ) με σκοπό α) στα πλαίσια των συνδυασμένων μεταφορών την διασύνδεση των 

υποδομών ΔΕΔ-Μ, β) την σύνδεση αστικών, εμπορευματικών – παραγωγικών - τουριστικών και 

πολιτιστικών κέντρων με τα ΔΕΔ-Μ. Η αναβάθμιση αυτή δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα έργα οδοποιίας 

αλλά και αυτά των λιμένων. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντική είναι και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

καθώς στην Δυτική Ελλάδα βρίσκονται τα περισσότερα σημεία που συμβαίνει ο μεγαλύτερος αριθμός 

τροχαίων ατυχημάτων. 

Ειδικά στον τομέα των λιμενικών υποδομών μέχρι σήμερα και με την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, 

έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στα λιμάνια Πάτρας, Κυλλήνης, Αιγίου και του 

Κατακόλου. Ωστόσο απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στους ήδη υπάρχοντες 

λιμένες ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας με σκοπό την επαρκή σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο 

καθώς και δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του μεταφορικού 

έργου. 

Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών οι υπάρχουσες υποδομές δεν μπορούν να υποστηρίξουν την 

δυναμική της Περιφέρειας ως διαμετακομιστικό κέντρο ανθρώπων και εμπορευμάτων. Προς τούτο 

απαιτείται η ανάπτυξη σύγχρονου σιδηροδρομικού διαδρόμου σύνδεσης του Μητροπολιτικού κέντρου της 

χώρας με την Περιφέρεια, που σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δυτικού άξονα, των 

τουριστικών γραμμών, την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου της Πάτρας, και την σύνδεση με τον 

Νέο Λιμένα Πατρών, θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της εθνικής και ενδοπεριφερειακής κίνησης 

ανθρώπων και εμπορευμάτων.  

Τέλος εξίσου αναγκαία είναι και η προώθηση ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών 

μετακίνησης των πολιτών και επισκεπτών που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση της 

προσπελασιμότητας καθώς και στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 



άνθρακα. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντική κρίνεται και η αξιοποίηση ευφυών συστημάτων στον τομέα 

των μεταφορών. Εξίσου σημαντική κρίνεται και η αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ 

έξυπνοι μετρητές ενέργειας). 

 

Προκλήσεις 
• Η καθιέρωση της Περιφέρειας ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών ως νότια Δυτική Πύλη της χώρας 
προς την Κεντρική Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, ως 
κεντρικός πόλος ανάπτυξης στον αναπτυξιακό άξονα Αδριατικής - Ιονίου που συνδέει την Ευρώπη με τη 
Μέση Ανατολή, ως τουριστικός - πολιτιστικός και εμπορευματικός – διαμετακομιστικός κόμβος, των 
δικτύων διευρωπαϊκής συνεργασίας και ανάπτυξης στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης (Νότιο Μεσογειακό Τόξο). 
 
• ΘΣ 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) 

Αναπτυξιακές Ανάγκες 

Η οικονομική ύφεση επιδεινώνει το πρόβλημα της φτώχειας στην Δυτική Ελλάδα ιδιαίτερα μάλιστα λόγω 

των σημαντικών ενδοπεριφερειακών διαφορών, καθιστώντας την περιφέρεια στις πλέον προβληματικές 

στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

Προς τούτο απαιτείται η προώθηση δράσεων για την ενεργητική ένταξη ομάδων που αντιμετωπίζουν 

διαρκώς εντονότερα τον κίνδυνο να αποκλειστούν κοινωνικά όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και τα ΑμεΑ. 

Εστίαση θα πρέπει να δοθεί και στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων (π.χ Ρομά, μετανάστες) καθώς η ΠΔΕ εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση τέτοιων ομάδων του 

πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη ανεργία ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και 

η συνεπακόλουθη μείωση εισοδημάτων έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας σε 

απώλεια ασφαλιστικής κάλυψης και σε διαβίωση κάτω του ορίου της φτώχειας, περιορίζοντας έτσι την 

πρόσβαση των συγκεκριμένων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, θέτοντας σε επισφάλεια την κατάσταση της 

υγείας τους και εμποδίζοντας τις προσπάθειές τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση και 

την εργασία. Αντίστοιχα δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν και άλλες 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες καθώς και πολίτες απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας. Προς αυτή 

την κατεύθυνση απαιτείται η ανάπτυξη νέων μοντέλων και μεθόδων παροχής υπηρεσιών υγείας για την 

προάσπιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας για την εξασφάλιση και παροχή 

ενός ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν 

αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.  

Τέλος, απαιτείται η ανάπτυξη κοινωνικών δομών αλλά και τοπικών προγραμμάτων κοινής ωφελείας, στους 

τομείς της υγείας, της πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών, με την ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής 

κοινωνίας, στοχεύοντας στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Απαραίτητη κρίνεται και η 

αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην 

αγορά εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση οι προωθούμενες παρεμβάσεις του ΘΣ 9 συνδέονται με την Εθνική και Περιφερειακή 

Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, την αντίστοιχη Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής 

Ένταξης των Ρομά, ενώ θα υπάρξει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Προκλήσεις 
• Η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες 
απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων.__ 

• Η κοινωνική ενσωμάτωση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) 

 

 



4.Πολιτιστικές Υποδομές Πάτρα – Αγρίνιο  

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και 

πλούσια υποδομή σε μουσεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, εκθεσιακά κέντρα και πολυχώρους. 

Ανά περιοχή υποδομές βρίσκονται : 

Στην Πάτρα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Τύπου, το Νέο Μουσείο της Πάτρας επί της 

Ν.Ε.Ο., το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Ζωολογικό Μουσείο, η 

Βιβλιοθήκη της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Στο Αγρίνιο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

 

5.Κλάδος δημιουργικών – πολιτισμικών επιχειρήσεων και θερμοκοιτίδες3  

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται ειδική μνεία όσο αφορά τον κλάδο των Δημιουργικών 

Βιομηχανιών (Creative Industries)ο οποίος αποτελεί καi έναν από τους 10 τομείς προτεραιότητας 

στο νέο ΕΣΠΑ. Οι δημιουργικές βιομηχανίες και ειδικότερα οι δημιουργικές θερμοκοιτίδες 

αφορούν την επώαση των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο του πολιτισμού και της 

δημιουργίας.  

Στην Πράσινη Βίβλο, στο άρθρο 2 της πρότασης του προγράμματος-πλαισίου «Δημιουργική 

Ευρώπη», ως πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας ορίζεται κάθε τομέας του οποίου οι 

δραστηριότητες «βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες και/ή αποτελούν προϊόν καλλιτεχνικής και 

δημιουργικής έκφρασης ανεξάρτητα από το αν αυτές οι δραστηριότητες 207 έχουν ή όχι ως 

γνώμονα την αγορά και ανεξάρτητα από το είδος της δομής που τις ασκεί» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(2011). Ο ορισμός αυτός βασίζεται στο «υπόδειγμα των ομόκεντρων κύκλων» (Throsby, D., 2001, 

Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge ; KEA (2006), The Economy of 

Culture in Europe, A Study prepared for the European Commission Directorate-General for 

Education and Culture, KEA European Affairs, Brussels, October). Σύμφωνα με το υπόδειγμα 

αυτό, όσο πιο έντονα είναι τα πολιτισμικά, δημιουργικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος τόσο περισσότερο μπορεί να συμπεριληφθεί στον σκληρό πυρήνα της πολιτιστικής και 

δημιουργικής οικονομίας. Πηγές: Throsby (2001), KEA (2006)  

Ζωτικής σημασίας παράμετρος για τον τομέα των πολιτισμού και τη δημιουργικών βιομηχανιών 

είναι η θεμελίωση συμπλεγμάτων (clusters). Τα “clusters” έχουν οριστεί από τον Porter, ως 

«γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων εταιρειών, εξειδικευμένων προμηθευτών, 

παροχών υπηρεσιών, εταιρειών σχετικών βιομηχανιών και σχετιζόμενων θεσμών» Οι 

θερμοκοιτίδες πολιτισμικών και δημιουργικών επιχειρήσεων μπορούν να συντελέσουν 

αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ξεχωρίζει τη δημιουργική από τις υπόλοιπες 

θερμοκοιτίδες είναι η διαρκή ικανότητα της να αναπτύσσει επιχειρηματικά δίκτυα μεταξύ 

δημιουργικών επιχειρήσεων, δημιουργικών ανθρώπων και του πολιτικού περιβάλλοντος  

Εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει την ανάπτυξη τους σε πρώην βιομηχανικές περιοχές με 

πληθώρα εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Τα κτήρια έγιναν πόλοι έλξης για δημιουργικές 

                                                           
3 Πηγή ΠΠΧΣΑΑ για ΠΔΕ  



δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν για πολιτισμικές συναντήσεις, 

φεστιβάλ, γκαλερί, ατελιέ κλπ. Η ανάπλαση τους από την μία οφείλεται στις σύγχρονες τάσεις 

σχετικά με τις καινοτόμες αρχές σχεδιασμού σε θέματα αστικής ανάπλαση και αναψυχής των 

περιφερειών. Επιπλέον οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημιουργικών και 

πολιτισμικών επιχειρήσεων που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών είναι οργανισμοί μικρού 

μεγέθους με αίσθηση ανεξαρτησίας και σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και συνεπώς χρειάζονται 

προσιτούς, ευέλικτους και χαμηλού κόστους χώρους εργασίας και μισθώσεων. Επιπλέον, 

αποτελεί πρωταρχική ανάγκη να βρίσκονται σε μια θέση καλά συνδεδεμένη με τα διάφορα 

επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα ώστε να απελευθερώνεται η δημιουργικότητα και να παρέχεται 

διάχυτη ενημέρωση για τις νέες τάσεις και ευκαιρίες της εποχής. (Majbritt Chambers and Knud 

Erik Serup Vejle, 2011, “Incubators for Creative Entrepreneurs” - based on 27 case studies).  

Σε άλλες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι οι δημιουργικές θερμοκοιτίδες συντέλεσαν σημαντικά 

στην ανάπτυξη “spin-off” εταιρειών σε συναφείς κλάδους επιβεβαιώνοντας έτσι την θεωρεία ότι η 

δημιουργικότητα μπορεί να αποτελέσει όχημα οικονομικής ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο σύνολο 

επιχειρήσεων διαχέοντας οικονομική ευημερία στο σύνολο της οικονομίας  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι δημιουργικές θερμοκοιτίδες είναι κοινές με αυτές των 

θερμοκοιτίδων γενικότερα και παρέχουν χώρο στέγασης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

εκπαίδευση κλπ.  

Ωστόσο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

εκκολαπτόμενων. Σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της θερμοκοιτίδας αποτελεί η ικανότητα της 

να γεφυρώσει τον επιχειρηματικό με το καλλιτεχνικό χώρο παρέχοντας έτσι την δυνατότητα σε 

νέες εταιρίες να εισέλθουν και να προσφέρουν καινοτομία με εμπορευματική αξία. 

 Οι δημιουργικές θερμοκοιτίδες αποτελούν συνδυασμό των κοινών επιχειρηματικών 

θερμοκοιτίδων και των καλλιτεχνικών και δημιουργικών ατελιέ με σκοπό από την μία πλευρά την 

παραγωγή δημιουργικών ιδεών και από την άλλη την καλύτερη δυνατή εμπορική αξιοποίηση 

τους. Κεντρικός στόχος των ΠΔΕ είναι να παροτρύνουν την κοινωνία να παράγει δημιουργικές 

ιδέες. Η ευκαιρία αυτή δίνεται μέσα την σύγκλιση των επιχειρήσεων σε διακριτές ομάδες που θα 

οδηγηθούν σε οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αλληλεπίδραση η οποία θα συντελεί στην 

διαμόρφωση νέων ιδεών, αντιλήψεων και πρακτικών καθιστώντας τα συμπλέγματα αυτά σε 

κέντρα καινοτομίας. Μάλιστα, η σημαντικότητα των άτυπων επαφών μέσα στην θερμοκοιτίδα και 

στα σχετικά συμπλέγματα μπορεί να διαπιστωθεί σύμφωνα με απαντήσεις  

ερωτηθέντων στελεχών επιχειρήσεων ενταγμένων σε διάφορες θερμοκοιτίδες, που δήλωσαν σε 

πλειοψηφία ότι οι αυθόρμητες καθημερινές επαφές, με το προσωπικό και μέλη της θερμοκοιτίδας 

και συναφών επιχειρήσεων έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ότι οι επίσημες και 

δομημένες δραστηριότητες Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν έχει παρατηρηθεί κάποια 

συγκροτημένη προσπάθεια καταγραφής και αποτίμησης του κλάδου. Επιπλέον στην περιφέρεια 

δεν υπάρχει θερμοκοιτίδα ΠΔΕ καθώς ούτε κάποια οργανωμένης προσπάθεια παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα συνέργιας και δικτύωσης του κλάδου, εντοπίζονται μόνο 

μεμονωμένες προσπάθειες επί συγκεκριμένων θεμάτων.  



Στα πλαίσια καταγραφής ςτων τοπικών δημιουργικών βιομηχανιών ξεκινάμε με το Επιστημονικό 

Πάρκο Πατρών και το Corallia - π1 innohub παρα ότι δεν ανήκουν με την στενή έννοια του 

όρου στις Δημιουργικές Βιομηχανίες. Παρόλα αυτά αποτελούν δομές οι οποίες μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό τεχνολογικό ρόλο στην ανάπτυξη και υποστήριξη σχετικών δράσεων. 



 Θερμοκοιτίδα του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) : Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

ιδρύθηκε σύμφωνα με το μοντέλο της «Θερμοκοιτίδας» για νέες επιχειρήσεις βασισμένες στην 

τεχνολογία. Ο κύριος σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υποδομών, καθώς και 

συνεργασία μέσα σε κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα στηρίξουν και να 

προωθήσουν τη δημιουργία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω 

διαδικασιών spin-off / spin-out και η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστήμιου, Ερευνητικά Κέντρα και 

της βιομηχανίας. Για πάνω από 15 χρόνια, το Επιστημονικό Πάρκο υποστηρίζει την ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρήσεων , που βασίζονται στην τεχνολογία σε διάφορους τομείς όπως η 

βιοτεχνολογία, καθαρή ενέργεια και άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην 

οικονομία της γνώσης στην Περιφέρειας. Σήμερα, το ΕΠΠ είναι το σπίτι των 24 εταιρειών και 

οργανισμών, που απασχολούν περίπου 120 άτομα σε τομείς όπως η μηχανική, η χημεία, τη 

φυσική, την ιατρική. Αυτές οι εταιρείες έχουν τροφοδοτηθεί με ένα μείγμα υψηλής ποιότητας 

χώρων, γραφείων, τεχνικής υποδομής και υποστήριξη διοικητικών και επιχειρηματικών 

υπηρεσιών (http://www.psp.org.gr/).  

 

Corallia - π1 innohub : Λειτουργεί από το 2011 ως "γέφυρα" στην υψηλή τεχνολογία, έρευνα και 

καινοτομία.. Το π1•innohub συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόμων εταιρειών στη 

Δυτική Ελλάδα. Διαθέτει υποδομές και υπηρεσίες που απευθύνονται σε “start-up” και “early-

stage” επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα, μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν στο 

π1•innohub, αποκτώντας πρόσβαση στις αγορές της Δυτικής Ελλάδας και στο ταλαντούχο 

επιστημονικό δυναμικό της περιοχής. Το πνεύμα αλληλεπίδρασης και δικτύωσης είναι διάχυτο 

και στο InnoCafé, το οποίο είναι στη διάθεση των επισκεπτών και υπαλλήλων που εργάζονται 

π1•innohub προσφέροντας καφέ, παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα καθώς και 

εξειδικευμένο catering κατόπιν αιτήματος. Το π1•innohub διαθέτει, επίσης, μοντέρνο, υψηλής 

αισθητικής, σχεδίασης και εξοπλισμού εκθεσιακό χώρο για την προβολή καινοτομικών προϊόντων 

και τεχνολογικών επιτευγμάτων. Στο Inno on-Display υπάρχουν 15 θέσεις εκθεμάτων, οθόνες 

αφής και ενημερωτικό υλικό των προϊόντων των μελών για τις ανάγκες προβολής και 

προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων, αποτελώντας σημαντικό πόλο έλξης εταιρειών που 

αναζητούν συνεργασίες (http://www.corallia.org/el/activity-fields/innohubs/646-p1-innohub.htm).  

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρατηρείται έντονη πολιτισμική και δημιουργική 

δραστηριότητα η οποία όμως είναι εξειδικευμένη σε θεματολογία.  

 
Β.1.1.γ.10.4 Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) 

 

Τα Σ.Ο.Α.Π. προωθούνται για κατάρτιση και έγκριση σε πόλεις ή τμήματά τους, καθώς και σε ευρύτερες 

αστικές περιοχές, που παρουσιάζουν σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής. Περιλαμβάνουν μια ομάδα 

αλληλοσχετιζόμενων δράσεων, σε μια επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη 

του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, και την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση. Ο σχεδιασμός 

και η εφαρμογή τους θα εστιάσει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη βελτίωση της ατμόσφαιρας και τη 

βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης καθώς και της ποιότητας ζωής σε αυτήν. Επιπρόσθετα, θα 

στοχεύσει στην αναζωογόνηση των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων γειτονιών, την πρόνοια για την κοινωνική 



συνοχή και την αποφυγή των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, σε θύλακες του αστικού κέντρου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά τη σύνταξή τους στην προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης, στη 

βάση της πολιτισμικής αναγνώρισης και της σύνδεσης κοινοτήτων και πολιτισμών, στην εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών στην προώθηση των υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση - επέκταση 

του κοινωνικού εξοπλισμού και στην βιοκλιματική αναβάθμιση των αστικών κέντρων.  

Στην ΠΔΕ προτείνεται κατά προτεραιότητα η κατάρτιση Σ.Ο.Α.Π. ή εναλλακτικά μελετών και 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπλασης για τα παρακάτω αστικά κέντρα: 

 

• Πάτρα: ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης με μεγάλο αριθμό αξιόλογων κτηρίων και μνημείων 

και βιομηχανικών κτιρίων και αξιοποίηση - αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και λειτουργικό 

άνοιγμα και σύνδεση του με την πόλη. 

• Αγρίνιο: κεντρική περιοχή με σημαντικά δείγματα αστικών και βιομηχανικών κτιρίων.4  

 

                                                           
4 Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας φάση β’ – στάδιο β1 Σελ112 
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Το παράρτημα II αποτελείται από απεικονιστικά στοιχεία και πίνακες ειδικότερα : 

1. Διάγραμμα ροής ΟΧΕ για ΒΑΑ  

2. ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

3. Χάρτες (τρεις ) από την μελέτη Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 

Πατρών. Οι χάρτες προτείνουν διαδρομές και προβλέπουν την ανάπτυξη δικτύου 

περίπατου και βιώσιμης κινητικότητας για το Δήμο Πατρέων. Θα μπορούσαν κατά μήκος 

αυτών να χωροθετηθούν οι Αστικές Λειτουργικές Περιοχές της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Πατρέων    

 



ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΧΕ για ΒΑΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια
         ΘΣ 1: Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία
         ΘΣ 2: Βελτίωση  των πληροφοριών και των επικοινωνιών
         ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
ΑΠ2: Προστασία του Περιβάλλοντος
        ΘΣ 4: Χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
        ΘΣ 5: Κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
        ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτικότητα των πόρων
ΑΠ3: Μεταφορικές υποδοµές
        ΘΣ 7: Βιώσιµες µεταφορές / άρση προβληµάτων σε υποδοµές
ΑΠ4: Ανθρώπινο ∆υναµικό
        ΘΣ 8: Βιώσιµη και ποιοτική απασχόληση, υποστήριξη 

κινητικότητας των εργαζοµένων
        ΘΣ 9: Κοινωνική ένταξη και καταπολέµηση της φτώχειας
ΑΠ5: Κοινωνικές υποδοµές
        ΘΣ 9: Κοινωνική ένταξη και καταπολέµηση της φτώχειας
        ΘΣ 10: Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου µάθηση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αστική 
Αρχή

Προετοιµασία 
Στρατηγικής  ΟΧΕ 
για ΒΑΑ από Α.Α.

∆ιαχειρι-
στική 
Αρχή

Περιεχόµενο ΒΑΑ
α) Παρουσίαση της περιοχής παρέµβασης
β) Στόχοι της στρατηγικής
γ) Σχέδιο ∆ράσης
δ) Σχέδιο χρηµατοδότησης
ε) Υλοποίηση και παρακολούθηση
στ) Ανάλυση κινδύνου
ζ) Σύστηµα διακυβέρνησης
η) ∆ιαδικασίες διαβούλευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ 
στην ∆.Α.

Ανταγωνιστική ∆ιαδικασία

Άµεση επιλογή

ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Συνδυασµός

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έγγραφο 
Εξειδίκευσης

Από ∆.Α.

Προβλέπονται 
ήδη περιοχές;
σε ΠΕΠ ή 
Εγγρ. Εξειδ. 

ΝΑΙ
Κλήση στην Α.Α. 
για υποβολή 
Στρατηγικής

Πρόσκληση 
ενδιαφέροντοςΟΧΙ

Ανάγκες
Προβλήµατα

Αναπτυξιακές προκλήσεις

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΚΤ
ΕΤΠΑ
Ταµείο Συνοχής
ΕΓΤΑΑ
ΕΤΘΑ

Παρασκευή, 04 ∆εκέµβριου 2015
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