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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΧΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Το πλαίσιο της μελέτης  

Σκοπός και αντικείμενο του παρόντος είναι η  διαμόρφωση πρότασης εφαρμογής ΟΧΕ στην Περιφέρεια 
Δυτικής  Ελλάδος  για  την  Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020  σε  δύο  (2)  υποπεριφερειακές  περιοχές 
(χωρικές ενότητες) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εξής: 

• στον Άξονα Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία  (προσδιορισμένη από το ΠΕΠ περιοχή εφαρμογής ΟΧΕ) 
και  

• σε  μια  (1)  επιπλέον  περιοχή  που  περιλαμβάνεται  στα  εθνικής‐διαπεριφερειακής  εμβέλειας 
πολυπολικά συμπλέγματα της Περιφέρειας. 

Επισημαίνεται  ότι  η  το  εργαλείο  των ΟΧΕ  συνολικά,  αποτελεί  κατά  λόγο  εργαλείο  διαχείρισης  και 
συντονισμού επενδύσεων και όχι ως εργαλείο πολιτικής. Ως εκ τούτου, το παρόν συνοδεύεται από τις 
εξής παρατηρήσεις: 

 η παρούσα έκθεση αποτελεί κείμενο εργασίας και διαλόγου σε μια διαδικασία διαβούλευσης η 
οποία επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο αλλά και τις πρακτικές ορθής διακυβέρνησης. Η μελέτη 
ενσωματώνει  μια  εξωγενή  (top‐down)  προσέγγιση,  η  οποία  όμως  έχει  ελάχιστες  πιθανότητες 
επιτυχίας  εφόσον  δεν  υπάρξει  συν‐διαμόρφωση  και  συμμετοχή  στο  τελικό  κείμενο  της 
στρατηγικής.  Η  διαδικασία  τελικής  διαμόρφωσης  οφείλει  να  συμπεριλάβει  πλήθος  τοπικών, 
εθνικών  πιθανώς  δε  και  διεθνών  φορέων  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  συναίνεση  και  να 
βελτιωθούν οι προοπτικές υλοποίησης.  

 για τη διαμόρφωση του παρόντος εκτός από την top‐down προσέγγιση έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος 
στην  επίτευξη  των  επιδιωκόμενων  εκροών  και  αποτελεσμάτων  του ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας 2014‐
2020, όπως έχουν αποτυπωθεί στην εγκεκριμένη έκδοση του σχετικού προγραμματικού κειμένου. 
Εντούτοις,  επισημαίνεται  ότι  στο  (ενδιάμεσο)  επίπεδο  της  διαμόρφωσης  επιμέρους  έργων/ 
ενεργειών/  δράσεων ειδικά σε ότι αφορά το επίπεδο  της ωριμότητας απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες που θα πρέπει να συμπεριλάβουν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

 με  βάση  την  εμπειρία  προηγούμενων  προγραμματικών  περιόδων  και  ειδικά  σε  ότι  αφορά  την 
εφαρμογή «ολοκληρωμένων» προσεγγίσεων (ειδικά στον αστικό και αγροτικό χώρο), οι δημόσιες 
επενδύσεις δεν αρκούν για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και ειδικά 
των  θέσεων  εργασίας.  Η  παρατήρηση  αυτή  έχει  ιδιαίτερη  σημασία  για  την  Περιφέρεια  Δυτικής 
Ελλάδας  όπου  παρά  τους  αλματώδεις  ρυθμούς  μεγέθυνσης  2001‐2008,  το  ίδιο  διάστημα 
καταγράφεται  σημαντική  αύξηση  της  ανεργίας.  Συνεπώς,  κρίνεται  πως η οποιαδήποτε  διάθεση 
υλοποίησης  δημοσίων  επενδύσεων  θα  πρέπει  να  συνοδευτεί  από  παράλληλες  διαδικασίες 
κινητοποίησης ή/ και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. 

 η  επιλογή  περιοχών  και  πόρων  που  θα  κατευθυνθούν  προς  αυτές  οφείλει  να  ξεπεράσει  την 
«αναλογική»  προσέγγιση  (π.χ.  με  βάση  τον  πληθυσμό)  αλλά  να  συν‐εκτιμήσει  την  προοπτική 
συνεισφοράς και απόδοσής τους σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, 
ενέχει την επιλογή επένδυσης περισσότερων πόρων (ιδιωτικών και δημόσιων) στις περιοχές ΟΧΕ 
σε σχέση με άλλες περιοχές. Χωρίς την προοπτική αυτή, η σκοπιμότητα χρήσης του εργαλείου 
μπορεί να καταστεί αμφίβολη, και το εργαλείο να καταστεί εργαλείο διοικητικού άχθους παρά 
ανάπτυξης. 

Η διάρθρωση του παρόντος είναι η εξής: 

• στο Μέρος Α,  καταγράφεται  το πλαίσιο  εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων  με 
ειδική μνεία στις υφιστάμενες προβλέψεις του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020 ενώ γίνεται και ο 
αρχικός προσδιορισμός των περιοχών εφαρμογής ΟΧΕ. 

• στο Μέρος Β αναπτύσσεται πρόταση στρατηγικής ΟΧΕ για  την  ευρύτερη περιοχή  της Αρχαίας 
Ολυμπίας, η οποία περιλαμβάνει: 

 τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  περιοχής  παρέμβασης  συμπεριλαμβανομένων  και  των 
προβλέψεων διαφόρων επιπέδων χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
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 διατύπωση Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης της περιοχής καλύπτοντας τη βασική αναπτυξιακή 
στόχευση  και  ειδικούς  αναπτυξιακούς  στόχους,  συσχετίζοντας  τους  με  τους  Θεματικούς 
Στόχους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020. 

 διατύπωση  επιδιωκόμενων  αποτελεσμάτων  και  ενδεικτικών  Δράσεων    ανά  Ειδικό  Στόχο 
εξετάζοντας  ειδικότερα  τη  συνάφεια  με  το  ΠΕΠ  και  τη  Στρατηγική  της  Μακροπεριφέρειας 
Αδριατικής‐Ιονίου.  Παράλληλα  γίνεται  εκτίμηση  της  συμβολής  της  στρατηγικής  ΟΧΕ  στη 
στρατηγική του ΠΕΠ  (δείκτες εκροών, αποτελέσματος). 

 τη πρόταση τρόπου εφαρμογής και διαχείρισης της στρατηγικής ΟΧΕ Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

Α.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Κανονισμοί ΕΔΕΤ 

Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων παρέχεται από 
τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων1 (ΚΚΔ) για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). 

Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση 
1.  Όταν  μια  στρατηγική  αστικής  ανάπτυξης  ή  άλλες  χωρικές  στρατηγικές  ή  χωρικά  σύμφωνα… 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνεπάγεται επενδύσεις από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το 
Ταμείο  Συνοχής  στο  πλαίσιο  περισσότερων  του  ενός  αξόνων  προτεραιότητας  ενός  ή 
περισσότερων  επιχειρησιακών  προγραμμάτων,  η  οικεία  ενέργεια  μπορεί  να  υλοποιείται  ως 
ολοκληρωμένη χωρική επένδυση («ΟΧΕ»).  
Η ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ΟΧΕ μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδοτική 
υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΤΘΑ.  
2.  Όταν  μια  ΟΧΕ  υποστηρίζεται  από  το  ΕΚΤ,  το  ΕΤΠΑ  ή  το  Ταμείο  Συνοχής,  το  σχετικό 
επιχειρησιακό  πρόγραμμα  ή  τα  σχετικά  επιχειρησιακά  προγράμματα  περιγράφουν  την 
προσέγγιση απέναντι στη χρήση του μέσου ΟΧΕ και την ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων από 
κάθε άξονα προτεραιότητας, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. 
Όταν  μια  ΟΧΕ  συμπληρώνεται  με  χρηματοδοτική  υποστήριξη  από  το  ΕΓΤΑΑ  ή  το  ΕΤΘΑ,  η 
ενδεικτική  χρηματοδοτική  κατανομή  και  τα  μέτρα  που  καλύπτονται  αναγράφονται  στο  σχετικό 
πρόγραμμα ή στα σχετικά προγράμματα σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.  
3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
φορείς,  περιλαμβανομένων  τοπικών  αρχών,  φορέων  περιφερειακής  ανάπτυξης  ή  μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, για να ασκήσουν τη διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΧΕ σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο.  
4.  Το  κράτος  μέλος  ή  οι  αρμόδιες  διαχειριστικές  αρχές  διασφαλίζουν  ότι  το  σύστημα 
παρακολούθησης  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  ή  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων 
προβλέπει  τον  προσδιορισμό  των πράξεων  και  εκροών μίας  προτεραιότητας που συμβάλλει  σε 
μια ΟΧΕ. 

Συνεπώς,  ο  ΚΚΔ  ορίζει  ότι  η ΟΧΕ αφορά  είτε  την αστική ανάπτυξη  είτε  άλλη  χωρική  στρατηγική,  και 
οφείλει  να  συνδυάζει  περισσότερους  τους  ενός  άξονες  ενός  επιχειρησιακού  προγράμματος  ή/και 
περισσοτέρων του ενός επενδυτικών ταμείων. Ο ΚΔΔ διευκρινίζει επίσης ότι η χρήση ΟΧΕ πρέπει να έχει 
οριστεί στο (εθνικό) σύμφωνο εταιρικής σχέσης εφαρμογής των ΕΔΕΤ 2014‐2020 (Άρθρο 15, παρ.2). 

Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης ορίζει επίσης:  
α)  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  στην  χωρική  ανάπτυξη  που  στηρίζεται  από  τα  ΕΔΕΤ  ή  συνοπτική 
παρουσίαση  των  ολοκληρωμένων  προσεγγίσεων  στην  χωρική  ανάπτυξη  που  βασίζονται  στο 
περιεχόμενο των προγραμμάτων, προσδιορίζοντας:  

                                                                 
1 Άρθρο 36, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής  και  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και  για  την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
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i) τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης των ΕΔΕΤ για 
τη  χωρική  ανάπτυξη  ειδικών  υποπεριφερειακών  περιοχών,  ιδίως  τις  ρυθμίσεις  εφαρμογής  των 
άρθρων 32, 33 και 36 συνοδευόμενες από τις αρχές για τον καθορισμό των αστικών περιοχών στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

ii)  τους  κύριους  τομείς  προτεραιότητας  για  τη  συνεργασία  στο  πλαίσιο  των  ΕΔΕΤ, 
λαμβάνοντας υπόψη,  κατά περίπτωση,  τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και  τις στρατηγικές 
για τις θαλάσσιες λεκάνες.  

iii) κατά περίπτωση, ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 
των  γεωγραφικών  περιοχών  που  πλήττονται  κατ’  εξοχήν  από  τη  φτώχεια  ή  των  στοχευόμενων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική  μέριμνα  για  τις  περιθωριοποιημένες  κοινότητες  και  τα  άτομα  με  αναπηρίες,  τους 
μακροχρόνια  ανέργους  και  τους  νέους  που  βρίσκονται  εκτός  απασχόλησης,  εκπαίδευσης  ή 
κατάρτισης·  

iv)  κατά  περίπτωση,  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  για  την  αντιμετώπιση  των  δημογραφικών 
προκλήσεων  των  περιφερειών  ή  των  ειδικών  αναγκών  των  γεωγραφικών  περιοχών  που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 174 ΣΛΕΕ· 
Συμπληρωματικά  και  στο  πλαίσιο  του  ορισμού  των  διαδικασιών  έγκριση  των  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (άρθρο 96) ο ΚΔΔ ορίζει τις διαδικασίες υιοθέτησης μιας ΟΧΕ. 

Οι γενικές κανονιστικές προβλέψεις για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διευκρινίζουν 
(Άρθρο 96, ΚΚΔ) και την απαίτηση για εξέταση της χρήσης ΟΧΕ κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου 
τους (παρ. 3).  

3.  Το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  περιγράφει,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  περιεχόμενο  και  τους 
στόχους του, την ολοκληρωμένη προσέγγιση της χωρικής ανάπτυξης, έχοντας υπόψη το σύμφωνο 
εταιρικής  σχέσης,  και  καταδεικνύοντας  με  ποιον  τρόπο  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  αυτό 
συμβάλλει  στην  επίτευξη  των  στόχων  του  και  των  αναμενόμενων  αποτελεσμάτων  του, 
προσδιορίζοντας όπου κρίνεται σκόπιμο, τα ακόλουθα:  
α) την προσέγγιση στη χρήση μέσων τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
και τις αρχές για τον καθορισμό των περιοχών όπου θα εφαρμοστεί·  
β) το ενδεικτικό ποσό της στήριξης του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες δράσεις για τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη, που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΤΠΑ και 
την ενδεικτική κατανομή της στήριξης του ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·  
γ)  την προσέγγιση της χρήσης του μέσου ΟΧΕ εκτός των περιπτώσεων του στοιχείου β),  και την 
ενδεικτική κατανομή από κάθε άξονα προτεραιότητας·  
δ) τις ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·  
ε) όταν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές  θαλάσσιων  λεκανών,  με  την  επιφύλαξη  των  αναγκών  της  περιοχής  του 
προγράμματος όπως προσδιορίζονται από το κράτος μέλος, τη συνεισφορά των προβλεπόμενων, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, παρεμβάσεων στις εν λόγω στρατηγικές. 

Πέραν του ΚΚΔ, οι κανονισμοί που διέπουν τα επιμέρους ταμεία προσδιορίζουν περαιτέρω το πλαίσιο 
εφαρμογής των ΟΧΕ. Ο Κανονισμός ΕΤΠΑ ορίζει ότι το 5% των διαθέσιμων πόρων οφείλει να επενδυθεί 
μέσω ΟΧΕ για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)2 ενώ ο Κανονισμός ΕΚΤ3 επιβεβαιώνει τη δυνατότητα 
χρήσης πόρων ΕΚΤ κατά τη διαμόρφωση διαφόρων τύπων χωρικών στρατηγικών (Άρθρο 12). 

Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικών  
1.  Το  ΕΚΤ  δύναται  να  στηρίζει  στρατηγικές  τοπικής  ανάπτυξης  που  πραγματοποιούνται  με  την 
πρωτοβουλία  τοπικών  κοινοτήτων  σε  αστικές  και  αγροτικές  περιοχές,  όπως  αναφέρεται  στα 
άρθρα  32,  33  και  34  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1303/2013,  εδαφικά  σύμφωνα  και  τοπικές 

                                                                 
2 Άρθρο 7, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου 
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πρωτοβουλίες  για  την  απασχόληση,  συμπεριλαμβανομένης  της  απασχόλησης  των  νέων,  την 
εκπαίδευση  και  την  κοινωνική  ένταξη,  καθώς  και  ολοκληρωμένες  εδαφικές  επενδύσεις  (ΟΕΕ), 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Διευκρινίζεται  ότι  στο  πλαίσιο  των  ανωτέρω  κανονισμών,  η  χωρική  εστίαση  των  ΕΔΕΤ  σε 
υποπεριφερειακές  περιοχές  περιλαμβάνει  και  την  «Τοπική  ανάπτυξη  με  πρωτοβουλία  τοπικών 
κοινοτήτων»  (τοπική  ανάπτυξη  Leader)  η  οποία  υποστηρίζεται  από  το  ΕΓΤΑΑ,  αλλά  μπορεί  να 
υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το ΕΤΘΑ, αποτελώντας αντικείμενο συντονισμού μεταξύ τους και 
υλοποιείται βάσει μιας ή περισσότερων προτεραιοτήτων του σχετικού προγράμματος ή των σχετικών 
προγραμμάτων (Άρθρα 32, 33 και 34 του ΚΚΔ). 

Τέλος, στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας4,5 διευκρινίζεται ότι η διαχείριση 
και  εφαρμογή ΟΧΕ  γίνεται  είτε  από  νομικό  πρόσωπο  το  οποίο  έχει  συσταθεί  από  δημόσιες  αρχές  ή 
φορείς  τουλάχιστον  δύο  συμμετεχουσών  χωρών,  είτε  από  ευρωπαϊκό  όμιλο  εδαφικής  συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο ΕΣΠΑ 2014‐‐2020 

Το  Εταιρικό  Σύμφωνο  για  το  Πλαίσιο  Ανάπτυξης  (ΕΣΠΑ2014—2020)6  όπως  έχει  εγκριθεί  από  τις 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής7 υιοθετεί πλήρως νέα προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική 
Ανάπτυξη, ορίζοντας ως στρατηγικούς στόχους την επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής 
και  της διατήρησης των πόρων,  εστιάζοντας στη φέρουσα δυνατότητα και τις  ιδιαίτερες ανάγκες  των 
επιμέρους  χωρικών  ενοτήτων  και  χρησιμοποιώντας ως  κινητήρες  της,  την ανταγωνιστικότητα  και  την 
τοπική επιχειρηματικότητα. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 
οικονομικών  και  κοινωνικών  ανισοτήτων  στο  ορισμένο  χωρικό  επίπεδο,  εκεί  δηλαδή  όπου 
εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους και υπάρχει το 
ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους. 

Η ανωτέρω προσέγγιση του ΕΣΠΑ 2014‐2020 δομείται ως εξής: 

1. Οι Περιφέρειες ορίζουν… τις συγκεκριμένες στρατηγικές τους με βάση τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις… και τους συγκεκριμένους τύπους χωρικών ενοτήτων στο εσωτερικό τους ή ακόμη και 
Δια‐περιφερειακές ενότητες. 
2.  Τα  Περιφερειακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  επιλέγουν  τα  εργαλεία  με  τα  οποία  θα 
υλοποιήσουν τη στρατηγική τους σε ό,τι αφορά στους πόρους ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) 
και ορίζουν αντιστοίχως τους τύπους χωρικών ενοτήτων, τα κριτήρια επιλογής τους, το αναγκαίο 
ελάχιστο περιεχόμενο των τοπικών σχεδίων και τα κριτήρια αξιολόγησης τους,  τους Θεματικούς 
Στόχους,  Επενδυτικές  Προτεραιότητες  και  τύπους  δράσεων  που  θα  καλύπτονται  από  τη 
στρατηγική  ανά  εργαλείο,  τη  χρηματοδότηση  της  στρατηγικής  συνολικά  και  ανά  εργαλείο,  τις 
στρατηγικές,  σχεδιαστικές,  εφαρμοστικές  και  χρηματοδοτικές  συνέργιες  με  τα  άλλα 
Προγράμματα. 
3.  Τα  τομεακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  ορίζουν  τους  ειδικούς  στόχους,  τους  τύπους 
δράσεων  και  τις  Επενδυτικές  Προτεραιότητες  κατά  Θεματικό  Στόχο  στους  Άξονες 
Προτεραιότητας τους καθώς και τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων που στηρίζουν, ενιαία, 
την  Ολοκληρωμένη  Προσέγγιση  στις  Περιφέρειες,  συνεργώντας  με  τα,  ενιαία,  εργαλεία  που 
ορίζονται στα ΠΕΠ... 
4. Ως ολοκληρωμένη, η προσέγγιση στη χωρική ανάπτυξη, αν και πρέπει να διαθέτει θεματική 
επικέντρωση  για  να  εξασφαλίζεται  μεγαλύτερη  αποδοτικότητα  στη  χρήση  των  πόρων,  είναι 
δυνατόν,  κατά  περίπτωση,  να  επεκτείνεται  σε  περισσότερους  Θεματικούς  Στόχους  και 
Επενδυτικές Προτεραιότητες... 

                                                                 
4  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΕ)  αριθ.  1302/2013  ΤΟΥ  ΕΥΡ.  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  17ης  Δεκεμβρίου  2013  για  την  τροποποίηση  του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη 
βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων 
5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ΤΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων 
για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
6  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  Γενικής  Γραμματεία  Δημοσίων  Επενδύσεων:  ΕΣΠΑ:  ΣΥΜΦΩΝΟ  ΕΤΑΙΙΡΙΙΚΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ  2014—2020 
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014‐‐2020) Αθήνα, Μάιος 2014. 
7 C(2014) 3542 final, EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.5.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης 
με την Ελλάδα CCI 2014GR16M8PA001, Βρυξέλλες, 23.5.2014 
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5.  Τα  ΕΔΕΤ  υποστηρίζουν  χρηματοδοτικά  τα  εργαλεία  της  Ολοκληρωμένης  Προσέγγισης  στις 
περιοχές που επιλέγονται, κατ’ αναλογία των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, Περιοχών Εστίασης, 
Θεματικών  Στόχων  και  Θεματικών  Πεδίων  που  τους  αντιστοιχούν,  δια  των  ΠΕΠ  και  δια  των 
τομεακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων.  Η  συνεργασία  των  ΕΔΕΤ  είναι  απαραίτητη  και  η 
εξασφάλιση  αρμονικής  διακυβέρνησης  (όλων  των  εμπλεκόμενων  επιπέδων)  απόλυτα 
αναγκαίος όρος. 
6.  Σε  Προγράμματα  όπου  η  αναγνώριση  των  προκλήσεων  και  ο  σχεδιασμός  της  κατάλληλης 
στρατηγικής για την αντιμετώπιση τους διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα (στη βάση πάντα των 
ανάλογων  κεντρικών  κατευθύνσεων),  ορίζονται  οι  συγκεκριμένες  χωρικές  ενότητες  για  την 
εφαρμογή  των  εργαλείων  και  οι  απαιτήσεις  περιεχομένου,  Επενδυτικών  Προτεραιοτήτων  και 
τύπων δράσεων, φορέα υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, χρηματοδότησης από το 
Πρόγραμμα  και  μόχλευσης  πόρων.  Στα  λοιπά  Προγράμματα,  ορίζεται  σταδιακή,  χρονικά 
προσδιορισμένη, διαδικασία εφαρμογής των εργαλείων. 

Το ΕΣΠΑ ορίζει τρία βασικά «εργαλεία εφαρμογής», όπως προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς: 

 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)  
 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 
 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)  

Οι παρεμβάσεις ΤΑΠΤΟΚ έχουν ως κοινό τόπο την προώθηση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της  τοπικής  ευθύνης,  συμμετοχής  και  πρωτοβουλίας  και  εφαρμόζονται  σε  τρεις  κατηγορίες  τρεις 
κατηγορίες χωρικών τύπων, ως εξής: 

• Υπο‐περιφερειακές,  ή  και  διαπεριφερειακές  κατεξοχήν  αγροτικές/  αλιευτικές  περιοχές  με 
ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις 

• Αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις 

• Περιοχές όπου η σύνδεση αστικού κέντρου και περιμετρικού αγροτικού χώρου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική ή προβληματική 

Οι κατηγορίες ορίζονται με δικαιοδοτικά κριτήρια ή μέσω προσδιορισμού λειτουργικών περιοχών. 

Αν και οι παρεμβάσεις ΤΑΠΤΟΚ εφαρμόζονται είτε στον αστικό (μέσω ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) είτε στον αγροτικό ή 
αλιευτικό  χώρο  (μέσω  ΕΓΤΑΑ  και  ΕΤΘΑ  αντίστοιχα),  το  ΕΣΠΑ  προβλέπει  ρητά  την  πολυταμειακότητα 
δίνοντας τη δυνατότητα παρέμβασης και άλλων Ταμείων. 

Ως Θεματικοί Στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή ΤΑΠΤΟΚ ορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας: 

 (ΘΣ9 ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας. 
 (ΘΣ8)  Προώθηση  της  απασχόλησης  &  υποστήριξη  της  κινητικότητας  του  εργατικού 

δυναμικού 

 (ΘΣ6) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικής χρήσης πόρων 
 (ΘΣ3)  Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).\ 

Το εργαλείο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο την πρόκληση της 
ολοκληρωμένης  και  στοχευμένης  αναπτυξιακής  παρέμβασης  στα  αστικά  κέντρα  για  την 
αποκατάσταση  του  οικονομικού  τους  ιστού  και  τη  λειτουργία  τους  ως  κινητήριες  δυνάμεις  στην 
ευρύτερη περιοχή επιρροής τους. Οι προκρινόμενες από το ΕΣΠΑ περιοχές εφαρμογής, είναι οι: 

• Περιοχές  εφαρμογής  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  ή  περιοχές  που  έχουν  προσδιοριστεί  ως  περιοχές 
παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου  Ανάπτυξης,  στα  Γενικά  Πολεοδομικά  Σχέδια  ή  σε  Σχέδια  Ολοκληρωμένης  Αστικής 
Παρέμβασης. 

• Περιοχές  που  αντιμετωπίζουν  έντονες  προκλήσεις:  οικονομικές/  περιβαλλοντικές/  κλιματικής 
αλλαγής/ δημογραφικές/ λειτουργικής οργάνωσης της πόλης. 
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• Ζώνες αποβιομηχάνισης ή περιοχές που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση με συνακόλουθα 
φαινόμενα  αστικής  φτώχειας  και  υψηλών  ποσοστών  ανεργίας  και  κοινωνικού  αποκλεισμού,  ή 
περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης. 

Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  ΕΣΠΑ,  κατά  τον  σχεδιασμό  και  έγκριση  των  Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων,  ο  προγραμματισμός  εστιάστηκε  σε  αστικά  κέντρα  με  λειτουργική 
περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων. 

Πέραν  των  ΤΑΠΤΟΚ  και  ΒΑΑ,  οι Ολοκληρωμένες  Χωρικές  Επενδύσεις  (ΟΧΕ)  εφαρμόζονται  σε  άλλες 
περιοχές που αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες προκλήσεις:  

 Προώθηση  της  ανταγωνιστικότητας,  της  καινοτομίας  και  της  επιχειρηματικότητας  με 
τελικό στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των πόρων 

 Παραγωγική  ανασύνταξη  στις  ζώνες  εκτεταμένης  αποδιάρθρωσης  των  τοπικών  ή 
περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων. 

 Εξισορρόπηση  των  ενδο‐περιφερειακών  ανισοτήτων  και  της  μονοκεντρικότητας  του 
ελληνικού  οικονομικού  και  κοινωνικού  χώρου,  καταπολέμηση  της  ανοργάνωτης  αστικής 
διάχυσης  και  των  παραδοσιακών  ανισοτήτων  που  σχετίζονται  με  τα  ειδικά  γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά/  μειονεκτήματα,  αντιμετώπιση  των  δημογραφικών  προκλήσεων  και  των 
ειδικών  προκλήσεων  σε  ειδικές  ομάδες  πληθυσμού,  ανάσχεση  στην  καταλληλότερη 
κλίμακα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικοί Θεματικοί Στόχοι είναι κατά σειρά προτεραιότητας: 

 (ΘΣ3)  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  και  του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για 
το ΕΤΘΑ)∙ 

 (ΘΣ6) προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων∙ 
 (ΘΣ7)  προώθηση  των  βιώσιμων  μεταφορών  και  άρση  των  προβλημάτων  σε  βασικές 

υποδομές δικτύων∙ 

 (ΘΣ8) προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας,  
και συνοδευτικά, κατά σειρά προτεραιότητας, οι:  

 (ΘΣ1) ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας,  
 (ΘΣ4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς,  

 (ΘΣ2)  βελτίωση  της  πρόσβασης,  της  χρήσης  και  της  ποιότητας  των  τεχνολογιών  των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών,  

 (ΘΣ5)  προώθηση  της  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή,  της  πρόληψης  και  της 
διαχείρισης κινδύνων. 

Οι  ΟΧΕ  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  μεγαλύτερο  αριθμό  Θεματικών  Στόχων  και  Επενδυτικών 
Προτεραιοτήτων  εφόσον  η  στρατηγική  τους  τεκμηριωμένα  τους  υποδεικνύει  ως  αναγκαίους  και 
κατάλληλους. 

Η εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων προκρίνεται σε τρεις χωρικούς τύπους: 

• Υποπεριφερειακές περιοχές με  ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις,  όπου  την πρωτοβουλία 
του σχεδιασμού αναλαμβάνει η Περιφέρεια, 

• Δια‐περιφερειακές  περιοχές  με  ομοιογενή  χαρακτηριστικά  και  κοινές  προκλήσεις,  αλλά  και 
προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού χώρου, όπου 
το σχεδιασμό αναλαμβάνει κεντρικός φορέας ή διαπεριφερειακό συντονιστικό όργανο, 

• Περιοχές  επιρροής  τομεακών  παρεμβάσεων  και  δράσεων  που  εντάσσονται  σε  ολοκληρωμένη 
τοπική  στρατηγική/  σχέδιο,  όπου  το  σχεδιασμό  αναλαμβάνει  κεντρικός  φορέας,  ιδιαίτερα  αν 
αυτές  ορίζονται  συγκεκριμένα  στα  Περιφερειακά  Πλαίσια  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και 
Αειφόρου Ανάπτυξης ή σε τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
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Νόμος 4314/14 για τη διαχείριση αναπτυξιακών παρεμβάσεων  

Πέραν του γενικού πλαισίου ανάπτυξης, η εφαρμογή των ΟΧΕ εξειδικεύεται στο πλαίσιο του Ν. 4314/14 
για  τη διαχείριση,  τον έλεγχο και  την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014‐2020 (ΦΕΚ 265 Α/23‐12‐2014). Οι προβλέψεις εστιάζουν στις διαχειριστικές παραμέτρους 
της εφαρμογής των ΟΧΕ. Τα κύρια χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 τόσο  σε  επίπεδο  ορισμών  όσο  και  σε  επίπεδο  διαχείρισης  διαχωρίζονται  οι 
ολοκληρωμένες  χωρικές  επενδύσεις  (ΟΧΕ)  και  οι  στρατηγικές  τοπικής  ανάπτυξης  με 
πρωτοβουλία  κοινοτήτων.  Ειδικότερα  η  ΤΑΠΤΟΚ  δεν  θεωρείται  ως  άλλο  ένα  διαθέσιμο 
μέσο για την εφαρμογή ΟΧΕ αλλά ένα διαφορετικό εργαλείο. 

 Η  Ολοκληρωμένη  Χωρική  Επένδυση  ΌΧΕ  ορίζεται  ως  εργαλείο  εφαρμογής  των 
ολοκληρωμένων  προσεγγίσεων  για  τη  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη  ή  για  άλλες  Χωρικές 
Στρατηγικές,  όπως  περιγράφονται  στο  ΕΣΠΑ  2014‐2020  και  προβλέπονται  στα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014‐2020. 

 Η  διαχείριση  δράσεων  ολοκληρωμένων  χωρικών  επενδύσεων  ή  βιώσιμης  αστικής 
ανάπτυξης δύναται να αναληφθεί από Ενδιάμεσους Φορείς, με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  (και  όπου  απαιτείται  του  Υπουργού  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων),  μετά  από  εισήγηση  του  οικείου  Περιφερειάρχη.  (Άρθρο  13, 
παρ. 7α) 

 τα  κριτήρια  επιλογής  Ενδιάμεσων  Φορέων  για  την  υλοποίηση  Προγραμμάτων  Τοπικής 
Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  και  όπου  απαιτείται  των  Υπουργών  Εργασίας, 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  μετά  από 
εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη (Άρθρο 13, παρ. 7β). 

 Για την εφαρμογή και συντονισμό των ΟΧΕ, προβλέπεται αυξημένος ρόλος για την Εθνική 
Αρχή  Συντονισμού  (ΕΑΣ)  η  οποία  μεταξύ  άλλων  Παρακολουθεί  και  συντονίζει  τη 
συγκέντρωση  των  πόρων  για  ειδικές  κατηγορίες  παρεμβάσεων  που  προβλέπονται  από 
τους  Κανονισμούς  της  ЕЕ,  όπως  για  τη  θεματική  συγκέντρωση  των  Επενδυτικών  και 
Διαρθρωτικών  Ταμείων,  την  κατανομή  πόρων  ανά  κατηγορία  περιφέρειας  και  τις 
παρεμβάσεις  για  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής,  της  αστικής  και  χωρικής 
ανάπτυξης  και  της  καταπολέμησης  της  φτώχειας  (άρθρο  14,  παρ.3β).  Θέματα  που 
άπτονται  του  πολυετούς  Δημοσιονομικού  πλαισίου  της  Ένωσης,  της  Ολοκληρωμένης 
Χωρικής  Ανάπτυξης,  των  Ευρωπαϊκών  Κανονισμών  και  της  «Ευρωπαϊκής  Εδαφικής 
Συνεργασίας»  ανατίθενται  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Στρατηγικής,  Σχεδιασμού  και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), ως Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ (Άρθρο 15). 

Συμπληρωματικά  αναφέρεται  ότι  «στο  πλαίσιο  της  χωρικής  και  αστικής  ανάπτυξης»  δύναται  να 
ανατεθεί η υλοποίηση Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής για τη χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμων 
αναπτυξιακών επενδύσεων και υποδομών ΣΔΙΤ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Υποδομών ΣΔΙΤ  της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(Άρθρο 46 και εφαρμοστική υπουργική απόφαση8)  

Εγκύκλιος ΟΧΕ  

Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων της, η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) εξέδωσε την με Αρ. Πρωτ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796 Εγκύκλιο Σχεδιασμού, υλοποίησης 
και  παρακολούθησης  των  Ολοκληρωμένων  Χωρικών  Επενδύσεων  ως  εργαλείων  Ολοκληρωμένης 
Χωρικής  Ανάπτυξης  των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  της  προγραμματικής  περιόδου 2014‐2020 
(30/ 07/ 2015). 

Η  εγκύκλιος  επιβεβαιώνει  την  οριοθέτηση  δύο  διαθέσιμων  στρατηγικών  ΟΧΕ:  α)  ΟΧΕ  για  Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη και β) ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές (που αφορά όλες τις ενότητες εκτός αυτών 
που προβλέπονται για τις ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης). 

                                                                 
8 ΥΑ 91187/15 (ΦΕΚ 1928 Β/09‐09‐2015) Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με 
το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014 . 
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Οι γενικές κατηγορίες περιοχών αποσαφηνίζονται ως εξής: 

• Υπο‐περιφερειακές/αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.  

• Δια‐περιφερειακές  περιοχές  με  ομοιογενή  χαρακτηριστικά  και  κοινές  προκλήσεις,  αλλά  και 
προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές  του ελληνικού  χώρου. 
Επιπλέον, ΟΧΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών περιοχών.  

• Περιοχές  τομεακών  παρεμβάσεων  και  δράσεων  που  εντάσσονται  σε  ολοκληρωμένη  χωρική 
στρατηγική/ σχέδιο.  

• Περιοχές  που  ορίζονται  στα  Περιφερειακά  Πλαίσια  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου 
Ανάπτυξης.  

• Περιοχές με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Πέραν της ΕΑΣ/ ΕΥΣΣΑ αρμόδιοι φορείς για τη εφαρμογή ΟΧΕ είναι: 

Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) ως αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
εφαρμογής των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων με ευθύνη για:  

 την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των ΟΧΕ  
 τον προσδιορισμό φορέων που εμπλέκονται στο στο σχεδιασμό Στρατηγικών ΟΧΕ και  το 

επίπεδο  εμπλοκής  τους  στην  εφαρμογή  Στρατηγικών  και  την  υλοποίηση  επί  μέρους 
δράσεων/ πράξεων 

 τη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς για την ωρίμανση των ΟΧΕ 
 την επιλογή του τρόπου εφαρμογής των ΟΧΕ 
 τη  διαμόρφωση  μεθοδολογίας  και  κριτηρίων  επιλογής  των  ΟΧΕ  ή/και  επί  μέρους 

δράσεων/ πράξεων  

 τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των ΟΧΕ.  
Αστικές αρχές, ως ενδιάμεσοι φορείς για την υλοποίηση ΒΑΑ 

Ενδιάμεσοι φορείς  (κατά  την έννοια του Άρθρου 123(7)  του ΚΚΔ/  του Άρθρου 13  του Ν.4314/14). οι 
οποίοι  μπορεί  είναι  κεντρικοί  φορεί,  περιφερειακές  αρχές  ή  διαπεριφερειακό  συντονιστικό  όργανο, 
αστικές αρχές και τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς όπως οργανισμοί και νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Δίνεται 
επίσης  η  δυνατότητα  ύπαρξης  Φορέων  Στρατηγικής  οι  οποίοι  διαμορφώνουν  και  υποβάλλουν  τη 
χωρική στρατηγική (εκτός ΒΑΑ) χωρίς να αναλαμβάνουν καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα.  

Η  εγκύκλιος  δίνει  βασικές  κατευθύνσεις  για  τον  προσδιορισμό  των  περιοχών  παρέμβασης,  τη 
διαδικασία εφαρμογής, τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλογής ΟΧΕ, την υλοποίηση της ΟΧΕ καθώς και 
την περιγραφή της οικονομικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της ΟΧΕ.  

Οι σχετικές κατευθύνσεις αποτυπώνονται στο Παράρτημα IV της εγκυκλίου (Προτεινόμενο περιεχόμενο 
ΟΧΕ) το οποίο εφαρμόζεται και για την οργάνωση της παρούσας μελέτης. 

Σε ότι αφορά τις άλλες χωρικές στρατηγικές, βασικά σημεία της εγκυκλίου είναι τα εξής:  

 Για  τη  διαμόρφωση  της  Στρατηγικής  της  ΟΧΕ  είναι  απαραίτητη  η  περιγραφή  από  τη  ΔΑ  των 
κύριων  προκλήσεων  που  αντιμετωπίζουν  οι  προτεινόμενες  χωρικές  ενότητες  για  την 
αντιμετώπιση των οποίων, κρίνεται ότι η ΟΧΕ είναι ένα ικανό εργαλείο εφαρμογής. Οι ΔΑ στο 
Έγγραφο  Εξειδίκευσης  περιλαμβάνουν,  αρχικά,  τον  εντοπισμό  του  «τοπικού  αναπτυξιακού 
δυναμικού» και στη συνέχεια τη διαμόρφωση των κύριων επιλογών για τη χρήση του εργαλείου 
της  ΟΧΕ,  συνυπολογίζοντας  στοιχεία  όπως  οι  κύριες  αναπτυξιακές  επιλογές  του  ΠΕΠ  και  της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και ο χωροταξικός σχεδιασμός (Γενικό Πλαίσιο, 
Περιφερειακά  Χωροταξικά  Σχέδια,  Ρυθμιστικά  Σχέδια,  ΓΠΣ,  ΣΧΟΑΑΠ,  ΖΟΕ,  Τομεακά  Χωροταξικά 
Σχέδια,  πενταετή  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  των  ΟΤΑ  α’  βαθμού,  άλλα  τοπικά  αναπτυξιακά 
σχέδια). Αντιστοίχως καθορίζεται ο συνδυασμός των Ταμείων που θα χρηματοδοτήσουν την ΟΧΕ 
και η ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας,  επενδυτικές προτεραιότητες, πεδία παρέμβασης καθώς 
και η Δημόσια Δαπάνη.  

 Η προετοιμασία της ΟΧΕ μπορεί να γίνει είτε  
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(i) από  τη  Διαχειριστική  Αρχή  (ΔΑ)  η  οποία  πρέπει  να  διαμορφώσει  κατάλληλα  το  Έγγραφο 
Εξειδίκευσης του ΕΠ καταλήγοντας στην πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων που θα 
απευθύνει  καθώς  και  στην περιγράφει  των  καθήκοντα  που  ενδεχομένως θα  εκχωρηθούν  σε 
Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) της ΟΧΕ.  

(ii) από άλλους αρμόδιους φορείς όπως α) υπο‐περιφερειακές αρχές (Δήμοι, συμπράξεις Δήμων, 
περιφερειακές διοικητικές δομές κ.α.), με θεσμικά κατοχυρωμένη διοικητική αρμοδιότητα, β) 
εταιρικά σχήματα (σχήματα συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών/ δημόσιων ή /και 
ιδιωτικών  εταιρειών/επαγγελματικών  ενώσεων  και  επιμελητηρίων)  γ)  κεντρικούς  και 
περιφερειακούς  φορείς  (Υπουργεία,  εποπτευόμενοι  φορείς  Υπουργείων,  Υπηρεσίες,  Φορείς 
της Περιφέρειας).  

 Κατά συνέπεια η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης προκύπτει ως εξής:  
(i) Σε  περίπτωση  που  στο  ΠΕΠ  ή  στο  Έγγραφο  εξειδίκευσης  προβλέπονται  ρητά  συγκεκριμένες 

περιοχές  ΟΧΕ  άλλων  χωρικών  στρατηγικών,  η  ΔΑ  καλεί  τους  Φορείς  Στρατηγικής  ή/και 
Ενδιάμεσους φορείς  να  υποβάλλουν  το  ακριβές  και  αναλυτικό  περιεχόμενο  της  Στρατηγικής 
ΟΧΕ  (αναλυτικό  προϋπολογισμό,  Σχέδιο  Δράσης,  συμπληρωματικότητα  με  χρηματοδοτικά 
εργαλεία,  συμμετοχή άλλων  προγραμμάτων  και  προτεινόμενο  σύστημα  διαχείρισης,  εφόσον 
χρειάζεται).  

(ii) Σε  περίπτωση  που  στο  ΠΕΠ  ή  στο  Έγγραφο  Εξειδίκευσης  δεν  προβλέπονται  συγκεκριμένες 
περιοχές  ΟΧΕ  άλλων  χωρικών  στρατηγικών,  η  ΔΑ  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς,  να 
καταθέσουν προτάσεις ΟΧΕ με σύντομη περιγραφή. Για την/ τις πρόταση/ προτάσεις ΟΧΕ που 
θα επιλεγεί/ ούν, κατατίθεται στη συνέχεια αναλυτικό σχέδιο. 

 Συστήνεται  από  την  ΕΥΣΣΑ,  σε  κάθε  Περιφέρεια,  το  πλήθος  των ΟΧΕ  να  οριστεί  ανάλογα  με  το 
συνολικό  μέγεθος  και  τα  χαρακτηριστικά  του  πληθυσμού,  τη  συμμετοχή  των  παραγωγικών 
δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ της και  τη συνολική απασχόληση σύμφωνα με τις προτεραιότητες των 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων.  Ο  περιορισμένος  αριθμός  των  ΟΧΕ  θα  δημιουργήσει 
πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις και θα αυξήσει την ορατότητα των παρεμβάσεων. 

 Η Στρατηγική ΟΧΕ θα ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει έργα/ δράσεις/ ενέργειες που παρουσιάζουν 
υψηλό βαθμό ωριμότητας και προτείνεται οι τυχόν απαιτούμενες τεχνικές μελέτες ωριμότητας να 
μην ξεπερνούν το 10% της προτεινόμενης δημόσιας δαπάνης και απαραιτήτως να καταλήγουν σε 
υλοποιήσιμα έργα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ΟΧΕ.  

 Οι ΟΧΕ μπορούν να υλοποιηθούν (διαχείριση και παρακολούθηση) 
(i) είτε από τη Διαχειριστική Αρχή 

(ii) είτε  από  Ενδιάμεσο Φορέα/  Ενδιάμεσο Φορέα  Διαχείρισης9,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα 
στο εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (δεν έχει εκδοθεί). 

 Η  οικονομική  διαχείριση  της  ΟΧΕ  γίνεται  σύμφωνα  με  το  ισχύον  Σύστημα  Διαχείρισης  και 
Ελέγχου  ΕΣΠΑ  με  κοινοποίηση  της  απόφασης  ένταξης  στη  Δ/νση  Δημοσίων  Επενδύσεων  με 
μέριμνα  της  ΔΑ  και  εγγραφή  στη  Συλλογική  Απόφαση  (ΣΑΕΠ)  της  αρμόδιας  Περιφέρειας.  Στην 
περίπτωση  που  μία  στρατηγική  ΟΧΕ  περιλαμβάνει  πόρους  από  διαφορετικά  τομεακά 
προγράμματα  του  ΕΣΠΑ,  πριν  την  απόφαση  ένταξης  των  έργων  που  εκδίδεται  από  την 
Διαχειριστική Αρχή, πρέπει να υπάρχει και απόφαση εκχώρησης του αντίστοιχου ποσού στη ΔΑ ή 
ΕΦ από τον αρμόδιο υπουργό. Λειτουργικά έξοδα των ΕΦ (εκτός μισθοδοσίας), ποσού 50.000€ ή 
έως  του  ύψους  του  0,5%  της  εγκεκριμένης  συνολικής  δημόσιας  δαπάνης  της  ΟΧΕ,  δύναται  να 
καλυφθούν από τη Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ.  

 Η Παρακολούθηση  της  ΟΧΕ  γίνεται  από  τον  φορέα  διαχείρισης  (ΔΑ  ή  ΕΦ)  σύμφωνα  με  τους 
βασικούς δείκτες (εκροών και αποτελέσματος) που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης της ΟΧΕ και 
οι οποίοι θα πρέπει να συνάδουν με τους αντίστοιχους που προβλέπονται στο ΕΠ. Ο ΕΦ ετοιμάζει 
ετήσιες  εκθέσεις  της  πορείας  της  υλοποίησης  και  της  εκπλήρωσης  των  αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων,  ενώ  προβλέπεται  συζήτηση  της  πορείας  υλοποίησης  της  ΟΧΕ  στην  Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ.  

                                                                 
9 Βλ. άρθρο 13 του Ν. 4314 και άρθρα 36 και 123 (6) (7) του Γενικού Κανονισμού 1303/2013 και 7 (4) (5) του κανονισμού ΕΤΠΑ 1301/2013. 
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 Το καθεστώς ενίσχυσης για δράσεις που θα εφαρμοστούν μέσω των ΟΧΕ ακολουθεί το ίδιο νομικό 
πλαίσιο με τις δράσεις του ΕΣΠΑ.  

 Η  διαδικασία  παρακολούθησης  πράξεων  ΟΧΕ  ακολουθεί  τις  διαδικασίες  ορισμού  και 
παρακολούθησης από ΕΦ, όπως προβλέπονται στο ΣΔΕ. 

Α.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΧΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014‐2020 

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐202010 ενεργοποιεί το σύνολο 
των διαθέσιμων εργαλείων χωρικής ανάπτυξης, προβλέποντας χρηματοδότηση των παρεμβάσεων τόσο 
μέσω  ΕΤΠΑ  όσο  και  μέσω  ΕΚΤ.  Το  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  εστιάζει  σε  περιοχές  που  αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα  έντονες  οικονομικές,  κοινωνικές,  περιβαλλοντικές,  δημογραφικές  και  φυσικές  προκλήσεις 
μέσω: 

 ΤΑΠΤΟΚ σε υπο‐περιφερειακές αγροτικές/ αλιευτικές περιοχές 
 Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε μεγάλες αστικές περιοχές (άνω των 70.000 κατοίκων) 
 Ολοκληρωμένης  Χωρικής  Επένδυσης  σε  υπο‐περιφερειακή  περιοχή  με  κοινή  αναπτυξιακή 

στόχευση 

ΤΑΠΤΟΚ 

Οι παρεμβάσεις ΤΑΠΤΟΚ εστιάζονται σε υπο‐περιφερειακές αγροτικές/ αλιευτικές περιοχές με ειδικά 
χαρακτηριστικά και προκλήσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER, για 
τη δημιουργία νέων σχημάτων ή για τη βελτίωση των υφιστάμενων δομών.  

Εντούτοις, προβλέπεται ότι το ΠΕΠ θα διαθέσει πόρους από το ΕΤΠΑ μέσω των θεματικών στόχων ΘΣ3, 
ΘΣ5, ΘΣ6, ΘΣ7),  

 (ΘΣ3) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, [συμπεριλαμβανομένων 
και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για 
το ΕΤΘΑ)] 

 (ΘΣ5)  προώθηση  της  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή,  της  πρόληψης  και  της  διαχείρισης 
κινδύνων. 

 (ΘΣ6) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικής χρήσης πόρων 
  (ΘΣ7)  προώθηση  των  βιώσιμων  μεταφορών  και  άρση  των  προβλημάτων  σε  βασικές  υποδομές 

δικτύων∙ 

Διευκρινίζεται επίσης ότι δύναται να αξιοποιηθούν και πόροι του ΕΚΤ, ενώ θα επιδιωχθεί να διατεθούν 
πόροι και από άλλα Προγράμματα. 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

Σύμφωνα με  το εγκεκριμένο ΠΕΠ,  η στρατηγική ΒΑΑ εντοπίζει ως «καταλληλότερης κλίμακας αστικής 
παρέμβασης στα 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, στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας. Η ενδεικτική 
κατανομή πόρων ΒΑΑ παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί.   

                                                                 
10 Έκδοση 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP005, 13 Δεκεμβρίου 2014. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πρόβλεψη ΒΑΑ στο ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδος μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ (ενδεικτικά ποσά) 

Ταμείο 
Στήριξη ΕΕ σε € 

(ενδεικτικά) 

% συνολικής ενίσχυσης του ταμείου 
για το ΠΕΠ 

Σύνολο ΕΚΤ  5.500.000  8,27% 

Σύνολο ΕΤΠΑ  24.000.000  7,36% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + ΕΚΤ   29.500.000  7,51% 

Πηγή: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014‐2020 (Πίνακας 20) 
 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 

Σε ότι αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές11, οι οποίες 
αφορούν  και  το  περιεχόμενο  του  παρόντος,  το  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  2014‐2020  εστιάζει  στην 
αντιμετώπιση  κοινών  προκλήσεων  αλλά  και  την  αξιοποίηση  επενδυτικών  προτεραιοτήτων  και 
θεματικών στόχων που παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα σε συνδυασμό με τις τοπικές ανάγκες και 
τις επιλογές της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης. Πρόσθετο ζητούμενο αποτελεί η μέγιστη δυνατή 
μόχλευση οικονομικών πόρων και αποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων. 

Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση ως ολοκληρωμένη χωρικής επένδυση προτείνεται η ολοκληρωμένη 
τουριστική  ανάπτυξη  του  άξονα  Κατάκολο  –  Αρχαία  Ολυμπία,  με  αναφορά  στο  σύνολο  των  Αξόνων 
Προτεραιότητας του ΠΕΠ (πλην του Άξονα 5) και σε πλήθος διαθέσιμων επενδυτικών προτεραιοτήτων. 

Ειδικά  σε  ότι  αφορά  την  ανάπτυξη  ενός  παραγωγικού  τομέα  προτείνεται  η  ολοκληρωμένη 
τουριστική  ανάπτυξη  του  άξονα  Κατάκολο  –  Αρχαία  Ολυμπία  (Πολιτισμός‐  Αγροδιατροφή  – 
Μεταφορές  ‐  Έξυπνες  Εφαρμογές  ενέργεια/μετακινήσεις/δικτύωση  –  ανθρώπινο  δυναμικό‐ 
Ποιότητα  Υπηρεσιών  ‐  Υποδομές),  σε  συνδυασμό  με  τους  στόχους  της  Στρατηγικής  της 
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής‐Ιονίου,  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη  την ανάγκη διεύρυνσης 
σε  νέες  αγορές  (π.χ.  άτομα  με  αναπηρία,  τρίτης  ηλικίας  κ.λπ.).  Η  προτεινόμενη  ολοκληρωμένη 
επένδυση της ΠΔΕ με εξαίρεση τον ΑΠ5 των υποδομών εκπαίδευσης και υγείας και τους ΑΠ της 
τεχνικής  βοήθειας  αφορά  παρεμβάσεις  του  συνόλου  των  υπολοίπων  ΑΠ  του  ΠΕΠ  ΔΕ,  ενώ  σε 
επίπεδο ΕΠ η προτεινόμενη ολοκληρωμένη παρέμβαση αφορά τύπους δράσεων της ΕΠ 7.α, 7.β, 
2.β, 3.α, 6.ε, 8.1, 8.3, 9.1 και 9.6. 
Η υποβολή της τελικής πρότασης, θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια και τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων  δημοτικών  και  κοινωνικών/  οικονομικών  εταίρων  αμέσως  μετά  την  έγκριση  του 
προγράμματος. Φορείς υλοποίησης των παρεμβάσεων πλην της Περιφέρειας αναμένεται να είναι 
αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων, λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης, συλλογικοί παραγωγικοί 
φορείς κ.α. 
Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ο  ολοκληρωμένος  χαρακτήρας  των  παρεμβάσεων  και  η 
συντονισμένη  εφαρμογή  και  διαχείριση  [της  ΟΧΕ],  θα  προηγηθεί  η  έγκριση  από  τη  Δ.Α.  των 
σχεδίων,  βάσει  των  συγκεκριμένων  προδιαγραφών  και  με  κριτήρια  που  θα  αφορούν  στην 
καταλληλότητα  της  στρατηγικής,  στη  συμβολή  της  στην  βέλτιστη  επίτευξη  των  αποτελεσμάτων 
του  ΕΠ,  στη  διαχειριστική  ικανότητα,  την  τεχνική  ετοιμότητα  και  την  δυνατότητα  μόχλευσης 
πόρων των φορέων που θα συμμετέχουν. 
Οι  προς  ένταξη  πράξεις  θα  αξιολογούνται  βάσει  κριτηρίων,  τα  οποία  μεταξύ  άλλων  θα 
διασφαλίζουν  την  εφαρμογή  του σχεδιασμού  της  εγκεκριμένης στρατηγικής  χωρικής ανάπτυξης 
στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
ΕΠ.  Πλην  των  παραπάνω  ενδεικτικών  κριτηρίων  θα  εξεταστεί  και  το  επίπεδο  της  ενεργειακής 
απόδοσης και η ευπάθεια της εδαφικής περιοχής στην κλιματική αλλαγή (πχ παράκτια περιοχή).  

 
Πηγή: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014‐2020 

   

                                                                 
11 Η ενότητα 4.3 του ΠΕΠ έχει τον τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) (κατά περίπτωση)». Είναι προφανές αναφέρεται στο εργαλείο 
που εκ των υστέρων (στο Ν. 4314 και στη εγκύκλιο 1796) ονοματίστηκε «άλλες χωρικές στρατηγικές».  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση για ΟΧΕ (πλην ΒΑΑ) 

Άξονας προτεραιότητας  Ταμείο 
Στήριξη ΕΕ σε € 

(ενδεικτικά) 

1 ‐ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

ΕΤΠΑ  3.200.000 

2 ‐ Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

ΕΤΠΑ  800.000 

3 ‐ Ανάπτυξη ‐ Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών  ΕΤΠΑ  13.600.000 

4 ‐ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων 

ΕΚΤ  1.760.000 

Σύνολο  19.360.000 

Πηγή: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014‐2020 (Πίνακας 21) 
 
 

Α.3 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΧΕ 

Πέραν  του  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  2014‐2020,  βασικό  κείμενο  αναφοράς  για  την  υλοποίηση 
Ολοκληρωμένων  Χωρικών  Επενδύσεων  αποτελεί  το  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΧΣΑΑ) 

Το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ έχει θεσπιστεί από την 25297 ΥΑ (ΦΕΚ 1470 Β/09.10.2003), ενώ όπως και το σύνολο 
των  ΠΠΧΣΑΑ  της  χώρας  βρίσκεται  σε  διαδικασία  αναθεώρησης  η  οποία  έχει  ξεκινήσει  το  2012.  Στο 
πλαίσιο  της  διαδικασίας  αυτής,  η  Αξιολόγηση,  Αναθεώρηση  και  Εξειδίκευση  του  Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας12 γίνεται σε δύο φάσεις 
εκ  των οποίων η Α φάση  έχει  ολοκληρωθεί  και  έχει  γίνει αποδεκτή από  το Περιφερειακό  Συμβούλιο 
Δυτικής Ελλάδας με βάση και την από 6/3/2013 απόφαση με αριθμό 50384/246  (ΒΕΔΦ7Λ6‐4ΥΩ). Η Β 
Φάση  της μελέτης αναθεώρησης  των ΠΠΧΣΑΑ  έχει  τεθεί  σε  διαβούλευση  (Φεβρουάριος 2014)  χωρίς 
όμως να έχει ολοκληρωθεί (με την έκδοση ΥΑ) για καμία περιφέρεια της χώρας.  

Συνεπώς,  στο πλαίσιο  του  παρόντος  γίνεται  χρήση  των συμπερασμάτων  της Α Φάσης  (διαγνωστική), 
ενώ  οι  προτάσεις  της  Φάσης  Β  παρατίθενται  με  επιφύλαξη  μέχρι  την  τελική  έγκριση  από  το 
Περιφερειακό Συμβούλιο  και  την  έκδοση ΥΑ.  Ιδιαίτερη σημασία  για  την  εξειδίκευση  των ΟΧΕ  έχει  το 
γεγονός ότι η Α Φάση του νέου ΠΠΧΣΑΑ ενσωματώνει και αναλύει τις κατευθύνσεις του Γενικού και των 
Ειδικών  Πλαισίων  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  που  αφορούν  την  Περιφέρεια 
Δυτικής  Ελλάδας.  Στο  πλαίσιο  της  διάγνωσης  των  χωρικών  επιπτώσεις  πολιτικών  (εθνικού  και 
περιφερειακού  επιπέδου)  και  της  αξιολόγηση  προοπτικών  στην  ΠΔΕ,  το  υπό  διαμόρφωση  ΠΠΧΣΑΑ 
Δυτικής Ελλάδας εντοπίζει τέσσερα (υφιστάμενα) πολυπολικά συμπλέγματα ανάπτυξης ως εξής: 

(i) Πάτρα– Ναύπακτος – Κ. Αχαΐα (εθνικής – διαπεριφερειακής εμβέλειας) 

(ii) Αγρίνιο–  Μεσολόγγι–  Αιτωλικό–  Αστακός  (ΝΑΒΙΠΕ)–  Θέρμο  (εθνικής–  διαπεριφερειακής 
εμβέλειας) 

(iii) Πύργος – Αμαλιάδα – Αρχαία Ολυμπία – Ζαχάρω 

(iv) Αίγιο – Ακράτα – Καλάβρυτα 

Επιπλέον,  τα ανωτέρω  εξειδικεύονται  στο πλαίσιο  της Β Φάσης  (Τεύχος  Β1)  σε  βασικούς πόλους  και 
άξονες ανάπτυξης της ΠΔΕ ως εξής: 

   

                                                                 
12  Με  την  υπ.αρ.  ΓΓ  231/1.2.2012  Απόφαση  ΓΓ  Χωροταξίας  και  Αστικού  Περιβάλλοντος  το  σχετικό  έργο  ανετέθη  στην  Σύμπραξη  «ΦΙΛΩΝ»  (Α. 
Πανταζής – Παν. Κυριοπούλου και Συν. Ο.Ε. ‐Ιατρού Αλέξανδρος) 
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ΒΑΣΙΚΟΣ  ΠΟΛΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  1:  Ο  αναπτυξιακός  πόλος  της  ευρύτερης  περιοχής  Πατρών,  o  πιο 
σημαντικός πρωτεύων εθνικός πόλος ανάπτυξης σε ολόκληρο το δυτικό διαμέρισμα της χώρας και 
νότια/δυτική πύλη της, με συγκριτικά πλεονεκτήματα στις μεταφορές, στις υπηρεσίες – τεχνολογία ‐ 
καινοτομία, στην παραγωγή ενέργειας (προσδοκώμενο κοίτασμα υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό 
Κόλπο)  και  στον  ειδικό  και  ποιοτικό  τουρισμό  (συνεδριακός  και  αστικός  τουρισμός,  αναβάθμιση 
παράκτιου τουρισμού). 
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2: Το αναπτυξιακό τρίπολο της ευρύτερης περιοχής Αγρινίου (αποτελεί 
λοιπό  εθνικό πόλο  και  το μεγαλύτερο σε πληθυσμό  και  δραστηριότητες πολεοδομικό συγκρότημα 
της  Αιτωλοακαρνανίας)  –  Μεσολογγίου  (πρωτεύων  περιφερειακός  πόλος,  έδρα  της  ΠΕ 
Αιτωλοακαρνανίας)  –  Αστακού  (δευτερεύων  περιφερειακός  πόλος),  με  συγκριτικά  πλεονεκτήματα 
στο  διαμετακομιστικό  εμπόριο  (λιμάνι  ‐  ελεύθερη  ζώνη  ΝΑΒΙΠΕ  Πλατυγιαλίου  Αστακού,  σε 
συμπληρωματική  σχέση  με  τα  λιμάνια  Πατρών  και  Ηγουμενίτσας),  στον  ειδικό  και  εναλλακτικό 
τουρισμό  (θαλάσσιος,  αλιευτικός,  οικοτουρισμός,  ορεινός  τουρισμός)  και  με  δυνατότητες 
εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. 
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3: Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας 
(πρωτεύοντες  περιφερειακοί  πόλοι,  χαρακτηρισμένο  δίπολο  οικισμών  από  το  Γενικό  ΠΧΣΑΑ)  με 
συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πολιτισμό, στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό, στον αθλητισμό 
(διεθνούς  σημασίας  μνημεία:  Αρχαία  Ολυμπία,  Αρχαία  Ήλιδα,  Επικούρειος  Απόλλων,  σημαντικοί 
λιμένες:  Κατάκολου  (κρουαζιέρα),  Κυλλήνης  που  ανήκει  στο  εκτεταμένο  δίκτυο  ΔΕΔ‐Μ,  διεθνούς 
σημασίας υγρότοποι, προστατευόμενα τοπία διεθνούς και εθνικής σημασίας, ιαματικές πηγές κλπ.), 
στη  γεωργία  (εύφορες  πεδινές  εκτάσεις  Ηλείας)  και  με  δυνατότητες  εξειδίκευσης  στη  βιολογική 
γεωργία  και  στην  παραγωγή  ενέργειας  (βεβαιωμένο  κοίτασμα  υδρογονανθράκων  στη  θαλάσσια 
περιοχή Κατάκολου καθώς και αξιοποίηση ΑΠΕ και βιοαερίου). 
 

Καθορίζοντας τις γενικές και στρατηγικές κατευθύνσεις καθώς και συμπλέγματα/πόλους ανάπτυξης, το 
υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ ουσιαστικά οριοθετεί και το πεδίο υλοποίησης ΟΧΕ στην ΠΔΕ την περίοδο 
2014‐2020 ως εξής:  

• για  το  σύμπλεγμα  (i)/βασικό  πόλο  1  (πόλη  και  ευρύτερη  περιοχή  Πάτρας),  το  οποίο  αφορά 
αστικό  κέντρο  2ου  επιπέδου,  ενδείκνυται  η  εφαρμογή  της  προσέγγισης  της  Βιώσιμης  Αστικής 
Ανάπτυξης.  Η  προσέγγιση αυτή  έχει  ήδη  υιοθετηθεί  από  το ΠΕΠ Δυτικής  Ελλάδας 2014‐2020. 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του νέου ΠΠΧΣΑΑ εντάσσει στον αστικό πόλο της Πάτρας και το Δήμο 
Ναυπακτίας και ειδικά την πόλη της Ναυπάκτου, ενώ λόγω και της περιορισμένης διαθεσιμότητας 
πόρων,  το    Η  προσέγγιση  αυτή  συνάδει  με  την  προσέγγιση  της  αστικής  λειτουργικής  περιοχής 
(functional urban  region), όπως υιοθετείται από το ΕΣΠΑ,  την εγκύκλιο 81168/  ΕΥΣΣΑ 1796 αλλά 
και την περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας. 

• το σύμπλεγμα  (iii)/βασικός πόλος 3  (ευρύτερη περιοχή Πύργου –  Αμαλιάδας)  ενδείκνυται  για 
την  εφαρμογή  της  προσέγγισης  ΟΧΕ  της  κατηγορίας  «Υποπεριφερειακές  περιοχές  με  ειδικά 
χαρακτηριστικά  και  προκλήσεις,  όπου  την  πρωτοβουλία  του  σχεδιασμού  αναλαμβάνει  η 
Περιφέρεια».  Με  βάση  το  ΠΠΧΣΑΑ  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  πόλου  αφορούν  στον 
πολιτισμό, στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό, στον αθλητισμό στη γεωργία και στην παραγωγή 
ενέργειας. Με βάση και τη διαθεσιμότητα πόρων, στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020 έχει ήδη 
προβλεφθεί η εφαρμογή ΟΧΕ σε τμήμα του πόλου (άξονας Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία) με άξονα 
την  ολοκληρωμένη  τουριστική  ανάπτυξη.  Εντούτοις,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ενδείκνυται  η 
εξέταση διεύρυνσης  της προσέγγισης  τόσο θεματικά/τομεακά όσο και γεωγραφικά.  Στο επίπεδο 
της οργάνωσης της τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι ο «πόλος» στο πλαίσιο του 
ΠΠΧΣΑΑ  δεν  είναι  η  μόνο  η  Αρχαία  Ολυμπία  αλλά  περιλαμβάνει  ένα  τρίπολο  το  οποίο 
περιλαμβάνει την Αρχαία Ήλιδα (προς Βορρά) και το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα (προς νότο). 
Σε τομεακό επίπεδο, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί και η δυνατότητα συνεργειών με παρεμβάσεις 
στο γεωργικό τομέα. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται σε επόμενη ενότητα. 

Επιπλέον,  με  δεδομένο  ότι  το  σύμπλεγμα  (iv)  (Αίγιο  –  Ακράτα  –  Καλάβρυτα)  δεν  έχει  εθνική 
διαπεριφερειακή  εμβέλεια  αλλά  και  ότι  δεν  ονοματίζεται  ως  πόλος  ανάπτυξης  (αλλά 
συμπεριλαμβάνεται στον πόλο της Πάτρας), 
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•   το  σύμπλεγμα  (ii)/  βασικός  πόλος  2  (αναπτυξιακό  τρίπολο  Αγρινίου  –  Μεσολογγίου‐ 
Αστακού), αποτελεί  επίσης ενδεδειγμένη περιοχή για την εφαρμογή της προσέγγισης ΟΧΕ της 
κατηγορίας «Υποπεριφερειακές  περιοχές  με  ειδικά  χαρακτηριστικά  και  προκλήσεις,  όπου  την 
πρωτοβουλία του σχεδιασμού αναλαμβάνει η Περιφέρεια». Το εν λόγω τρίπολο, εκτός από βασικό 
αναπτυξιακό πόλο αποτελεί ταυτόχρονα και σύμπλεγμα εθνικής‐ διαπεριφερειακής εμβέλειας 13. 

Συνεπώς,  με βάση  το ΠΠΧΣΑΑ η προσέγγιση ΟΧΕ  (άλλες  χωρικές στρατηγικές)  μπορεί  να εφαρμοστεί 
στην ευρύτερη περιοχή Πύργου‐Αμαλιάδας αλλά και στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Είναι σαφές 
όμως, ότι, όπως και στην περίπτωση της Πάτρας, οι πεπερασμένοι πόροι της Περιφέρειας επιβάλλουν 
την  περαιτέρω  χωρική  ή  θεματική  στόχευση  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διάχυση/  διασπορά 
επενδύσεων που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους.  

Στις  αμέσως  επόμενες  ενότητες  αποτυπώνονται  οι  προοπτικές  και  βασικές  κατευθύνσεις  εφαρμογής 
ΟΧΕ  (άλλων  χωρικών  στρατηγικών)  στις  δυο  προαναφερθείσες  περιοχές,  με  κύριο  γνώμονα  τις 
διαπιστωμένες ανάγκες και κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ. Οι σχετικές προοπτικές αποτυπώνονται με κάθε 
επιφύλαξη  ως  προς  την  τελική  διαθεσιμότητα  πόρων  μέσω  του  ΠΕΠ  ή/και  άλλων  χρηματοδοτικών 
πηγών, οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των σχετικών στρατηγικών. 

 

                                                                 
13 Με βάση την από 29/10/2015 σύμβαση, σκοπός «Σκοπός είναι η εφαρμογή ΟΧΕ σε δύο  (2) υποπεριφερειακές περιοχές (χωρικές ενότητες) της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στον Άξονα Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία (προσδιορισμένη από το ΠΕΠ περιοχή εφαρμογής ΟΧΕ) και σε 
μια (1) επιπλέον περιοχή που περιλαμβάνεται στα εθνικής‐διαπεριφερειακής εμβέλειας πολυπολικά συμπλέγματα της Περιφέρειας». 



 

Χάρτης 1: Βασικός χάρτηης περιοχών ανναφοράς 

 

Εφφαρμογή ΟΧΕ στοο Επιχειρησιακό ΠΠρόγραμμα Δυτικκή Ελλάδα 2014‐2020 
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Προοπτικές ΟΧΕ εντός της ευρύτερης περιοχής Πύργου‐Αμαλιάδας 

Στο βαθμό που η «ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη του άξονα Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία» 
συμπεριλαμβάνεται ρητά στο ΠΕΠ, το ακριβές περιεχόμενο της στρατηγικής, τόσο θεματικά όσο και 
χωρικά, οφείλει να είναι συμβατό με τις προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ: 

Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας (πρωτεύοντες περιφερειακοί 
πόλοι,  χαρακτηρισμένο  δίπολο  οικισμών  από  το  Γενικό  ΠΧΣΑΑ)  με  συγκριτικά  πλεονεκτήματα 
στον  πολιτισμό,  στον  ειδικό  και  εναλλακτικό  τουρισμό,  στον  αθλητισμό  (διεθνούς  σημασίας 
μνημεία: Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Ήλιδα, Επικούρειος Απόλλων, σημαντικοί λιμένες: Κατάκολου 
(κρουαζιέρα), Κυλλήνης που ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ‐Μ, διεθνούς σημασίας υγρότοποι, 
προστατευόμενα  τοπία  διεθνούς  και  εθνικής  σημασίας,  ιαματικές  πηγές  κλπ.),  στη  γεωργία 
(εύφορες  πεδινές  εκτάσεις Ηλείας)  και  με  δυνατότητες  εξειδίκευσης στη  βιολογική  γεωργία  και 
στην  παραγωγή  ενέργειας  (βεβαιωμένο  κοίτασμα  υδρογονανθράκων  στη  θαλάσσια  περιοχή 
Κατάκολου καθώς και αξιοποίηση ΑΠΕ και βιοαερίου). 

Θεματικά, η αρχική (ενδεικτική) προσέγγιση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος είναι απολύτως συμβατή με 
τα  ανωτέρω,  υιοθετώντας  μια  ευρεία  προσέγγιση  της  ολοκληρωμένης  τουριστικής  ανάπτυξης,  η 
οποία  περιλαμβάνει  τον  πολιτισμό,  την  αγροδιατροφή,  τις  μεταφορές,  τις  έξυπνες  εφαρμογές  σε 
ενέργεια,  μετακινήσεις  και  δικτύωση,  την ανάπτυξη  ανθρώπινου  δυναμικού  και  τη  βελτίωση  των 
μεταφορικών  υποδομών.  Η  εντοπισμένη  περιοχή  εμπίπτει  στην  χαρακτηρισμένη  από  το  ΠΠΧΣΑΑ 
ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή χωρική ενότητα (ΑΧΕ) Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως 
και  Ανδρίτσαινας  –  Κρεστένων,  όπου,  πάντα  σύμφωνα  με  το  ΠΠΧΣΑΑ,  η  βασική  αναπτυξιακή 
στρατηγική εξειδικεύεται κυρίως στην ενίσχυση τριών τομέων: 

 Στην διεύρυνση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και της 
μεταποίησης  του,  κυρίως  των  βιολογικών  γεωργικών  και  κτηνοτροφικών  προϊόντων  (και 
ειδικότερα των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.), 

 Στον εμπλουτισμό/αναβάθμιση του παράκτιου ποιοτικού αλλά και (σε ευαίσθητες αξιόλογες 
περιοχές)  του  ήπιου  εναλλακτικού  τουρισμού  (κρουαζιέρας,  ιστιοπλοϊκός,  σύνδεση  μέσω 
Κατάκολου)  και  στη  σύνδεσή  του  με  τους  σημαντικούς  πολιτιστικούς  (Αρχαία  Ολυμπία, 
Επικούρειος  Απόλλων)  και  φυσικούς  πόρους  (Λίμνη  Καϊάφα  κλπ)  της  περιοχής 
(οικοτουρισμός, περιηγητικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, ιαματικός, μαθητικός κ.α.), 

 Στην εφαρμογή της καινοτομίας σε σύνδεση κυρίως με τους δύο παραπάνω τομείς. 

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  σε  ότι  αφορά  τον  τουρισμό/  πολιτισμό  το  ΠΠΧΣΑΑ  εντοπίζει  δύο 
τουριστικές ενότητες: 

• παράκτια  περιοχή  Πύργου  ‐  Αρχαίας  Ολυμπίας  –    Δ.  Ήλιδας  –  Αρχαίας  Ήλιδας  ως 
«Τουριστικά  αναπτυσσόμενες  περιοχές  με  έντονες  οικιστικές/τουριστικές  πιέσεις  που 
χρειάζονται  αναβάθμιση/εξυγίανση».  Η  περιοχή  αυτή  αντιμετωπίζεται  ενιαία  και 
χαρακτηρίζεται ως «αρχαιολογικό πολιτιστικό τρίπολο Αρχαία Ολυμπία – Αρχαία Ήλιδα – 
Επικούρειος Απόλλωνας» 

• ορεινές περιοχές Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και Ν.Δ. Ηλείας – Καϊάφα και το Δρυοδάσος 
της Φολόης ως «Αναξιοποίητες περιοχές». 

Συνεπώς,  ο  προσδιορισμός  της  χωρικής  ενότητας  στο  ΠΕΠ  εστιάζει  σε  ένα  τμήμα  του 
αρχαιολογικού  τριπόλου,  καθώς και σε  ένα από  τα σημαντικότερα σημεία  εισόδου  (Κατάκολο). 
Εντούτοις,  στο  βαθμό  που  υπάρχουν  διαθέσιμοι  πόροι,  συμπληρωματικές  πηγές  χρηματοδότησης 
και  ωριμότητα  έργων/  παρεμβάσεων,  κρίνεται  σκόπιμη  η  εξέταση  της  διεύρυνσης  του  πεδίου 
παρέμβασης είτε γεωγραφικά είτε θεματικά.  
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Προοπτικές ΟΧΕ εντός του τριπόλου Αγρινίου‐Μεσολογγίου‐Αστακού 

Η  προετοιμασία  της  στρατηγικής  ΟΧΕ  για  την  συγκεκριμένη  περιοχή  καλείται  να  αντιμετωπίσει 
πρόσθετες προκλήσεις σε ότι αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό και αναπτυξιακό προγραμματισμό. Οι 
προκλήσεις  σχετίζονται  με  την  ανάγκη  περαιτέρω  θεματικής  αλλά  και  χωρικής  εξειδίκευσης, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της διαθεσιμότητας πόρων.  

Σημείο αφετηρίας αποτελεί ο προσδιορισμός ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων 
από το ίδιο το ΠΠΧΣΑΑ: 

 αναπτυξιακή  χωρική  ενότητα  Δήμων  Ι.Π.  Μεσολογγίου  και  Ξηρόμερου  (εκτός  ΔΕ.  Φυτειών) 
(χάριν συντομίας στο παρόν: ΑΧΕ Μεσολογγίου) 

 αναπτυξιακή  χωρική  ενότητα  Δήμων  Αγρινίου  και  Θέρμου  και  η  ΔΕ.  Φυτειών  του  Δήμου 
Ξηρόμερου (χάριν συντομίας στο παρόν: ΑΧΕ Αγρινίου) 

Οι δύο ΑΧΕ εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, εξειδικεύσεις και ανάγκες, οι οποίες οδηγούν 
και στη διατύπωση διαφορετικών προβλέψεων οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κατευθύνσεις ανάπτυξης ενδοπεριφερειακών ΑΧΕ στο τρίπολο Αγρινίου‐Μεσολογγίου‐Αστακού 

 
Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου και 

Ξηρόμερου (εκτός ΔΕ. Φυτειών) 

Χωρική ενότητα Δήμων Αγρινίου 
και Θέρμου και η ΔΕ. Φυτειών του 

Δ. Ξηρόμερου 

ΧΩΡΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ  ΑΑ1 (Μεσολογγίου)  ΑΑ2 (Αγρινίου‐Θέρμου) 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (2)  ‐ 

ΟΡΕΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ  ‐  Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας (2) 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  Μεσολογγίου – Αιτωλικού (3)  Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας (5) 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ Ή 
ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΟΑΠ Μεσολογγίου 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (υπό ανάθεση) 
Επιχ/κό πάρκο Μεσολογγίου 
ΝΑΒΙΠΕ Αστακού 
Τουριστικές επενδύσεις 
(Μεσολόγγι) 

ΣΟΑΠ Αγρινίου 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Ολοκληρωμένο) 
Δύο Επιχ/κά πάρκα (Αγρίνιο) 

Πηγή:  Υπ.  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας &  Κλιμ.  Αλλαγής,  Δ/νση  Χωροταξίας  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΣΤΑΔΙΟ  Β1,  ΤΕΥΧΟΣ  Ι:  «Β.1.1.  Πρόταση 
Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου», Φεβρουάριος 2014 

Οι δυο ενότητες παρουσιάζουν εκ του χαρακτήρα τους μια σχετική στρατηγική εξειδίκευση η οποία 
συνίσταται συνοπτικά: 

 στην ανάδειξη του ρόλου της πόλης του Αγρινίου και τη λειτουργική διασύνδεση του με την 
ενδοχώρα  της  Αιτωλοακαρνανίας  σε  όλους  τους  παραγωγικούς  τομείς,  και  ειδικά  τον 
πρωτογενή τομέα. 

 στην ολοκληρωμένη και ήπια τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του Μεσολογγίου 
και τη ανάδειξη του προφίλ και των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, και μάλιστα ως διακριτή 
χωρική ενότητα από τη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού. 

Σε ότι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης των δύο χωρικών ενοτήτων, πρέπει να σημειωθεί ότι και οι 
δύο  σχετίζονται  έντονα  και  άμεσα  με  τον  πρωτογενή  τομέα,  ο  οποίος  στην  περίπτωση  του 
Μεσολογγίου περιλαμβάνει και την αλιεία/ ιχθυοκαλλιέργεια. Η ενότητα Αγρινίου περιλαμβάνει ένα 
αστικό κέντρο εθνικής σημασίας ενώ η ενότητα Μεσολογγίου υπερέχει ως προς τη συμβολή της στον 
κεντρικό  στρατηγικό  στόχο  της αναβάθμισης  της  περιφέρειας ως  νότιας‐δυτικής  πύλης  της  χώρας. 
Και  για  τις  δύο  ενδοπεριφερειακές  ενότητες η  προστασία  του  περιβάλλοντος  αποτελεί  σημαντικό 
παραγωγικό πόρο τόσο ως προς τη συνέχιση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων (ύδατα σε 
σχέση  με  γεωργία,  κτηνοτροφία  και  αλιεία)  όσο  και  για  τη  διαφοροποίησή  τους  (τουρισμός).  Στο 
επίπεδο αυτό,  η ΑΧΕ Αγρινίου εμφανίζει μεγαλύτερες προοπτικές δικτύωσης με  τη  Στερεά Ελλάδα 
(ορεινός  τουρισμός)  ενώ η ΑΧΕ Μεσολογγίου με  τα  Ιόνια Νησιά  και  το διεθνοποιημένο  τουριστικό 
ρεύμα  θαλάσσιου  τουρισμού.  Σημαντική  διαφοροποίηση  παρατηρείται  ως  προς  τις  προοπτικές 
στήριξης της καινοτομίας, όπου, σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ, η ενδοπεριφερειακή ενότητα Μεσολογγίου 
εμφανίζει δυναμική στον τουρισμό, την ιχθυοκαλλιέργεια, τη βιολογική καλλιέργεια και τη βιολογική 
κτηνοτροφία, η οποία απουσιάζει στην περίπτωση της ενότητας Αγρινίου. 
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Επιπλέον,  σε  ότι  αφορά  την  ΑΧΕ  Αγρινίου,  στο  επίπεδο  προγραμματισμού  ΟΧΕ  άλλων  χωρικών 
στρατηγικών  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ,  παρουσιάζονται  αντικειμενικές  δυσκολίες  διαμόρφωσης 
στρατηγικής  οι  οποίες  προκύπτουν  συνδυαστικά  από  τις  προβλέψεις  του  ΠΠΧΣΑΑ  και  τους 
περιορισμούς του ΕΣΠΑ: 

• η  ενδοπεριφερειακή  ενότητα  Αγρινίου‐Θέρμου  έχει  έντονα  αγροτικό  χαρακτήρα  ο  οποίος 
επηρεάζει το παραγωγικό της προφίλ. Βάσει του χαρακτήρα αυτού, ως ενδεδειγμένο επενδυτικό 
εργαλείο  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ,  προκρίνεται  το  ΕΓΤΑΑ.  Ο  χαρακτήρας  αυτός  επηρεάζει  και  το 
τουριστικό  προφίλ  του  Δήμου  το  οποίο  περιλαμβάνει  την  κατά  ΠΠΧΣΑΑ  τουριστική  χωρική 
ενότητα ‘’των λιμνών της πεδινής και ορεινής ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας’’ (ενότητα 5), η 
οποία  διακρίνεται  και  σε  δύο  επιμέρους  τουριστικές  περιοχές:  την  παραλίμνια  περιοχή  της 
ενδοχώρας  λιμνών  Αιτωλοακαρνανίας  (5α)  και  την  ορεινή  περιοχή  της  ενδοχώρας  λιμνών 
Αιτωλοακαρνανίας  (5β).  Οι  περιοχές  αυτές  εντάσσονται  επίσης  στην  ενότητα  ορεινού  χώρου 
«Λιμνών  Αιτωλοακαρνανίας».  Η  υιοθετημένη  από  το  ΠΠΧΣΑΑ  τυπολογία  συνηγορεί  υπέρ  της 
γενικευμένης  χρήσης  των  εργαλείων  του  ΕΓΤΑΑ  για  τη  χωρική  ανάπτυξη,  και  ειδικά  της 
προσέγγισης  LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.  Αντιστοίχως,  οι  προοπτικές  διαπεριφερειακής  συνεργασίας 
εντοπίζονται  προς  την  κατεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  (ΠΕ  Ευρυτανίας) 
ενισχύοντας τον ορεινό χαρακτήρα της στόχευσης.  

• Ταυτόχρονα,  όπως  αναφέρθηκε  και  νωρίτερα,  το  αστικό  κέντρο  του  Αγρινίου  και  η  ευρύτερη 
περιοχή  του  περιλαμβάνονται  στα  αστικά  κέντρα  4ου  επιπέδου  («λοιποί  πόλοι  εθνικού 
επιπέδου»),  διαθέτοντας  αστικές  εξυπηρετήσεις  και  λειτουργίες  περιφερειακού  και 
διαδημοτικού  επιπέδου,  ενώ  ο  πληθυσμός  της  λειτουργικής  αστικής  περιοχής  του  Αγρινίου 
ξεπερνά  τους  90.000  κατοίκους.  Ως  εκ  τούτου,  από  τη  συνδυασμένη  εφαρμογή  των 
κατευθύνσεων οργάνωσης του οικιστικού δικτύου (ΠΠΧΣΑΑ) και των εργαλείων Ολοκληρωμένης 
Χωρικής  Ανάπτυξης  (ΕΣΠΑ),  προκύπτει  σαφώς  ότι  η  περιοχή  του  Αγρινίου  ενδείκνυται  για  την 
εφαρμογή του εργαλείου της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

Η συνύπαρξη των έντονα αστικών και έντονα αγροτικών χαρακτηριστικών της περιοχής του Αγρινίου 
αποτελεί στοιχείο της αναπτυξιακής της στρατηγικής (κατά την έννοια και του ΠΠΧΣΑΑ). Εντούτοις, 
σε  επίπεδο  διαχείρισης  των  ΕΔΕΤ  της  ΕΕ  όπως  προσδιορίζονται  στο  ΕΣΠΑ,  οι  δύο  διαθέσιμες 
στρατηγικές  (ΤΑΠΤΟΚ  και  ΒΑΑ)  εμπλέκουν  διαφορετικά  εργαλεία  από  αυτά  που  εξετάζονται  στο 
πλαίσιο  του  παρόντος,  ήτοι  τις  ΟΧΕ  για  άλλες  χωρικές  στρατηγικές.  Τα  ανωτέρω  χαρακτηριστικά 
δημιουργούν  διαχειριστικές  δυσκολίες  οι  οποίες  καθιστούν  τη  διατύπωση  (άλλης  χωρικής) 
ενδοπεριφερειακής  στρατηγικής  για  τη  ΑΧΕ  Αγρινίου  με  πρωτοβουλία  της  περιφέρειας  εξαιρετικά 
επισφαλή  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ.  Κατά  συνέπεια,  για  τη  διασφάλιση  της  έγκρισης  και  της 
αποτελεσματικότητας  της  παρέμβασης  (ΟΧΕ)  προτείνεται  η  επικέντρωση  στην  περιοχή 
Μεσολογγίου‐Αιτωλικού  με  γνώμονα  και  τη  σταδιακή  διαμόρφωση  και  λειτουργία  του 
αναπτυξιακού τριπόλου Αγρίνιο – Μεσολόγγι –  ελεύθερη  ζώνη εμπορίου Πλατυγιαλίου – Αστακού 
για την βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας. Οι βασικές κατευθύνσεις για τις χωρικές 
επενδύσεις στην ενδοπεριφερειακή ενότητα δίνονται από το ΠΠΧΣΑΑ, και αποτελούν και το βασικό 
πλαίσιο  για  την  εξέταση  της  συνδρομής  του  ΠΕΠ  (μέσω  ΕΤΠΑ  και  ΕΚΤ)  στην  αναπτυξιακή 
προσπάθεια.  Θεματικά  (τομεακά)  οι  σχετικές  κατευθύνσεις  εστιάζουν  στον  τουρισμό  και  την 
πρωτογενή  παραγωγή,  με  έμφαση  στην  εφαρμογή  καινοτομίας.  Επιπλέον,  οι  κατευθύνσεις  του 
ΠΠΧΣΑΑ  περιλαμβάνουν  την  αξιοποίηση  του  υδάτινου  δυναμικού  περιφέρειας,  ως 
ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  της  περιφέρειας,  κατεύθυνση  η  οποία  ενσωματώνει  και  την 
προστασία του. Η ανωτέρω προσέγγιση απαντά στα ερωτήματα/ προκλήσεις που έχουν τεθεί στην 
παρούσα  ενότητα  και  τα  οποία  αποτελούν  θεμελιώδεις  παραμέτρους  για  την  αποτελεσματική 
διαμόρφωση  και  έγκριση  στρατηγικής  ολοκληρωμένης  χωρικής  επένδυσης  σε  ενδοπεριφερειακή 
ενότητα της ΠΔΕ. Σε χωρικό επίπεδο, η ΟΧΕ θα εστιάσει στην περιοχή λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου‐
Αιτωλικού  και  με  προοπτικές  διεύρυνσης  προς  το  σύνολο  του  αναπτυξιακού  τριπόλου  Αγρίνιο  – 
Μεσολόγγι – Αστακός, εφόσον υπάρξουν συμπληρωματικοί (πλην του ΠΕΠ) πόροι. Αντιστοίχως, και 
θεματικά, η προτεινόμενη ΟΧΕ θα εστιάζει στον τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και των 
υδάτων και την καινοτομία στους παραπάνω τομείς. Εφόσον, υπάρξουν οι σχετικοί πόροι (πλην ΠΕΠ) 
θα  συμπεριληφθούν  και  επενδύσεις  του  πρωτογενούς  τομέα,  ξεκινώντας  από  τον  πυρήνα 
Μεσολογγίου‐Αιτωλικού  και  καλύπτοντας  και  άλλα  τμήματα  του  υπό  εξέταση  αναπτυξιακού 
τριπόλου. 
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Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 2014‐2020 

Β.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Ο  πυρήνας  της  παρέμβασης  αφορά  τους  Δήμους  Πύργου  και  Αρχαίας  Ολύμπιας,  όπως 
περιγράφονται και εντάσσονται στην ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή χωρική ενότητα  (ΑΧΕ) Δήμων 
Πύργου,  Αρχαίας  Ολυμπίας,  Ζαχάρως  και  Ανδρίτσαινας  –  Κρεστένων,  σύμφωνα  με  την  πρόταση 
αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας  (2014).  Υπό προϋποθέσεις ωριμότητας  και διαθεσιμότητας 
πόρων,  δύναται  να  περιλαμβάνει  επενδύσεις  που  σχετίζονται  με  την  ανάδειξη  του  ενιαίου 
«αρχαιολογικό πολιτιστικό τρίπολο Αρχαία Ολυμπία – Αρχαία Ήλιδα – Επικούρειος Απόλλωνας» και 
των ορεινών περιοχών Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας και Ν.Δ. Ηλείας – Καϊάφα και το Δρυοδάσος της 
Φολόης  που  ορίζονται  ως  «Αναξιοποίητες  περιοχές»  στην  πρόταση  ΠΠΧΣΑΑ.  Στις  ενότητες  που 
ακολουθούν αποτυπώνεται το αναπτυξιακό δυναμικό του πυρήνα της περιοχής παρέμβασης.  

Β.1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Δημογραφικά/ κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Η  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας  (ΠΔΕ)  καλύπτει  το  βορειοδυτικό  τμήμα  της  Πελοποννήσου  και  το 
δυτικό  της  Στερεάς  Ελλάδας,  συνολικής  έκτασης  11.336  τ.χλμ.  Με  πληθυσμό  676.670  κατοίκων 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας. Ο πληθυσμός 
της ΠΔΕ παρουσιάζει πτωτική τάση μετά το 2001 η οποία έχει ενταθεί μετά το 2010, και στις τρεις 
Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες την απαρτίζουν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Πληθυσμός ΠΔΕ ανά ΠΕ, 2010‐2014 

Περιφερειακές Ενότητες  2010  2011  2012  2013  2014 

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  216.267  214.270  212.502  210.008  209.085 

ΠΕ Αχαΐας  317.481  315.165  311.009  306.765  308.966 

ΠΕ Ηλείας  162.657  161.469  161.621  160.562  158.619 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  696.405  690.904  685.132  677.335  676.670 
Πηγή: Eurostat 2015 

Ο άξονας Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία εντάσσεται στους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Ο 
Δήμος Πύργου το 2011 αριθμούσε 47.995 κατοίκους, καθιστώντας τον πολυπληθέστερο δήμο της ΠΕ 
Ηλείας, και τον 4ο πολυπληθέστερο δήμο της ΠΔΕ. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με 13.409 κάτοικους 
είναι ο δεύτερος πολυπληθέστερος δήμος της ΠΕ Ηλείας. Οι δύο δήμοι της περιοχής αναφοράς με 
συνολικό πληθυσμό περίπου 61.000 κατοίκους,  το 2011, συγκεντρώνουν το 38%  του πληθυσμού 
της Ηλείας και σχεδόν το 10% του πληθυσμού της ΠΔΕ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Πληθυσμός ανά Δήμο, 2011 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 
1991  2001  2011 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΔE ΒΩΛΑΚΟΣ  3.461 

53.139 

3.285 

51.634 

2.935 

47.995 
ΔE ΙΑΡΔΑΝΟΥ  4103  4.016  3.673 

ΔE ΠΥΡΓΟΥ  39.143  35.620  35.572 

ΔE ΩΛΕΝΗΣ  7.560  8.713  5.815 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΔE ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ  11.276 

17.135 

9.689 

16.431 

8.128 

13.409 
ΔE ΛΑΜΠΕΙΑΣ  1.243  1.013  1000 

ΔE ΛΑΣΙΩΝΟΣ   2.127  1.915  1.312 

ΔE ΦΟΛΟΗΣ  3.826  3.814  2.969 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  174.287  183.521  159.300 

ΠΔΕ  695.044  721.751  679.796 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 
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Η  εξέλιξη  του  πληθυσμού  είναι  ιδιαιτέρως  δυσμενής  και  για  τους  δύο  εξεταζόμενους  Δήμους 
έχοντας  σημειώσει  μείωση κατά 10%  σε  σχέση με  το 1991  στο Δήμο Πύργου  και  κατά 22%  στο 
Δήμο  Αρχαίας  Ολυμπίας,  μειώσεις  που  ξεπερνούν  κατά  πολύ  τις  αντίστοιχες  σε  επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί η σχετική σταθεροποίηση 
του  πληθυσμού  της  ΔΕ  Πύργου,  έναντι  των  ΔΕ  της  ενδοχώρας  όπου  παρατηρούνται  δραματικές 
ποσοστιαίες μειώσεις του πληθυσμού.  

Ταυτόχρονα,  τα  στοιχεία  της  ΕΛΣΤΑΤ  αποτυπώνουν  γλαφυρά  την  εικόνα  της  γήρανσης  του 
πληθυσμού  στο  σύνολο  της  ΠΔΕ,  εικόνα  που  επιβεβαιώνεται  και  στην  υπό  εξέταση  περιοχή:  στο 
Δήμο  Πύργου  οι  ηλικίες  60+  συγκεντρώνουν  το  27,1%  του  πληθυσμού  και  στο  Δήμο  Αρχαίας 
Ολυμπίας το 35,2%  (έναντι 28,1% στην ΠΕ Ηλείας και 25,6% στην ΠΔΕ). Σε ότι αφορά τις ηλικιακές 
ομάδες 0‐19  ετών,  στο  Δήμο  Πύργου  αποτελούν  το 20,6%  του  πληθυσμού  και  στο  Δήμο  Αρχαίας 
Ολυμπίας το 17,2% (έναντι 20,3% στην ΠΕ Ηλείας και 20,7% στην ΠΔΕ).  

Διάγραμμα  1: Ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού στην περιοχή αναφοράς, 2011 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 

H  γήρανση  του  πληθυσμού  (2001‐2011)  αντικατοπτρίζεται  και  στα  στοιχεία  του  οικονομικά  μη 
ενεργού  πληθυσμού,  ο  οποίος  το  ίδιο  διάστημα  αυξάνεται  τόσο  σε  επίπεδο  ΠΔΕ,  ΠΕ  Ηλείας  και 
Δήμου Πύργου. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος όμως λόγω 
μικρού μεγέθους δεν επηρεάζει  τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα.  Συνολικά, στους  (καλλικρατικούς) 
Δήμους  Πύργου  και  Αρχαίας  Ολυμπίας,  το  2011  ο  οικονομικά  ενεργός  πληθυσμός  ανήρθε  σε 
περίπου 23.000 ενώ ο μη ενεργός ξεπέρασε τις 38.000. Σε σχέση με το 2001, ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός μειώθηκε  κατά 9%  στον Δήμο Πύργου  (περίπου 1.750  άτομα)  και  κατά 19%  στο Δήμο 
Αρχαίας  Ολυμπίας  (περίπου  1.000  άτομα).  Αντίστοιχα,  ο  οικονομικά  μη  ενεργός  πληθυσμός 

9,8%

10,8%

11,4%

13,4%

14,2%

13,4%

11,0%

16,1%

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

0‐9 ετών

10‐19 ετών

20‐29 ετών

30‐39 ετών

40‐49 ετών

50‐59 ετών

60‐69 ετών

70 + ετών

7,8%

9,4%

9,9%

11,1%

12,7%13,0%

11,8%

24,4%

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

9,0%

10,3%

12,1%

13,8%

13,8%

12,9%

10,9%

17,2%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

9,7%

11,0%

13,2%

13,9%
13,9%

12,6%

10,2%

15,4%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Εφαρμογή ΟΧΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014‐2020 

    σελ. 21 

αυξήθηκε  κατά 13,5%  στο Δήμο Πύργου  (3.500  άτομα)  ενώ μειώθηκε  κατά 5%  στο Δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας  (430  άτομα).  Σημαντικότατη  είναι  και  η  αύξηση  του  αριθμού  των  ανέργων  στο  Δήμο 
Πύργου, κατά 21% (βλ. και επόμενη ενότητα). 

 

Διάγραμμα  2: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, 2001‐2011 

   

   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 (επεξεργασίa) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, 2001‐2011 

«ΚΑΛΛΙΚΡ
ΑΤΗΣ» 

«ΚΑΠΟΔΙΣΤ
ΡΙΑΣ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ
ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

2001  2011  2001 2011 2001 2011  2001 2011

ΠΥΡΓΟΥ 

ΒΩΛΑΚΟΣ  1.213

20.211  18.469 

938

17.022  14.652 

230

3.144  3.817 

1.802 

26.009  29.526 
ΙΑΡΔΑΝΟΥ  1.664 1.426 238 1.999 

ΠΥΡΓΟΥ  14.086 11.822 2.264 17.670 

ΩΛΕΝΗΣ  3.248 2.836 412 4.538 

ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

3.428 

5.629  4.555 

2.845 

4.697  3.714 

583 

932  841 

5.435 

9.286  8.854 ΛΑΜΠΕΙΑΣ  324  293 31 587 

ΛΑΣΙΩΝΟΣ   581  476 105 1.143 

ΦΟΛΟΗΣ  1.296 1.083 213 2.121 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ 

70.618  61.874  58.613  49.571  12.005  12.303  94.797  97.426 

ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  281.946  261.175 238.831 206.343 43.115 54.832  364.966 418.621
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 (επεξεργασία) 
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Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, η πολυπληθέστερη ομάδα στην περιοχή αναφοράς (όπως και στην 
ΠΔΕ) είναι οι απόφοιτοι δημοτικού (περίπου 18.000 άτομα), ακολουθούμενοι από τους αποφοίτους 
λυκείου (περίπου 13.000 άτομα). Οι πτυχιούχοι κάτοικοι ανέρχονται σε περίπου 6.000 άτομα, με το 
Δήμο  Αρχαίας  Ολυμπίας,  να  εμφανίζει  χαμηλότατο  ποσοστό  πτυχιούχων.  Ως  προς  το  επίπεδο 
εκπαίδευσης ανά φύλο, οι γυναίκες πτυχιούχοι είναι ελαφρά περισσότερες από τους άνδρες αλλά 
και πολύ περισσότερες στο επίπεδο χωρίς απολυτήριο δημοτικού.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Πληθυσμός ανά φύλο και επίπεδο εκαπίδευσης, 2011 

Τόπος  Φύλο  Σύνολο  Τριτοβάθμια 
Μετα‐ 

δευτεροβάθ
μια 

Λύκειο 
Γυμνάσιο/ 
Επαγγελ. 
Σχολές 

Δημοτικό 
Χαμηλότερο 

του 
δημοτικού 

Γεν. μετά
την 

1/1/200

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Άνδρες   23.622  2.673  577  4.989  4.280  6.690  2.918  1.49

Γυναίκες  24.373  2.930  639  5.427  2.970  6.894  4.101  1.41

Σύνολο  47.995  5.603  1.216  10.416  7.250  13.584  7.019  2.90

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Άνδρες   6.821  346  95  1.312  1.266  2.484  984  33

Γυναίκες  6.588  420  115  1.152  770  2.046  1.783  30

Σύνολο  13.409  766  210  2.464  2.036  4.530  2.767  63

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΛΕΙΑΣ 

Άνδρες   81.016  6.506  1.692  15.368  13.834  26.216  12.808  4.59

Γυναίκες  78.284  7.059  2.006  15.227  9.729  23.671  16.263  4.32

Σύνολο  159.300  13.565  3.698  30.595  23.563  49.887  29.071  8.92

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Άνδρες   339.310  40.221  7.910  79.051  52.987  94.683  43.010  21.44

Γυναίκες  340.486  42.298  10.237  76.384  37.005  93.168  61.188  20.20

Σύνολο  679.796  82.519  18.147  155.435  89.992  187.851  104.198  41.65
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 (επεξεργασία) 

Διάγραμμα  3: Κατανομή πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 2011 

 

 

Στο Δήμο Πύργου καταγράφεται πληθυσμός περίπου 800 Ρομά. Για την διευκόλυνση της ένταξης του 

πληθυσμού  προβλέπονται  στοχευμένες  παρεμβάσεις  τόσο  στο  πλαίσιο  Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για  την Ένταξη  των ΡΟΜΑ της ΠΔΕ,  αλλά και  της «Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» (Ιούνιος 2015) η οποία 

παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα (Β.1.3).   
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Οικονομία και απασχόληση 

Η ΠΔΕ είναι η δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Ακολουθώντας τη γενικότερη οικονομική 
πορεία της χώρας, η οικονομία της ΠΔΕ παρουσιάζει ανοδική πορεία έως και το 2008, οπότε και το 
ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) έφθασε στην υψηλή τιμή των 11,41 δις. €. Κατά το διάστημα 2001‐2006 η 
οικονομία της Περιφέρειας αναπτύχθηκε με ρυθμούς άνω του 8% ετησίως, ο οποίος επιβραδύνθηκε 
από κατά τα έτη 2007‐2008, και εν συνεχεία συνέχισε να ακολουθεί την υφεσιακή –πλέον‐ πορεία 
της χώρας. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2012, μεταξύ 2008 και 2012 το ΑΕΠ 
της ΠΔΕ μειώθηκε κατά 20% σε 9,16 δις. €.  

Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ηλείας  αποτελεί  περίπου  το  20%  της  περιφερειακής  οικονομίας, 
ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την πορεία της περιφερειακής οικονομίας. Εξαίρεση αποτελεί 
η περίοδος της ύφεσης, η οποία αν και οξεία έπληξε την Ηλεία σε μικρότερο βαθμό (‐14%). Το ΑΕΠ 
της ΠΕ Ηλείας έπεσε από 2,25 δις. € σε 1,93 δις το 2012 (προσωρινά στοιχεία).  

Το  ΑΕΠ  κατά  κεφαλή  στην  ΠΕ  Ηλείας  διαμορφώνεται  στο  88%  περίπου  του  αντίστοιχου 
περιφερειακού (περίπου 12.000 € έναντι 13.450€). 

Διάγραμμα  4: ΑΕΠ ΠΔΕ και ΠΕ Ηλείας σε τρέχουσες τιμές (εκατ. €) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015 

   

9,53%
8,26%

2,97%

10,53%

‐3,67%

‐9,47%

‐6,01%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Π.Ε Ηλείας

Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής ΠΔΕ



Εφαρμογή ΟΧΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014‐2020 

    σελ. 24 

Διάγραμμα  5: ΑΕΠ κκ ΠΔΕ και ΠΕ Ηλείας σε τρέχουσες τιμές (εκατ. €)  

 

Ελλείψει στοιχείων σύνθεσης του ΑΕΠ σε επίπεδο κατώτερο από αυτό της Περιφέρειας, η ανάλυση 
της  κλαδικής  οργάνωσης  της  οικονομίας  της  ΠΕ  Ηλείας  και  ειδικότερα  των  Δήμων  Πύργου  και 
Αρχαίας  Ολυμπίας  βασίζεται  στα  στοιχεία  σύνθεσης  της  απασχόλησης  (ΕΛΣΤΑΤ,  απογραφές).  Με 
βάση  τα  στοιχεία  αυτά,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  απασχολούμενων  στην  ΠΔΕ,  ΠΕ  Ηλείας  αλλά  και 
τους  Δήμους  Πύργου  και  Αρχαίας  Ολυμπίας  απασχολείται  στον  τριτογενή  τομέα  (υπηρεσίες). 
Σημαντικότατο είναι το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ενώ ο δευτερογενής τομέας 
φαίνεται να απασχολεί το μικρότερο μερίδιο του πληθυσμού. 

Συνολικά, η  απασχόληση  στον  πρωτογενή  τομέα  στην  Ηλεία,  ξεπερνά  κατά  πολύ  το  αντίστοιχο 
περιφερειακό ποσοστό (33% έναντι 23,5%) ενώ αντίστοιχα χαμηλότερο ποσοστό απασχολούμενων 
καταγράφεται  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  (47%  έναντι  57%).  Σε  χαμηλότερο  επίπεδο  ακόμα 
μεγαλύτερη συγκέντρωση στον πρωτογενή τομέα καταγράφεται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ενώ το 
2011  στο  Δήμο  Πύργου  η  σύνθεση  της  απασχόλησης  συμπίπτει  με  την  γενικότερη  περιφερειακή 
τάση  (23,5%  στον  πρωτογενή,  20%  στο  δευτερογενή  και  56%  στον  τριτογενή  τομέα).  Σε  απόλυτα 
μεγέθη, το σύνολο  των απασχολούμενων στο Δήμο Πύργου το 2011  ήταν σχεδόν 15.000  εκ  των 
οποίων άνω των 8.000 στις υπηρεσίες και σχεδόν 3.500 στον πρωτογενή τομέα. Στο Δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας (2011), σε σύνολο περίπου 3.700 απασχολούμενων, σχεδόν 2.000 κατατάσσονται στον 
τριτογενή και περίπου 1.200 στον πρωτογενή τομέα. 

Σε  ότι αφορά  τη μεταβολή  της απασχόλησης,  μεταξύ 2001  έως  το 2011,  παρατηρείται μια  έντονη 
μείωση στον πρωτογενή  τομέα στους  δήμους Πύργου  και  Αρχαίας Ολυμπίας,  η  οποία  ξεπερνά  το 
μέσο  όρο  της  ΠΔΕ  (‐37%  και  ‐23%  έναντι  ‐21%).  Για  το  ίδιο  διάστημα,  παρατηρείται  σημαντική 
αύξηση στο δευτερογενή τομέα  (+9,43% στην ΠΕ Ηλείας αγγίζοντας  τους 10.000  εργαζόμενους,  εκ 
των οποίων 3.000  περίπου στο Δήμο Πύργου),  έναντι  μείωσης περίπου 3%  στην ΠΔΕ.  Το στοιχείο 
αυτό καταδεικνύει ότι η αύξηση στο δευτερογενή τομέα, μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση του κλάδου των κατασκευών και λιγότερο (έως και καθόλου) στον κλάδο της μεταποίησης.  

Στον τριτογενή τομέα, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των εργαζομένων σε επίπεδο ΠΔΕ (‐2,3%) 
και ΠΕ Ηλείας  (‐2%). Σημαντικότατη μείωση καταγράφεται στο Δήμο Πύργου  (‐4,4% ή περίπου 400 
απασχολούμενοι) ενώ ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας κινήθηκε αντίθετα στην γενικότερη τάση (αύξηση 
κατά 150 άτομα ή 8,3%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Μεταβολή της απασχόλησης ανά τομέα, 2001‐2011 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής  Σύνολο 

2001  2011  % Μετ.  2001  2011 
% 

Μετ. 
2001  2011  % Μετ.  2001  2011  % Μετ. 

Δ. ΠΥΡΓΟΥ  4.446  3.432  ‐23%  2.920  3.058  5%  8.536  8.163  ‐4%  17.022  14.653  5% 

Δ. ΑΡΧ. 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.938  1.214  ‐37%  568  558  ‐2%  1.793  1.942  8%  4.697  3.714  ‐2% 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  20.738  16.355  ‐21%  8.902  9.742  9%  23.943  23.476  ‐2%  58.613  49.572  9% 

ΠΔΕ  61.149  48.502  ‐21%  42.298  40.993  ‐3%  119.579  116.858  ‐2%  238.831  206.353  ‐3% 

Πηγή: Eurostat, 2015; ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2011 (Επεξεργασία) 
*Σημειώνεται ότι τα σύνολα απασχολούμενων (2001) δεν  αποτελεί το άθροισμα των απασχολούμενων στους επιμέρους  οικονομικούς κλάδους, 
καθώς περίπου 7% των ερωτηθέντων απασχολούμενων  δεν έδωσαν κάποια απάντηση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Κατανομή της απασχόλησης ανά τομέα (%), 2001‐2011 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής 

2001  2011  2001  2011  2001  2011 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  26,12%  23,42%  17,15%  20,87%  50,15%  55,71% 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  41,26%  32,69%  12,09%  15,02%  38,17%  52,29% 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  35,38%  32,99%  15,19%  19,65%  40,85%  47,36% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  25,60%  23,50%  17,71%  19,87%  50,07%  56,63% 

Πηγή: Eurostat, 2015; ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2011. (Επεξεργασία) 
*Σημειώνεται ότι το σύνολο απασχολούμενων (2001) δεν αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους  οικονομικών κλάδων, καθώς περίπου 7% των 
ερωτηθέντων απασχολούμενων δεν έδωσε κάποια απάντηση.  

Με επιφυλάξεις, παρατίθενται συμπληρωματικά στοιχεία κατανομής επιχειρήσεων ανά κλάδο που 
αντλούνται  από  ΠΠΧΣΑΑ  της  ΠΔΕ.  Στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας  (2011)  δραστηριοποιούνταν 
50.879  επιχειρήσεις,  εκ  των  οποίων  11.335  στην  ΠΕ  Ηλείας  (22%).  Το  2011,  οι  τουριστικές 
επιχειρήσεις  της  Ηλείας  ξεπέρασαν  τις  3.400  (30%  του  συνόλου  έναντι  26%  σε  επίπεδο  ΠΔΕ).  Ο 
αριθμός  των  επιχειρήσεων  στον  δευτερογενή  τομέα,  δηλαδή  στους  κλάδους  Βιομηχανίας  και 
Μεταποίησης,  ξεπέρασε  τις 1.100  (9,8%  έναντι 9,2%  στο  σύνολο  της ΠΔΕ).  Τέλος,  στην ΠΕ Ηλείας 
καταγράφονται 534 αγροτικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις εκ των οποίων 100 στο Δήμο Πύργου και 
60 στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. 

Συνολικά στο Δήμο Πύργου (2011), καταγράφονται 4.184 επιχειρήσεις εκ των οποίων περίπου 1.300 
στον  τουρισμό  (31%), 720  σε  άλλες  υπηρεσίες  (17%), 350  στη  βιομηχανία‐μεταποίηση  (8,5%),  και 
100 στη γεωργία‐κτηνοτροφία (2,4%). Περίπου 1.700 επιχειρήσεις κατατάσσονται σε «άλλο κλάδο» , 
συμπεριλαμβανομένων  και  των  κατασκευών.  Αντίστοιχα,  στο  Δήμο  Αρχαίας  Ολυμπίας  (2011) 
καταγράφονται  797  επιχειρήσεις,  εκ  των  οποίων  περίπου  300  (37%)  στον  τουρισμό,  80  στη 
μεταποίηση  (10%), 70  σε άλλες υπηρεσίες  (9%)  και 60  στη  γεωργία‐κτηνοτροφία  (7.5%).  Σε «άλλο 
κλάδο» (συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) κατατάσσονται σχεδόν 300 επιχειρήσεις (37%).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Επιχειρήσεις ανά κλάδο, 2011 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Γεωργία 

Κτηνοτροφία 

Βιομηχανία 

Μεταποίηση 
Τουρισμός  Υπηρεσίες  Άλλο  Σύνολο  

  Αρ. Επιχ.  % συν.  Αρ. Επιχ.  % συν.  Αρ. Επιχ.  % συν.  Αρ. Επιχ.  % συν.  Αρ. Επιχ.  % συν.   

Δ. Αρχ. 
Ολυμπίας 

60  7,50%  78  9,80%  295  37,00%  71  8,90%  293  36,80%  797 

Δ. Πύργου  100  2,40%  357  8,50%  1.304  31,20%  718  17,20%  1705  40,80%  4.184 

ΠΕ Ηλείας  534  4,71%  1.110  9,79%  3.410  30,08%  1.755  15,48%  4.526  39,93%  11.335 

ΠΔΕ  1.275  2,51%  4.678  9,19%  13.136  25,82%  10.736  21,10%  21054  41,38%  50.879 

Πηγή: Πρόταση αναθεώρησης ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδος, 2014 

Σε  ότι  αφορά  την  οργάνωση  και  εξέλιξη  της  τοπικής  οικονομίας  δεν  μπορεί  να  παραγνωριστεί  η 
οξύτατη  ύφεση  της  περιόδου  μετά  το  2011.  Αν  και  τα  σχετικά  μεγέθη  σε  επίπεδο  ΠΕ  δεν  έχουν 
δημοσιοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, είναι γνωστό ότι το ΑΕΠ της ΠΔΕ μειώθηκε κατά 23,8% σε σχέση με 



Εφαρμογή ΟΧΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014‐2020 

    σελ. 26 

το  2008.  Το  ποσοστό  ανεργίας  στην  ΠΕ  Ηλείας  από  9,4%  (2008)  ανήλθε  σε  15%  το  2013  και 
υποχώρησε σχετικά στο 13,5% το 2014. (έναντι ποσοστού άνω του 25% στην ΠΔΕ). Ο αριθμός των 
ανέργων στην ΠΕ Ηλείας ξεπερνά τους 13.000 εκ των οποίων περίπου 4.000 στο Δήμο Πύργου και 
περίπου 1.000 στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.  

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά τη συνολική οικονομική μεγέθυνση της περιόδου 2001‐
2008, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 5,6% σε 9,4% στην ΠΕ Ηλείας (ενώ στην ΠΔΕ παρέμεινε 
σχετικά σταθερό γύρω στο 10%). Η δυναμική αυτή οφείλει να ληφθεί υπόψη σε οποιαδήποτε τοπική 
στρατηγική καθώς καταδεικνύει ότι η οικονομική μεγέθυνση (ειδικά εφόσον προκύπτει από γνώριμα 
μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης) δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αύξηση της απασχόλησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Εξέλιξη της ανεργίας, 2001‐2014 

Έτος 
% ανεργίας  
ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

Ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής  

% ανεργίας  
ΠΔΕ 

Ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής  

2001  5,6  9,7 

2002  4,5  ‐19,55%  9,6  ‐1,01% 

2003  5,3  17,22%  8,7  ‐9,24% 

2004  10,0  88,98%  12,4  43,16% 

2005  7,9  ‐20,98%  10,2  ‐17,81% 

2006  7,2  ‐8,08%  9,2  ‐10,02% 

2007  8,8  21,03%  9,7  5,62% 

2008  9,4  7,12%  9,7  0,20% 

2009  8,8  ‐6,27%  9,5  ‐1,88% 

2010  8,4  ‐4,19%  11,4  19,25% 

2011  12,3  45,21%  16,8  47,58% 

2012  13,4  9,74%  24,0  43,08% 

2013  14,9  10,69%  26,1  8,37% 

2014  13,6  ‐8,65%  25,2  ‐3,47% 

Διάγραμμα  6: Εξέλιξη της ανεργίας, 2001‐2014 
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Τουρισμός 

Η  Ηλεία  αποτελεί  σημαντικό  τουριστικό  προορισμό.  Με  σχεδόν  214.000  αφίξεις  και  714.00 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, συγκεντρώνει το σχεδόν το 40% των αφίξεων και 
το  45%  των  διανυκτερεύσεων  στην  ΠΔΕ  (2014).  Σε  ότι  αφορά  τη  σύνθεση  αφίξεων  και 
διανυκτερεύσεων,  αυτές  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο  αλλοδαπούς  (60%  στις  αφίξεις  και 70%  στις 
διανυκτερεύσεις) σε ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό  της ΠΔΕ  (34%  και 48% αντίστοιχα) αλλά 
αρκετά  χαμηλότερο  από  αυτό  της  χώρας  συνολικά  (68%  και  82%  αντίστοιχα).  Ανάλογη  εικόνα 
παρατηρείται και σε ότι αφορά την πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων η οποία στην Ηλεία 
είναι 34% έναντι 32% της ΠΔΕ και 47% του συνόλου της χώρας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, 2014 

ΑΦΙΞΕΙΣ  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ % 

ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  85.386  128.360  213.746  209.003  504.800  713.803  34.30% 

ΠΔΕ  366.688  188.191  554.879  829.799  750.560  1.580.359  31.70% 

ΕΛΛΑΔΑ  5.536.719  11.882.134  17.418.853  13.049.668  60.901.973  73.951.641  47.30% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε campings, 2014 

ΑΦΙΞΕΙΣ  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  1.075  8.740  9.815  1.075  8.740  9.815 

ΠΔΕ  3.114  18.938  22.052  31.857  68.077  99.934 

ΕΛΛΑΔΑ  125.012  199.628  324.641  682.114  756.690  1.438.804 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015 

Σε ότι αφορά την εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων την τελευταία δεκαετία, η ΠΕ Ηλεία έφτασε 
σε  μέγιστο  αριθμό  αφίξεων  το  2008  (σχεδόν  367.000)  και  διανυκτερεύσεων  το  2007  (περίπου 
827.000). Όπως  και  στο  σύνολο  της  χώρας,  το  2012  υπήρξε  μια  χρονιά  απότομης  μείωσης  της 
τουριστικής  κίνησης,  η  οποία  υπήρξε  σχετικά  εντονότερη  στην  ΠΔΕ/ΠΕ  Ηλείας  σε  σχέση  με  το 
σύνολο  της  χώρας.  Έκτοτε,  αν  και  σε  εθνικό  επίπεδο  έχει  υπάρξει  σημαντική  ανάκαμψη,  η  ΠΕ 
Ηλείας  έχει  επανέρθει  μόνο  ως  προς  τον  αριθμό  διανυκτερεύσεων  (+2%  σε  σχέση  με  το  2011) 
αλλά όχι ως προς τις αφίξεις (‐30% σε σχέση με το 2011). 
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Διάγραμμα  7: Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, 2003‐2014 

 

Διάγραμμα  8: Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, 2003‐2014 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015 
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Τουριστικές Υποδομές  

Η ΠΕ Ηλείας  αριθμεί  συνολικά 86  κύρια  καταλύματα  τα  οποία  αποτελούν  το 32%  του  συνολικού 
Ξενοδοχειακού  Δυναμικού  της  ΠΔΕ  για  το  2015.  Το  σημαντικότερο  ποσοστό  των  κύριων 
καταλυμάτων στην ΠΕ Ηλείας ανήκει στην κατηγορία 2 αστέρων (39 Ξενοδοχεία) ή 3 αστέρων, όπου 
(20  ξενοδοχεία).  Στις  κατηγορία  4  και  5  αστέρων  κατατάσσονται  13  και  4  ξενοδοχεία  αντίστοιχα. 
Ειδικά σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 5 αστέρων πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το μικρό τους αριθμό 
(5% των ξενοδοχείων) συγκεντρώνουν το 37% των κλινών (3.106), το σύνολο δηλαδή του δυναμικού 
της ΠΔΕ στη συγκεκριμένη κατηγορίας.  

Το συνολικό δυναμικό της Ηλείας (2015) ανέρχεται σε σχεδόν 8.300 κλίνες εκ των οποίων περίπου 
1.400 κλίνες στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και περίπου 2.300 κλίνες στο Δήμο Πύργου.  

Στο  Δήμο  Αρχαίας  Ολυμπίας  συγκεντρώνονται  19  ξενοδοχειακές  μονάδες  (746  δωμάτια,  1.420 
κλίνες). Τα καταλύματα 4 αστέρων συγκεντρώνουν σε 7 μονάδες το 60% των διαθέσιμων κλινών του 
δήμου,  ενώ  τα  καταλύματα  2  αστέρων  (επίσης  7  μονάδες)  μόλις  το  23%.  Στην  Αρχαία  Ολυμπία 
βρίσκεται ένα εκ των τεσσάρων πολυτελών ξενοδοχείων της ΠΔΕ (134 κλίνες).  

Στο  Δήμο  Πύργου,  βρίσκονται  17  κύρια  καταλύματα  εκ  των  οποίων  η  πλειοψηφία  ανήκει  στις 
κατηγορίες 2  και 3 αστέρων  (13  καταλύματα, δυναμικότητα 847  κλινών ή  το 37%  του δυναμικού). 
Στο Δήμο βρίσκεται  επίσης  ξενοδοχείο 5  αστέρων  το οποίο συγκεντρώνει  το 58%  των διαθέσιμων 
κλινών του Δήμου και το 50% των κλινών πολυτελείας της Ηλείας/ΠΔΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ξενοδοχειακό Δυναμικό, ανά κατηγορία, 2015 

ΠΕΡΙΟΧΗ  5*****  4****  3***  2**  1*  ΣΥΝΟΛΟ 

Δ. Αρχαίας Ολυμπίας 
Μονάδες  1 7 2 7 2  19 

Κλίνες  134 838 88 328 32  1.420

Δ. Πύργου 
Μονάδες  1 2 4 9 1  17 

Κλίνες  1.353  102  247  600  16  2.318 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 
Μονάδες  4 13 20 39 10  86 

Κλίνες  3.106 1.618 1.065 2.120 386  8.295

ΠΔΕ 
Μονάδες  4 37 87 110 29  267 

Κλίνες  3.106  3.859  5.605  5.365  799  18.734 

Πηγή: ΞEΕ – ΜΗΤΕ, 2015 

Σε  ότι  αφορά  τα  μη  κύρια  καταλύματα,  (ενοικιαζόμενα  δωμάτια  και  επιπλωμένα  διαμερίσματα), 
στην Ηλεία (2015) συγκεντρώνονται 80 μονάδες (σε σύνολο 233 στην ΠΔΕ) συνολικής δυναμικότητας 
1.000  κλινών  περίπου.  Πρόκειται  για  καταλύματα  της  κατηγορίας  2  κλειδιών  (38  μονάδες,  424 
κλίνες) ή 3 κλειδιών (31 μονάδες, 467 κλίνες). Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας διαθέτει μόλις 3 μη κύρια 
καταλύματα (δυναμικότητας 38 κλινών), ενώ ο Δήμος Πύργου 4 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 
52 κλινών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15:Μη Κύρια Καταλύματα (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια‐ Διαμερίσματα) ανά κατηγορία, 2015 

ΠΕΡΙΟΧΗ  4Κ  3Κ  2Κ  1Κ  ΣΥΝΟΛΟ 

Δ. Αρχαίας Ολυμπίας 
Μονάδες  ‐  1  1  1  3 

Κλίνες  ‐  18  11  9  38 

Δ. Πύργου 
Μονάδες  ‐  3  1  ‐  4 

Κλίνες  ‐  43  9  ‐  52 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 
Μονάδες  ‐  31  38  11  80 

Κλίνες  ‐  467  424  113  1.004 

ΠΔΕ 
Μονάδες  16  79  95  43  233 

Κλίνες  268  1.298  1.302  529  3.397 

Πηγή: ΜΗΤΕ, 2015 

Επιπρόσθετα,  στην  Ηλεία  βρίσκονται 13  μονάδες  camping,  στις  οποίες  συγκεντρώνεται  σχεδόν  το 
70% της σχετικής δυναμικότητας της ΠΔΕ (3.751 άτομα) κατά κύριο λόγο στην κατηγορία 2 αστέρων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Καταλύματα Camping στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλεία, 2015 

ΠΕΡΙΟΧΗ  5*****  4****  3***  2**  1*  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 

Μονάδες   ‐  1  3  9  ‐  13 

Θέσεις   ‐  41  15  0  ‐  56 

Οικίσκοι   ‐  120  243  774  ‐  1.137 

Άτομα  ‐  518  848  2.385  ‐  3.751 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μονάδες   ‐  1  5  16  ‐  22 

Θέσεις  ‐ 41 15 12 ‐  68 

Οικίσκοι   ‐ 120 408 1.138 ‐  1.666 

Άτομα  ‐  518  1.388  3.592  ‐  5.498 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015 

 

Κρουαζιέρα 

Το  λιμάνι  του  Κατάκολου  αποτελεί  έναν  από  τους  10  πιο  δημοφιλείς  προορισμούς 
κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με  το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΠΠΧΣΑΑ)  της  ΠΔΕ  αλλά  και  το  Ειδικό  Χωροταξικό  Πλαίσιο  για  τον 
Τουρισμό,  το λιμάνι του Κατάκολου αποτελεί ειδικό τουριστικό λιμάνι ευρύτερης ακτινοβολίας, σε 
συνάρτηση  με  τον  εθνικής  σημασίας  αρχαιολογικό  χώρο  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  και  τις 
διαπεριφερειακές  τουριστικές–  πολιτιστικές  διαδρομές  Ολυμπία–  Επίδαυρος–  Μυκήνες  και 
Ολυμπία– Ήλιδα– Δελφοί, με εισροές από την Ιταλία και τον Αδριατικό Διάδρομο.  

Η  ραγδαία  ανάπτυξή  του,  η  οποία  αναμένεται  να  συνεχιστεί,  στηρίζεται  στη  διέλευση  μεγάλου 
αριθμού  κρουαζιερόπλοιων  με  έδρα  (home  port)  τους  μεγάλους  λιμένες  της  Αδριατικής  και  του 
Τυρρηνικού  Πελάγους  όπως  Γένοβα,  Σαβόνα,  Σίβιταβέκκα,  Venetia,  Bari,  αλλά  και  της  δυτικής 
Μεσογείου  (Μασσαλία,  Βαρκελώνη).  Η  γεωγραφική  θέση  του  λιμένα  δίνει  τη  δυνατότητα 
επισκεψιμότητας τόσο στην αρχή ή του τέλους της κυκλικής ροής της κρουαζιέρας. 

Την  τελευταία πενταετία,  το  Κατάκολο υποδέχεται  σταθερά μεταξύ 8,5‐9%  των  κρουαζιερόπλοιων 
που  φθάνουν  στη  χώρα  και  μεταξύ  13‐15%  των  επιβατών.  Το  2014  με  αφίξεις  251 
κρουαζιερόπλοιων  και  σχεδόν  585.000  επιβάτες  κατατάχθηκε  στην  πέμπτη  θέση  μεταξύ  των 
λιμένων  της  χώρας  (πίσω  από  Πειραιά,  Σαντορίνη,  Κέρκυρα  και  Μύκονο)  αλλά  με  πολύ  μεγάλη 
διαφορά από Ρόδο, Ηράκλειο και Πάτμο. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2012, οι αφίξεις στο Κατάκολο 
ξεπερνούσαν κατά πολύ τόσο την Κέρκυρα όσο και την Μύκονο.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε εθνικό επίπεδο, μετά την καταγραφή του ιστορικού υψηλού των 5,8 εκ 
αφίξεων  (2012)  το  σύνολο  της  κρουαζιέρας  υπέστη  δραματική  πτώση.  Αν  και  τα  περισσότερα 
λιμάνια φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί η πτώση συνεχίστηκε για τον Πειραιά και το Κατάκολο 
και μεταξύ 2013‐2014 (‐19% και ‐23% αντίστοιχα). 
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αντίστοιχα). Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Κατάκολο κατατάσσεται ιδιαιτέρως χαμηλά ως προς 
το μέσο έσοδο ανά επιβάτη: το μέσο έσοδο είναι 48,6€ έναντι 82,3€ στην Κέρκυρα ή 132,5 € στον 
Πειραιά και πολύ χαμηλότερα από  τον εθνικό μέσο όρο  (82,5 €).  Επιβεβαιώνει  επίσης ότι αύξηση 
των εσόδων από την κρουαζιέρα ακόμα και με βάση τις υφιστάμενες (μειωμένες) αφίξεις μπορεί να 
επιφέρει  άμεσες  θετικές  μεταβολές,  ικανές  να  επηρεάσουν  όχι  μόνο  την  στενά  ορισμένη  τοπική 
οικονομία αλλά το ΑΕΠ της ΠΕ Ηλείας συνολικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Εισπράξεις από κρουαζιέρα, 2014 

Λιμάνι  % συνολικών εισπράξεων  Εισπράξεις 2014 
Αφίξεις 
επιβατών 

κρουαζιέρας 

Μέσο έσοδο (€) / 
επιβάτη 

Πειραιάς  37,90%  139.851.000 €  1.055.556  132,49 € 

Σαντορίνη  10%  36.900.000 €  742.553  49,69 € 

Κέρκυρα  15%  55.350.000 €  672.368  82,32 € 

Μύκονος  8,50%  31.365.000 €  610.207  51,40 € 

Κατάκολο  7,70%  28.413.000 €  584.879  48,58 € 

Ρόδος   5,10%  18.819.000 €  311.182  60,48 € 

Ηράκλειο   4,90%  18.081.000 €  242.951  74,42 € 

Πάτμος  1,60%  5.904.000 €  109.429  53,95 € 

(Υπόλοιπα λιμάνια)  9%  34.317.000,00 €  145.857  (235,28€) 

ΣΥΝΟΛΟ  100%  369.000.000,00 €  4.474.982  82,46 € 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών 2015; Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2015. (Επεξεργασία) 

Άλλα σημεία εισόδου 

Το  λιμάνι  της  Πάτρας  αποτελεί  μία  από  τις  βασικές  πύλες  εισόδου  στη  χώρα  και  σίγουρα  τη 
μεγαλύτερη στην ΠΔΕ, με ακτοπλοϊκές συνδέσεις ως επί το πλείστον με την Ιταλία. Το λιμάνι απέχει 
101 χλμ. από την Αρχαίας Ολυμπία και 103 χλμ. από το Κατάκολο. Για το 2014, οι αφίξεις αλλοδαπών 
στην  Πάτρα  (από  Ιταλία)  υπολογίζονται  σε  σχεδόν  177.000  (SETE  Intelligence,  2015). 
Συμπληρωματικά μέσω Ηγουμενίτσας εκτιμάται ότι εισήλθαν άνω των 276.000 αλλοδαπών από την 
Ιταλία.  

Τα  κοντινότερα  αεροδρόμια  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ηλείας  είναι  οι  αερολιμένες  Αράξου 
(Αχαΐας) και Καλαμάτας (Μεσσηνίας). Αν και ο Αερολιμένας Αράξου αποτελεί κατά βάση στρατιωτικό 
αεροδρόμιο, το οποίο κατά τους θερινούς μήνες φιλοξενεί πτήσεις charter από αρκετές ευρωπαϊκές 
πόλεις,  τους  μήνες  αυτούς  καταγράφει  αξιοσημείωτη  επιβατική  κίνηση  της  τάξεως  των 70‐75.000  
επιβατών. Ο αερολιμένας  της Καλαμάτας παρουσιάζει αλματώδη αύξηση της επιβατικής κίνησης τα 
τελευταία χρόνια: μεταξύ 2013 η κίνηση σχεδόν διπλασιάστηκε από 67,5 χιλ. αφίξεις σε 116.600, και 
μάλιστα σε ποσοστό 93% αφίξεις εξωτερικού. Οι συνολικές αφίξεις των δύο αεροδρομίων το 2014 
ξεπέρασαν τις 190.000, με το ποσοστό διεθνών αφίξεων να ξεπερνά το 95%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Διεθνείς αφίξεις και αφίξεις εσωτερικού σε Άραξο και Καλαμάτα, 2014 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ 2014

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΑΞΟΣ  73.786  150  73.936 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  108.623  7.977  116.600 

ΣΥΝΟΛΟ  182.409  8.127  190.536 
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 2015 
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Διάγραμμα  10: Αφίξεις στους αερολιμένες Άραξου και Καλαμάτας, 2004‐2014 (σε χιλιάδες) 

 

Μουσεία – Αρχαιολογικοί χώροι 

Η  περιοχή  αναφοράς  περιλαμβάνει  το  «αρχαιολογικό  τρίπολο»  Αρχαία  Ήλιδα‐  Αρχαία  Ολυμπία‐ 
Ναός  Επικούρειου  Απόλλωνος.  Οι  τρεις  αρχαιολογικοί  χώροι  αποτελούν  πόλους  διεθνούς 
βεληνεκούς  με  τεράστια  αρχαιολογική  και  ευρύτερη  επιστημονική  σημασία.  Με  βάση  την 
επισκεψιμότητα,  αποτελούν  τον  κύριο  (σχεδόν  αποκλειστικό)  πυλώνα  του  πολιτιστικού/ 
αρχαιολογικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Μεταξύ  αυτών,  ο  πλέον  δημοφιλής  είναι  ο  χώρος  της  Αρχαίας  Ολυμπίας,  τόπος  διεξαγωγής  των 
Ολυμπιακών Αγώνων, αφιερωμένος στο Δία. Ο ετήσιος αριθμός επισκεπτών του χώρου ξεπερνά τους 
450.000 ετησίως, καθιστώντας τον 5ο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας. Το 2013 
επισκέφθηκαν  τον  χώρο  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  462.370  άτομα  ενώ  το  2014,  464.990  άτομα. 
Συνολικά,  ο αρχαιολογικός  χώρος  της Αρχαίας Ολυμπίας,  το 2014  κάλυπτε  το 98%  των συνολικών 
επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας, καταγράφοντας εισπράξεις από εισιτήρια 
που ξεπερνούν τα 2,6 εκ. €.  

Δεύτερος  σε  επισκεψιμότητα  αρχαιολογικός  χώρος  της  Ηλείας  είναι  ο  επιβλητικός  Ναός  του 
Επικούρειου Απόλλωνα  (420‐ 410 π.Χ.),  ένα από τα καλύτερα σωζόμενα της κλασικής αρχαιότητας 
και  το πρώτο στην Ελλάδα που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO  (1986). 
Παρά τη δυσκολία στην πρόσβαση, ο αριθμός των επισκεπτών κινείται 27.000 ετησίως (27.410 το 
2014).  Αισθητά  μικρότερη  είναι  η  κίνηση  επισκεπτών  στη Μουσειακή  Συλλογή  Ήλιδας,  με  σχεδόν 
3.000 επισκέπτες ετησίως 

Σημειώνεται  ότι  τα  στοιχεία  του  Ταμείου  Αρχαιολογικών  Χώρων  και  Απαλλοτριώσεων,  αφορούν 
μόνο τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στα οποία η είσοδος απαιτεί εισιτήριο. Επομένως 
για  μουσεία  και  αρχαιολογικούς  χώρους  με  ελεύθερη  είσοδο,  συμπεριλαμβανομένου  του 
Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδας, δεν διατίθενται τα στοιχεία επισκεψιμότητας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Στοιχεία επισκεψιμότητας Μουσείων/ Αρχαιολογικών Χώρων ΠΕ Ηλείας, 2013‐2014 

2013  2014 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Αρχαία Ολυμπία  462.370  2.767.501 €  464.990  1.221.684 € 

Κάστρο, Χλεμούτσι Ηλείας  10.691  16.236 €  12.554  9.494 € 

Ναός Επικούρειου Απόλλωνα  25.596  43.670 €  27.410  23.319 € 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  498.657  2.827.407 €  504.954  1.254.497 € 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  504.597  2.830.993 €  514.353  1.257.782 € 

ΜΟΥΣΕΙΑ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας  106.997  399.494 €  134.976  496.195 € 

Μουσειακή συλλογή Ήλιδας  2.826  1.213 €  2.816  1.464 € 

Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων  13.223  18.014 €  14.834  17.617 € 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  123.046  418.721 €  152.626  515.276 € 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  147.275  431.069 €  173.800  527.417 € 
Πηγή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2015 
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Β.1.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στην  παρούσα  ενότητα  αποτυπώνονται  συνοπτικά  οι  προβλέψεις  του  χωροταξικού  σχεδιασμού 
εθνικού επιπέδου σε ότι αφορά την υπό εξέταση περιοχή. Η αποτύπωση είναι συνοπτική, καθώς οι 
σχετικές προβλέψεις είναι εν πολλοίς ενσωματωμένες στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο.  

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  το  σύνολο  των  ανωτέρω  σχεδίων  έχει  εκπονηθεί  και  εγκριθεί  σε  περίοδο 
οικονομικής  μεγέθυνσης  προ  του  2010  αποτυπώνοντας  κατευθύνσεις,  προτεραιότητες  και 
προσδοκίες  της  εποχής  οι  οποίες  πιθανόν  να  μην  ισχύουν  σήμερα.  Ταυτόχρονα,  η  εκπόνηση  των 
ανωτέρω πλαισίων συνδέθηκε με την έναρξη και υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007‐2013, ενώ ήδη διανύεται 
η  επόμενη  προγραμματική  περίοδος.  Παρά  τις  επιφυλάξεις  οι  προβλέψεις  καταγράφονται  όπως 
απαιτείται από την εγκύκλιο ΟΧΕ. 

Γενικό Πλαίσιο (2008) 

Οι  προβλέψεις  και  κατευθύνσεις  του  Γενικού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου 
Ανάπτυξης (2008), 14 σε ότι αφορά την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή ενότητα Πύργου‐Αμαλιάδας 
οργανώνονται ακολουθώντας τη γενική διάταξη του πλαισίου. 

Σε ότι αφορά τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και των 
διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων πυλών και συνδέσεων της χώρας (άρθρο 5), προβλέπεται η 
ανάπτυξη  δικτύου  συνεργασίας  Πύργου‐  Αμαλιάδας  προκειμένου  να  λειτουργήσουν  ως  δίπολο 
(λοιποί  εθνικοί  πόλοι).  Η  περιοχή  εκτείνεται  κατά μήκος  του  δυτικού άξονα ανάπτυξης  της  χώρας 
(ένας  εκ  των  έξι  κύριων  αξόνων)  μεταξύ  του  εθνικού  αναπτυξιακού  πόλου  της  Πάτρας  και  του 
σημαντικού εθνικού πόλου της Καλαμάτας. 

Σε ότι αφορά τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών 
μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών (άρθρο 6), η περιοχή επηρεάζεται από τις κατευθύνσεις που 
περιγράφονται αμέσως παρακάτω. 

Ως  προς  τις  οδικές  υποδομές  η  περιοχή  εκτείνεται  κατά  μήκος  της  Βορειοδυτικής  Οδού 
Πελοποννήσου  (Κόρινθος  –  Πάτρα  –  Πύργος  –  Τσακώνα)  η  οποία  εντάσσεται  στο  βασικό  οδικό 
σύστημα της χώρας για το οποίο προβλέπεται ολοκλήρωση και αναβάθμιση. Προβλέπεται επίσης η 
αναβάθμιση  της  σύνδεσης  όλων  των  πρωτευουσών  των  νομών  ή  άλλων  σημαντικών  για  τις 
μεταφορές  περιοχών,  που  βρίσκονται  πλησίον  του  ως  άνω  οδικού  άξονα.  Σε  ότι  αφορά  την  υπό 
εξέταση  περιοχή,  η  σύνδεση  αυτή  περιλαμβάνει  την  οδική  σύνδεση  τόσο  του  Κατάκολου,  του 
Πύργου όσο και της Αρχαίας Ολυμπίας με τον εν λόγω Άξονα. 

Ως προς τις λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες, αν και στην περιφέρεια κυριαρχεί ο διεθνής ρόλος 
του  λιμένα  της  Πάτρας  (με  σκοπό  την  εδραίωσή  του  ως  κύρια  θαλάσσια  πύλη  της  χώρας),  στις 
γενικές  κατευθύνσεις  περιλαμβάνεται  «διαρκής  αναβάθμιση  όλων  των  υφιστάμενων  λιμένων  με 
σημαντική  εμπορευματική ή/και  επιβατική  κίνηση με  κύριο σκοπό  τη σταθερή παροχή ασφάλειας 
στις  μεταφορές»  (π.χ.  εκβαθύνσεις  λιμενολεκάνης,  κατασκευής  κυματοθραυστών,  κρηπιδωμάτων, 
κτιρίων, δικτύων, περίφραξης και άλλων συστημάτων αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών / Κώδικας 
I.S.P.S.,  διευθετήσεων  ρεμάτων,  προμήθεια  σύγχρονου  εξοπλισμού  κ.ά.),  κατεύθυνση  που  σαφώς 
περιλαμβάνει  και  το  Λιμένα  Κατάκολου.  Επιπλέον,  πρέπει  να  επισημανθεί  και  η  πρόβλεψη  για 
ολοκληρωμένη σιδηροδρομική σύνδεση και παροχή υψηλής ποιότητας συνδυασμένων μεταφορών 
σε όλους σχεδόν τους λιμένες (πλησίον του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου), αφορά επίσης και το 
Κατάκολο το οποίο συνδέεται με τον Πύργο και την Ολυμπία με σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ. 

Σε  ότι  αφορά  τις  αερολιμενικές  υποδομές  και  υπηρεσίες  προβλέπεται  η  επέκταση  δύο  πρώην 
στρατιωτικών  αερολιμένων  (κρατικού  αερολιμένα  Αράξου  για  εξυπηρέτηση  της  Πάτρας)  και  η 
μετατροπή  του  στρατιωτικού  αερολιμένα  της  Ανδραβίδας  σε  πολιτικό,  για  την  εξυπηρέτηση  της 
ταχύτατα αναπτυσσόμενης  τουριστικής παράκτιας περιοχής  της Ηλείας και  της Αρχαίας Ολυμπίας. 
Αντιστοίχως προβλέπεται η αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών από και προς τα αεροδρόμια 
αυτά,  περιλαμβάνοντας  τα  μέσα  σταθερής  τροχιάς,  μεταξύ  Πάτρας,  Ιόνιας  Οδού  και  Κυλλήνης. 
Συνδεδεμένη με  τη μετατροπή  του αερολιμένα Ανδραβίδας  είναι  και  η  εξέταση  της  σκοπιμότητας 

                                                                 
14  Βουλή  των  Ελλήνων,  Απόφαση  6876/4871  ΄Εγκριση  του  Γενικού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ  128 
Α/03.07.2008) 
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επέκτασης σιδηροδρόμου αστικού τύπου μεταξύ Πάτρας‐Πύργου. Στη πράξη, οι σχετικές προβλέψεις 
κατευθύνσεις βρίσκονται σε αναστολή, λόγω και έλλειψης ωριμότητας και οικονομικής κρίσης, ενώ 
κανένα από  τα ανωτέρα αεροδρόμια δεν περιλαμβάνεται στο  επενδυτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο 
της παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων από το ΤΑΙΠΕΔ. 

Τέλος,  για  τον  κλάδο  των  επιβατικών  μεταφορών  συνολικά,  οι  στρατηγικές  κατευθύνσεις 
περιλαμβάνουν την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων προτύπων ασφάλειας (σε υποδομές και μέσα) 
και  την  εισαγωγή  πιο  «καθαρών»  μέσων  (προώθηση  των  μέσων  σταθερής  τροχιάς).  Στις  αστικές 
μεταφορές,  οι  σχετικές  προβλέψεις  περιλαμβάνουν  την  εισαγωγή  μηχανισμών  διαχείρισης,  και 
παρακολούθησης  συγκοινωνιακών μεγεθών,  τη  διευκόλυνση  της  χρήσης  του ποδηλάτου,  ενώ στις 
οδικές  επιβατικές  μεταφορές  αστικού  ή  υπεραστικού  τύπου,  περιλαμβάνουν  την  αύξηση  της 
συνολικής  κυκλοφοριακής  ικανότητας  του  αστικού  οδικού  δικτύου,  την  προώθηση  έργων 
παράκαμψης αστικών κέντρων, την προώθηση μέτρων και έργων που ενισχύουν την ελκυστικότητα 
και την ποιότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

Ως  προς  τις  ενεργειακές  υποδομές  κυρίαρχη  κατεύθυνση  αποτελεί  η  ολοκλήρωση  του  δικτύου 
φυσικού  αερίου  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  και  ο  αγωγός  Πάτρας  –  Πύργου  και  η  συνολικότερη 
προώθηση  της  ενεργειακής  εξοικονόμησης  (ενεργειακή  διαχείριση,  βιοκλιματικός  σχεδιασμός 
κτιρίων, ανακύκλωση). 

Σε  ότι  αφορά  τη  χωρική  διάρθρωση,  εξειδίκευση  και  συμπληρωματικότητα  των  παραγωγικών 
τομέων  (άρθρο 7) δίνεται  ιδιαίτερο βάρος στη διατήρηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με 
παράλληλη  προστασία  της  γεωργικής  γης,  ιδιαίτερα  στις  γόνιμες  πεδινές  περιοχές,  μεταξύ  των 
οποίων ονοματίζονται και ο κάμπος του Πύργου. Για τις προβλέψεις για τουρισμό και βιομηχανία βλ. 
αμέσως επόμενες ενότητες. 

Επιπλέον για την ανάπτυξη και εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης πόλης− υπαίθρου, η υπό εξέταση 
περιοχή υπάγεται σε μια ευρύτερη ενότητα η οποία εν πολλοίς αντιστοιχεί στο σύνολο της ΠΔΕ με 
επίκεντρο την Πάτρα (πρωτεύων εθνικό πόλος) αλλά περιλαμβάνοντας και την Τρίπολη (δευτερεύων 
εθνικός πόλος). 

Σε ότι αφορά τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, 
διατήρηση  και  ανάδειξη  της  ποικιλομορφίας  της  υπαίθρου,  καθώς  και  βιώσιμη  διαχείριση  των 
φυσικών πόρων  (Άρθρο 10),  ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση εντός  του Γενικού Πλαισίου ότι 
«την κυριότερη απειλή κατά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η κατανάλωση 
χώρου  από  την  άναρχη  οικιστική  ανάπτυξη»,  δίνοντας  και  ακόλουθες  κατευθύνσεις  για  την 
αντιμετώπισή  της οι  οποίες περιλαμβάνουν  την προώθηση  της αρχής  της «συμπαγούς πόλης»,  τη 
λήψη μέτρων στο πλαίσιο Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων και τον περιορισμό της εκτός σχεδίου 
δόμησης και ενίσχυση της συγκέντρωσης παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Για  τις  περιοχές  φυσικού  πλούτου,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  τόσο  η  Αρχαία  Ολυμπία 
(GR2330004), όσο και ο Κυπαρισσιακός Κόλπος (GR2330004) προβλέπονται (μεταξύ άλλων):  

• Η  ενσωμάτωση  ειδικών μέτρων  για  την αντιμετώπιση  τυχόν  επιπτώσεων στα  οικοσυστήματα 
και  τα  είδη  της  περιοχής  από  τις  κλιματικές  αλλαγές  (π.χ.  θερμοκρασιακές  αλλαγές,  μείωση 
υδάτινων πόρων, άνοδος στάθμης της θάλασσας). 

• Ανάδειξη και προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την αξιοποίησή  τους ως πόλων έλξης  επισκεπτών με  την  κατάλληλη υποδομή πρόσβασης,  τη 
λειτουργική  σύνδεσή  τους  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο  τους  και  τη  σύνδεση  των  μνημείων 
μεταξύ τους ανά χωρική ενότητα.  

• Προώθηση  της  δημιουργίας  ενιαίων  δικτύων  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος, 
οργάνωση χώρων και διαδρομών και εν γένει ανάδειξη και αξιοποίησή τους  

• Διεύρυνση  της  προστασίας  των  αρχαιολογικών  χώρων,  με  την  ένταξη  σε  αυτούς  της 
διαφύλαξης των τοπίων.  

• Διατύπωση  όρων  και  προϋποθέσεων  για  την  προστασία  των,  μικρής  κλίμακας,  τοπίων  που 
αφθονούν  στον  αγροτικό  και  τον  αστικό  χώρο,  σε  συνδυασμό  με  την  επιδίωξη  ήπιας  και 
ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης. 

Τέλος,  διατυπώνονται  ρητώς  οι  βασικές  κατευθύνσεις  για  την  προστασία  του  υδάτινου 
περιβάλλοντος  (βλ.  σχέδια  διαχείρισης  υδάτων),  την  προστασία  του  εδάφους  (διαχείριση 
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αποβλήτων, αποφυγή διάβρωσης και απερήμωσης μέσω φυσικής αναγέννησης και αναδασώσεων, 
έλεγχος  αντλήσεων  από  υπόγειους  υδροφορείς),  την  αντιμετώπιση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης 
(παρακολούθηση  ρύπανσης,  επέκταση  και  ενίσχυση  αστικού  και  περιαστικού  πρασίνου),  την 
αντιμετώπιση  των κλιματικών αλλαγών  (ταχεία προώθηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμηση  ενέργειας,  πρόληψη  δασικών  πυρκαγιών,  ενίσχυση  των  φυσικών  αναδραστικών 
μηχανισμών και της βιοποικιλότητάς κλπ), τα δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και την πρόληψη και 
αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

Τουρισμός (2009, 2013) 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (Χωροταξικό 
Τουρισμού)  εγκρίθηκε το 200915  και  τροποποιήθηκε το 201316. Πολύ πρόσφατα  (Οκτώβριος 2015), 
εκδόθηκε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της τροποποίησης. Αν και κατά 
τη  στιγμή  συγγραφής  του  παρόντος,  σε  ισχύ  είναι  το  πλαίσιο  του  2009,  στην  παρούσα  ενότητα 
καταγράφονται οι κατευθύνσεις και των δύο κειμένων. Σημειώνεται ότι η τροποποίηση κρίθηκε και 
ακυρώθηκε  επί  της  διαδικασίας  και  όχι  επί  των  προβλέψεων  και  θα  χρειαστεί  σε  εύλογο  χρονικό 
διάστημα να επανυποβληθεί σε κάποια μορφή στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Υπό το πρίσμα αυτό είναι κρίσιμο τυχόν διαφωνίες επί του περιεχομένου εκ 
μέρους των φορέων της Ηλείας/ΠΔΕ να διατυπωθούν άμεσα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Το  Χωροταξικό  Τουρισμού  (2009)  κατατάσσει  το  σύνολο  της  ακτογραμμής  του  Κυπαρισσιακού 
Κόλπου  (νότια  του  Κατάκολου)  και  την  Ολυμπία  στις  αναπτυσσόμενες  τουριστικά  περιοχές,  οι 
οποίες εμφανίζουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

• Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

• Αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

• Περιορισμένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό. 

• Δυνατότητα  μεγαλύτερης  διαφοροποίησης  και  εμπλουτισμού  του  τουριστικού  προϊόντος  σε 
σύγκριση με τις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές.  

• Ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών. 

Η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει  τρεις  υποκατηγορίες:  (Β1)  Περιοχές  με  περιθώρια  ανάπτυξης 
μαζικού τουρισμού (Β2) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού και 
(Β.3)  Αναπτυγμένοι  πυρήνες  μαζικού  τουρισμού  εντός  ευρύτερων  αναπτυσσόμενων  περιοχών  με 
περιθώρια  ανάπτυξης  εναλλακτικού  τουρισμού,  στους  οποίους  περιλαμβάνεται  και  σημαντικό 
τμήμα της περιοχής αναφοράς (Βόρειος Κυπαρισσιακός Κόλπος). Στις περιοχές της κατηγορίας Β3 
εφαρμόζονται οι εξής κατευθύνσεις: 

α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 

β. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. 

γ. Μέτρα βελτίωσης της σήμανσης των πόλεων. 

δ.  Ένταξη  των  αναξιοποίητων  τουριστικά  πόρων  της  ενδοχώρας  στο  προσφερόμενο  προϊόν,  με 
παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

ε. Μέτρα  εξυγίανσης  και  βελτίωσης  των  περιοχών  που  συγκεντρώνουν  σημαντικό  αριθμό 
σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδρομών. 

στ. Ανάληψη δράσεων αύξησης της χωρητικότητας μιας περιοχής (δημιουργία τουριστικών πόρων 
με  σκοπό  τη  διάχυση  των  τουριστικών  ροών  στο  χώρο  και  την  αποφόρτιση  φυσικών  και 
ανθρωπογενών  πόρων  που  δέχονται  υψηλές  πιέσεις,  εξοικονόμηση πόρων  με  την  εφαρμογή 
ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης, κ.ά.) με παράλληλη προστασία και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και του τοπίου μέσω της βελτίωσης των παραμέτρων που το συνθέτουν. 

ζ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως 
αναπλάσεις  κοινόχρηστων  και  ιδιωτικών  χώρων  με  αύξηση  των  ελεύθερων  χώρων  και  του 
πρασίνου.  

                                                                 
15 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138Β, 11 Ιουνίου 2009) 
16  ΑΠΟΦΑΣΗ  67659  Έγκριση  τροποποίησης  Ειδικού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τον  Τουρισμό  και  της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 3155Β, 12 Δεκεμβρίου 2013) 
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η. Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαμορφωμένου εξωαστικού χώρου. 

θ. Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 

ι. Κατασκευή  νέων,  συμπλήρωση  και  αναβάθμιση  υφιστάμενων  τεχνικών,  κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, κ.λπ.). 

ια. Αναβάθμιση υφιστάμενων καταλυμάτων και κατά περίπτωση κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 
και  5  αστέρων  σε  κατάλληλες  θέσεις  κατά  προτεραιότητα  εντός  σχεδίων  πόλεων,  ορίων 
οικισμών  και  ζωνών  χρήσεων  γης  που  επιτρέπουν  τη  χωροθέτηση  τουριστικών 
δραστηριοτήτων. 

ιβ. Παροχή κινήτρων για ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών. 

ιγ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

ιδ. Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων και απαξιωμένων κτιρίων χρήσης 
τουρισμού συνδυαζόμενη με τη διερεύνηση της σκοπιμότητας χορήγησης νέων αδειών. 

ιε. Παροχή κινήτρων για κατεδάφιση κτιρίων χρήσης τουρισμού που προσβάλλουν το τοπίο. 

ιστ. Προσανατολισμός των  ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συμπλήρωση ελλείψεων σε τύπους και 
τάξεις καταλυμάτων και σε υποδομές που εμπλουτίζουν, αναβαθμίζουν και διαφοροποιούν το 
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. 

ιζ. Προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πεζών. 

ιη. Ανάπτυξη  τοπικών  προγραμμάτων  με  στόχο  τη  βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  με 
παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους. 

Η ορεινή «ενδοχώρα»  της αναπτυξιακής ενότητας  (συμπεριλαμβανομένης και  της περιοχής του 
Επικούρειου  Απόλλωνα)  εμπίπτει  στην  περιοχή  «Β2.13  Ορεινός  χώρος  Πελοποννήσου»,  των 
περιοχών Β2  (Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και  εναλλακτικών μορφών  τουρισμού). 
Στην κατηγορία αυτή, οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν:  

• Διατήρηση,  προστασία  και  ανάδειξη  των  φυσικών,  ιστορικών,  αρχιτεκτονικών,  κ.α.,  σημείων 
του  χώρου  με  «μοναδικά»  χαρακτηριστικά  καθώς  και  του  χαρακτήρα,  της  κλίμακας  και  των 
χαρακτηριστικών των οικισμών. 

• Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών 
και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους. 

• Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των 
πόλων  και  των πόρων που  τα συγκροτούν με περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις  στις  οδικές 
συνδέσεις. 

• Κατασκευή  νέων,  συμπλήρωση  και  αναβάθμιση  υφιστάμενων  τεχνικών,  κοινωνικών 
(περίθαλψης  και  αθλητισμού),  περιβαλλοντικών  και  πολιτιστικών  υποδομών  (μουσεία, 
τεχνολογικά – θεματικά πάρκα, κ.λπ.). 

• Περιορισμός  της  δόμησης  νέων  υποδομών φιλοξενίας,  εστίασης  και  λοιπών  σχετικών  με  τον 
τουρισμό υποδομών, στον Ηπειρωτικό χώρο,  εντός οικισμών καθώς και σε μια  ζώνη πλάτους 
500 μέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό 
αδόμητων γηπέδων <40%). 

• Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει: α) Για την επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων για λόγους 
βιωσιμότητας των μονάδων, β)  για  τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με ή χωρίς 
υποδομές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται με την αξιοποίηση πόρων με έντονη 
χωρική  εξάρτηση  π.χ.  (ιαματικές  πηγές)  και  γ)  για  τη  δημιουργία  ενός  μικρού  αριθμού 
ολοκληρωμένων τουριστικών αναπτύξεων του άρθρου 9 του παρόντος για την υποστήριξη των 
ευρύτερων περιοχών στις οποίες εντάσσονται. 

• Προσαρμογή  της  τυπολογίας  των  καταλυμάτων  (μορφολογικοί  περιορισμοί,  δυναμικότητα, 
τάξεις)  και  άλλων  σχετικών  με  τον  τουρισμό  υποδομών  σύμφωνα  με  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν. 

• Προστασία  και  ανάδειξη  του  φυσικού  περιβάλλοντος  συμπεριλαμβανομένης  της  προστασίας 
της βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

• Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 
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• Αξιοποίηση  των  εκάστοτε  τοπικών  πόρων  που  παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  για  την  ανάπτυξη 
ήπιων  μορφών  τουρισμού  (αγροτουρισμού,  περιηγητικού,  πεζοπορικού,  πολιτιστικού 
τουρισμού, κ.α.) 

• Στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση  της  εικόνας  και  γενικότερα στην 
ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου. 

• Δημιουργία  δικτύων  μονοπατιών  (εθνικών,  ευρωπαϊκών)  και  διαδρομών  («δρόμοι»  καπνού, 
αμπέλου, ελιάς κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

• Δημιουργία  υποδομών  στήριξης,  προώθηση  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  και  πιστοποίησης 
απασχολουμένων  σε  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού  (Eco−Management  and Audit  Scheme− 
EMAS). 

• Προώθηση  προγραμμάτων  στήριξης  αγροτικών  ή  και  παραδοσιακών  μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, 
προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά.). 

• Ενίσχυση  του  προσανατολισμού  των  συνεχιζόμενων  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  για  τον 
αγροτικό  χώρο  (Leader+,  ΟΠΑΑΧ)  προς  μια  ολοκληρωμένη  αγροτική  ανάπτυξη,  πέραν  της 
αποκλειστικής χρηματοδότησης καταλυμάτων. 

• Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας. 

Αξιοσημείωτη  είναι  η  απουσία  της  περιοχής  από  τον  προσδιορισμό  «ενοτήτων  θαλάσσιου 
τουρισμού17», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα παρακάτω κέντρα με τις αντίστοιχες ακτίνες 
επιρροής: 

• Πάτρα με ακτίνα  επιρροής  τις ακτές  του Κορινθιακού  και Πατραϊκού Κόλπου,  της Δυτικής 
Ελλάδας και νήσων του Ιονίου. 

• Καλαμάτα  με  ακτίνα  επιρροής  τις  ακτές  της  Νοτιοδυτικής  και  Νοτιοανατολικής 
Πελοποννήσου. 

• Κέρκυρα  και  Λευκάδα,  με  ακτίνα  επιρροής  τις  ακτές  της  Δυτικής  Ελλάδας 
συμπεριλαμβανομένου και του Αμβρακικού κόλπου, της Β.Δ. Πελοποννήσου και των νησιών 
του Ιονίου. 

Η (υπό) περιοχή του Κατάκολου, μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται περιγραφικά και στις τρεις 
ανωτέρω περιοχές, εντούτοις διαγραμματικά βρίσκεται εκτός και των τριών. 

                                                                 
17 Ο θαλάσσιος τουρισμός προσδιορίζεται από τη δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητων και εκμισθωμένων σκαφών αναψυχής διαφορετικών μεγεθών 
και εμβέλειας ταξιδίων, με ή άνευ πληρώματος και με ποικίλους τρόπους κίνησης (Άρθρο 6: Ειδικές μορφές τουρισμού). 
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‐ Ολοκληρωμένες  και  επαρκείς  υπηρεσίες  στους  ελλιμενιζόμενους  (καύσιμα,  νερό, 
ηλεκτρικό  ρεύμα,  χώροι  υγιεινής,  συλλογή  και  διαχείριση  απόβλητων,  τεχνική 
υποστήριξη, κ.λπ.). 

‐ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία, με βάση τα χαρακτηριστικά των κύριων ομάδων 
στόχου  (τύποι  σκαφών/μέγεθος,  διακύμανση  εποχικότητας,  διαφοροποίηση 
επισκεπτών ανά εποχή, μακροχρόνιος ελλιμενισμός, κ.λπ.). 

‐ Εφαρμογή  διαδικτυακής  ενημέρωσης,  πληροφόρησης,  κράτησης,  παροχή  υπηρεσιών 
διαδικτύου  στις  λιμενικές  υποδομές,  εφαρμογή  ηλεκτρονικών  έξυπνων  συναλλαγών 
(διακίνηση εγγράφων, καταβολή τελών και άλλες χρήσεις). 

‐ Εφαρμογή εξοπλισμού και μεθόδου διαχείρισης φιλικών προς το περιβάλλον. 

 Ενσωμάτωση  –  ένταξη  των  λιμένων  στον  ευρύτερο  σχεδιασμό  για  την  ολοκληρωμένη 
διαχείριση  του  παράκτιου  χώρου  και  της  γειτονικής  ενδοχώρας,  με  στόχο  την  ανάπτυξη 
συναφών – συγγενών δράσεων σε θεματικές ενότητες. 

 Αξιοποίηση  τουριστικών  λιμένων  που  έχουν  παραμείνει  ημιτελείς  και  ολοκλήρωση  των 
απαιτούμενων υποδομών για άμεση ένταξή τους στο υφιστάμενο δίκτυο. 

 Ενθάρρυνση δημιουργίας  τουριστικών  λιμένων με διάνοιξη  εσωτερικών  λιμενολεκανών ή/και 
διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων. 

 Αναβάθμιση  αργούντων  και  σχολαζόντων  κρηπιδωμάτων  με  προσθήκη  των  απαιτούμενων 
υποδομών και ένταξή τους στο δίκτυο τουριστικών λιμένων. 

 Συνδυασμός  της  λειτουργίας  επιλεγμένων  τουριστικών λιμένων με κατά περίπτωση συναφείς 
χρήσεις, όπως ναυταθλητισμός, υδατοδρόμια, σταθμοί θαλάσσιων «ταξί», ημερόπλοια κ.λπ.  

 Ανάπτυξη «περιβαλλοντικών υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.). 
 Ανάπτυξη  και  λειτουργία  ενιαίου  συστήματος  ηλεκτρονικής  ενημέρωσης  για  διαθεσιμότητα 

θέσης, κόστος κ.λπ. σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών λιμένων. 

Τέλος η τροποποίηση του 2013 περιλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις για πλήθος άλλων ειδικών  
μορφών  τουρισμού  συμπεριλαμβανομένου  του  αλιευτικού,  πολιτισμικού,  θρησκευτικού  και 
αθλητικού.  

Ως  προς  την  κατάταξη  των  περιοχών  σε  κατηγορίες,  η  ενδοχώρα  συμπεριλαμβανομένου  του 
Επικούρειου Απόλλωνα συνεχίζει  να  κατατάσσεται  στις Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης  ειδικού 
και  εναλλακτικού  τουρισμού  (Β.1.13  Ορεινός  Χώρος  Πελοποννήσου),  ενώ  η  παραλιακή  ζώνη 
χαρακτηρίζεται  ως  αναπτυσσόμενη  τουριστικά  περιοχή  (Α2).  Στις  περιοχές  Α2  προωθούνται  κατά 
προτεραιότητα: 

α. Ολοκληρωμένες  τουριστικές  παρεμβάσεις  αναπτυξιακού  χαρακτήρα,  όπως  οργανωμένοι 
υποδοχείς  τουριστικών  δραστηριοτήτων,  σύνθετα  τουριστικά  καταλύματα,  ειδικά 
προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξη βασικών υποδομών  (λιμένες, αεροδρόμια 
κλπ.). 

β. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 
γ. Ανάπτυξη  ειδικών  τουριστικών  υποδομών  και  εγκαταστάσεων  που  εμπλουτίζουν/διευρύνουν 

το τουριστικό προϊόν. 
δ. Προώθηση  μέτρων  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  βελτίωσης  της  ενεργειακής  αποδοτικότητας 

των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.). 
ε. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με την 

αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 
στ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως 

αναπλάσεις  κοινόχρηστων χώρων με αύξηση ελεύθερων χώρων/χώρων πρασίνου και παροχή 
κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων. 

ζ. Κατασκευή  νέων,  συμπλήρωση  και  αναβάθμιση  υφιστάμενων  τεχνικών,  κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, κ.λπ.). 

η. Αξιοποίηση  των  εκάστοτε  τοπικών  πόρων  που  παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  για  την  ανάπτυξη 
ειδικών –εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πολιτιστικού κλπ.). 
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θ. Παροχή κινήτρων εκσυγχρονισμού τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους 
και  κατηγορίες  καταλυμάτων  (3,  4  και  5  αστέρια)  ή  επέκταση  και  συμπληρώσεις  με  ειδικές 
τουριστικές υποδομές. 

ι. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

ια.  Παροχή  κινήτρων  για  μερική  ή  ολική  απόσυρση απαξιωμένων  ή  εγκαταλελειμμένων  κτιρίων 
και εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού 

ιβ. Θέσπιση  δυνατότητας  χαρακτηρισμού,  μέσω  υφισταμένων  ή  νέων  ειδικών  πολεοδομικών 
εργαλείων, τμημάτων των περιοχών Α2 ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης 
με τον προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση/ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.  

ιγ. Λήψη μέτρων για έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων. 

ιδ. Βελτίωση της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. 
ιε. Αναμόρφωση  των  όρων  και  περιορισμών  της  σημειακής  χωροθέτησης  τουριστικών 

καταλυμάτων  (Περιορισμός  της  κατασκευής  νέων  καταλυμάτων  σε  κατηγορίες  3,  4  και  5 
αστέρων και αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου) 

ιστ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα. 

ιζ. Χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) 

Βιομηχανία (2009) 

Το  Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τη  Βιομηχανία18 
(Χωροταξικό  Βιομηχανίας)  αναγνωρίζει  την  σχετικά  περιορισμένη  συμβολή  της  βιομηχανίας  στην 
περιοχή της Ηλείας.  

Στην ΠΔΕ, οι προοπτικές της βιομηχανίας χαρακτηρίζονται ως γενικά περιορισμένες, αλλά η ύπαρξη 
της Πάτρας και ερευνητικής υποδομής δημιουργούν προϋποθέσεις εντοπισμένης χωρικά ανάπτυξής 
της,  ενώ  η  σχετική  εγγύτητα  με  τη Μητροπολιτική  Περιοχή  της  Αθήνας  επιτρέπει  μια  στρατηγική 
απορρόφησης  πολλαπλασιαστικών  επιπτώσεων.  Η  περιοχή  των  Πατρών  λόγω  και  της  ύπαρξης 
λιμενικής  πύλης  εισόδου,  χαρακτηρίζεται  ως  «ευρεία  περιοχή  στήριξης»,  ήτοι  περιοχή  με 
«αναπτυγμένη βιομηχανική βάση παραδοσιακού χαρακτήρα που υφίσταται πιέσεις», χωρίς σαφείς 
εναλλακτικές  δυνατότητες  ειδίκευσης  και  της  οποίας  η  ευρύτερη  ζώνη  υφίσταται  πιέσεις  και  σε 
άλλους τομείς και ειδικότερα στη γεωργία. Για την περιφέρεια στο σύνολό της υπάρχει και αρκετά 
υψηλή, με απόλυτους όρους, ανάγκη νέων οργανωμένων υποδοχέων,  τόσο για  την υποδοχή νέων 
μονάδων όσο και για μετεγκαταστάσεις, ενώ δίνονται και πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις 
χρήσεις γης: 

(α)  Αποτροπή  της  παρόδιας  ανάπτυξης  μονάδων  μεταποίησης  στους  μη−κλειστούς 
αυτοκινητόδρομους  και  το  λοιπό  βασικό  οδικό  δίκτυο  των  ισχυρών  στοιχείων  της  χωρικής 
οργάνωσης της βιομηχανίας.  

(β)  Η  χωροθέτηση  νέων  μονάδων  με  βάση  τις  γενικές  διατάξεις  της  νομοθεσίας  περί  εκτός 
σχεδίου  δόμησης  είναι  μη  αποδεκτή  στην  περιοχή  του  υπό  εκπόνηση  Ρυθμιστικού  Σχεδίου 
Πάτρας και στις περιαστικές ζώνες των μεγαλύτερων κέντρων.  

(γ) Η στήριξη της επιβίωσης/μετασχηματισμού των υπαρχουσών μονάδων στις σημερινές τους 
θέσεις είναι σκόπιμη. 

Τέλος,  σημειώνεται  ότι  «λόγω  της  πιθανής  συρρίκνωσης  της  απασχόλησης  στη  μεταποίηση  σε 
ορισμένες περιοχές, θα απαιτηθούν παρεμβάσεις για την απορρόφηση των εργαζόμενων σε άλλους 
κλάδους». 

Σε  ότι  αφορά  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Ηλείας  χαρακτηρίζεται  ως  «περιοχή  επέκτασης»  όπου 
μέσω  δράσεων  σχεδιασμού  ή/και  από  εξωγενείς  παράγοντες  και  τάσεις  της  αγοράς, 
διαμορφώνονται  ή  θα  διαμορφωθούν  δυνατότητες  εκκίνησης  διαδικασιών  ανάπτυξης  της 

                                                                 
18 ΑΠΟΦΑΣΗ 11508 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ Ανaγκαστικών Απαλλοτριώσεων Και Πολεοδομικών Θεμάτων 151, 13 Απριλίου 2009) 
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βιομηχανίας. Η γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η στήριξη αυτής της προοπτικής, με παράλληλη 
λήψη  μέτρων  για  την  αποφυγή  μεταγενέστερων  παρενεργειών  χωρικού  ή  περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, ενώ ειδικότερες κατευθύνσεις είναι οι εξής: 

• Ισχυρή ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο. 

• Κάλυψη των ελλείψεων των υφιστάμενων υποδομών (ιδίως υπερτοπικής εμβέλειας). 

• Προώθηση οργανωμένων υποδοχέων της βιομηχανίας. 

• Σχεδιασμός  χρήσεων  γης  και  σταδιακός  περιορισμός  των  δυνατοτήτων  διάσπαρτης 
χωροθέτησης νέων μονάδων. 

• Πολύ ισχυρά προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Από την άλλη μεριά παρατηρείται η απουσία σαφούς φυσιογνωμίας και συγκεκριμένων συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων στη μεταποίηση πλην των κλάδων έντασης εργασίας ή/και μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων.  Αναγνωρίζοντας  τη  σημασία  του  (τουριστικού)  πόλου  της  Ολυμπίας  το  Χωροταξικό 
Βιομηχανίας  προκρίνει  την  συγκέντρωση  στη  ζώνη  Πύργου‐Αμαλιάδος  με  «προοπτική  και 
σκοπιμότητα κάποιας διεύρυνσης κατά μήκος του άξονα Πύργος − Πάτρα». Ειδικά για την Ολυμπία 
επισημαίνεται  ότι  η  περιοχή  δεν  έχει  προτεραιότητα  για  τη  βιομηχανία,  αλλά  «επιλεκτικές 
δυνατότητες χωροθέτησης της πρέπει να παρέχονται». 

Η προκρινόμενη πολιτική είναι η ήπια πολιτική, για τη διατήρηση βασικού βιομηχανικού  ιστού για 
την  κάλυψη  τοπικών  αναγκών  και  την  αποφυγή  των  κινδύνων  της  υπερβολικής  εξάρτησης  από 
λίγους ή  έναν  τομέα.  Δεν πρέπει,  όμως,  να υπάρξει  έντονη  τεχνητή στήριξη  της βιομηχανίας,  που 
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μη  βιώσιμες  μονάδες,  στο  βαθμό  που  υπάρχουν  εναλλακτικοί  τομείς 
ανάπτυξης των περιοχών. (πολιτική τύπου 2). 

Καταγράφονται  επίσης  οι  σχετικές  πιέσεις  στην  αγορά  εργασίας  (οι  οποίες  έχουν  έκτοτε  ενταθεί) 
προκρίνοντας  μια  πολιτική  απασχόλησης  (για  τους  εργαζομένους  στη  βιομηχανία),  η  οποία 
στηρίζεται  σε  μέτριας  έντασης  ειδικά  μέτρα  για  εργαζομένους/ανέργους  χαμηλής 
απασχολησιμότητας και δράσεις κατάρτισης (Πολιτική τύπου 3). 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2008) 

Το  Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές 
Ενέργειας19 (Χωροταξικό ΑΠΕ) εξετάζει τη χωροθέτηση μη ορυκτών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια από βιομάζα, ή άλλα αέρια που εκλύονται 
από  χώρους  υγειονομικής  ταφής  και  από  εγκαταστάσεις  βιολογικού  καθαρισμού,  βιοαέρια,  η 
γεωθερμική  ενέργεια  κλπ. Πέραν  της  καταρχήν διαθεσιμότητας  (κάθε πηγής),  από  τη  χωροθέτηση 
εγκαταστάσεων επιμέρους ΑΠΕ και συνοδών εγκαταστάσεων αποκλείονται:  

α.  κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία  της  παγκόσμιας πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  άλλα μνημεία 
μείζονος  σημασίας,  καθώς  και  οριοθετημένες  αρχ/κές  ζώνες  προστασίας  Α  (ν.1892/91  και 
ν.3028/02) 

β. περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης (ν. 1650/1986). 

γ. όρια Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι RAMSAR). 

δ. πυρήνες εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών. 

ε. τόποι κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (απόφαση 2006/613/ΕΚ της Ευρ. Επιτροπής) 

Ο συνδυασμός  των ανωτέρω περιορισμών  (για Ολυμπία,  Κυπαρισσία)  με  το σχετικά περιορισμένο 
δυναμικό  της  περιοχής  (πλην  ηλιακής)  έχει  οδηγήσει  σε  περιορισμένη  διείσδυση  των  ΑΠΕ  στην 
ενδοπεριφερειακή  ενότητα.  Στην  περιοχή  έχει  υπάρξει  περιορισμένη  ανάπτυξη  φωτοβολταϊκών 
συστημάτων,  εντούτοις  η  παρουσία  τους  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  και  σε  συνδυασμό  με  τις 
προβλέψεις του Γενικού Πλαισίου σχετικά με την προστασία της γεωργικής γης και την κατανάλωση 
χώρου ως «κυριότερη απειλή κατά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς20».    

                                                                 
19 Απόφαση 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ Β 2464, 3 Δεκεμβρίου 2008). 
20 Στην Ηλεία βρίσκονται σήμερα σε ισχύ 71 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκ των οποίων 62 για φωτοβολταϊκά συνολική ισχύος 196,1 
MW  (ΡΑΕ, Μάρτιος 2015). Αν και η κρίση έχει  επιφέρει σημαντικό πλήγμα στις σχετικές επενδύσεις,  θα πρέπει  να ληφθεί υπόψη ότι,  τυχόν 
υλοποίηση του συνόλου των επεμβάσεων, μπορεί να επιφέρει συνολική αλλοίωση του Ολυμπιακού ¬και όχι μόνο‐ τοπίου. 
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Περιφερειακό πλαίσιο (2003, υπό αναθεώρηση) 

Βασικό  κείμενο  αναφοράς  για  την  υλοποίηση  Ολοκληρωμένων  Χωρικών  Επενδύσεων  αποτελεί  το 
Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Δυτικής 
Ελλάδας  (ΠΠΧΣΑΑ). Το  ισχύον ΠΠΧΣΑΑ έχει θεσπιστεί από την 25297 ΥΑ  (ΦΕΚ 1470 Β/09.10.2003), 
ενώ όπως και το σύνολο των ΠΠΧΣΑΑ της χώρας βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης η οποία έχει 
ξεκινήσει το 2012. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση 
του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας21 
γίνεται σε δύο φάσεις  εκ  των οποίων η Α φάση έχει ολοκληρωθεί  και  έχει  γίνει αποδεκτή από  το 
Περιφερειακό  Συμβούλιο  Δυτικής  Ελλάδας  με  βάση  και  την  από  6/3/2013  απόφαση  με  αριθμό 
50384/246  (ΒΕΔΦ7Λ6‐4ΥΩ).  Η  Β  Φάση  της  μελέτης  αναθεώρησης  των  ΠΠΧΣΑΑ  έχει  τεθεί  σε 
διαβούλευση  (Φεβρουάριος 2014)  χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί  (με  την έκδοση ΥΑ)  για καμία 
περιφέρεια της χώρας.  

Συνεπώς, στο πλαίσιο του παρόντος γίνεται αποτύπωση/ χρήση των συμπερασμάτων της Α Φάσης 
(διαγνωστική), ενώ οι προτάσεις της Φάσης Β παρατίθενται με επιφύλαξη μέχρι την τελική έγκριση 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την έκδοση ΥΑ. Ιδιαίτερη σημασία για την εξειδίκευση των ΟΧΕ 
έχει  το  γεγονός  ότι  η  Α  Φάση  του  νέου  ΠΠΧΣΑΑ  ενσωματώνει  και  αναλύει  τις  κατευθύνσεις  του 
Γενικού  και  των  Ειδικών  Πλαισίων  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  που 
αποτυπώθηκαν συνοπτικά και ανωτέρω. Ως προς  το  τελευταίο σημείο  επισημαίνεται ότι  τόσο η Α 
Φάση της αναθεώρησης καθώς και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντοπίζουν κρίσιμα 
σημεία ασυμβατότητας μεταξύ των ειδικών πλαισίων (σε εθνικό επίπεδο) γεγονός που έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την προετοιμασία των ΟΧΕ στο πλαίσιο της περιόδου 2014‐2020. 

Μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης και ειδικά τις παρατηρήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής  Ελλάδας,  κατά  τη  Β  Φάση  της  Αναθεώρησης  του  ΠΠΧΣΑΑ,  η  πρόταση  εξειδίκευσης,  η 
εισηγητική έκθεση της ΥΑ και ίδια η πρόταση ΥΑ τροποποιούν τους στρατηγικούς στόχους σύμφωνα 
με  τα  παρακάτω  (τα  οποία  παρατίθενται  με  κάθε  επιφύλαξη  μέχρι  την  τελική  υιοθέτηση  του 
ΠΠΧΣΑΑ). 

Οι  στρατηγικοί  στόχοι  και  κατευθύνσεις  του  αναθεωρημένου  Περιφερειακού  Πλαισίου, 
λαμβάνοντας υπόψη  τις  βασικές αναπτυξιακές  επιλογές  της  πρότασης  της ΠΔΕ  για  το Πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ 2014‐2020 είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αναβάθμιση της χωρικής ένταξης της περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο ως: 

α)  κεντρικής  περιοχής  ανάπτυξης  στην  μακροπεριφέρεια  Αδριατικής  ‐  Ιονίου  και  νοτιοδυτικής 
πύλης της χώρας προς την κεντρική Μεσόγειο και την Ε.Ε., λειτουργώντας συμπληρωματικά με 
την περιφέρεια της Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), που αποτελεί τη βορειοδυτική πύλη, 

β)  κόμβου  συνδυασμένων  διεθνών  μεταφορών  και  κέντρου  ανάπτυξης  νέων  τεχνολογιών  στο 
χώρο της ΝΑ Ευρώπης, 

γ)  διεθνούς  πολιτιστικού  προορισμού,  με  επίκεντρο  την  Αρχαία  Ολυμπία  και  την  Ήλιδα,  σε 
συνδυασμό  με  άλλους  σημαντικούς  πολιτιστικούς  και  τουριστικούς  προορισμούς  (Επίδαυρος, 
Μυκήνες, Δελφοί, Δωδώνη κ.α.), 

δ) ενεργειακού παραγωγικού πόλου μέσω της αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, 
του πλούσιου υδάτινου δυναμικού και των ΑΠΕ, 

ε) περιοχή σύγκλισης έξι διευρωπαϊκών διαδρόμων ανάπτυξης. 

2.  Αναπτυξιακή  αναδιάρθρωση  και  βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας  και  εξωστρέφειας  της  ΠΔΕ 
στους κρίσιμους παραγωγικούς τομείς ως εξής: 

α)  ανταγωνιστική  λειτουργία  του πρωτογενούς  τομέα, ως  σημαντικού παραγωγικού πόρου  και 
μέσου  προστασίας  των  φυσικών  τοπίων,  με  ενίσχυση  και  διάδοση  της  βιολογικής  γεωργίας, 

                                                                 

21 Με την υπ.αρ. ΓΓ 231/1.2.2012 Απόφαση ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος το σχετικό έργο ανετέθη 
στην Σύμπραξη «ΦΙΛΩΝ» (Α. Πανταζής – Παν. Κυριοπούλου και Συν. Ο.Ε. ‐Ιατρού Αλέξανδρος) 
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κτηνοτροφίας και υδατοκαλλιέργειας,

β)  ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών στην  έρευνα,  τις  νέες  τεχνολογίες  και  την  καινοτομία,  με 
έμφαση  στις  Πανεπιστημιακές  Σχολές  (Πατρών  και  Αγρινίου),  τα  ΤΕΙ  της  Περιφέρειας,  το 
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και ενίσχυση της συνεργασίας  των επιχειρήσεων της περιφέρειας 
με τους ερευνητικούς φορείς, 

γ) ανάπτυξη του εμπορίου, της διαμετακόμισης και των μεταφορικών υπηρεσιών εν γένει, 

δ)  ανάπτυξη  του  ποιοτικού  τουρισμού  στα  παράλια  της  ΠΔΕ,  καθώς  και  ειδικών  και  ήπιων 
μορφών τουρισμού σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δίκτυα (τουρισμός κρουαζιέρας, ορεινός, 
οικολογικός, πολιτιστικός τουρισμός, θαλάσσιος, κ.α.), 

ε)  ενδοπεριφερειακή  σύγκλιση  μέσω  της  σταδιακής  συγκρότησης  διαπεριφερειακών  και 
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων. 

3. Οικιστική  διάρθρωση  και  ανάδειξη  της  εταιρικής  σχέσης  πόλης –  υπαίθρου  προς  όφελος  της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της ΠΔΕ. 

5.  Ανάδειξη  των  βιώσιμων  μεταφορών  με  προτεραιότητα  των  ΔΕΔ–  Μ  και  των  φιλικών  στο 
περιβάλλον δικτύων. 

6.  Χωρική  αναβάθμιση  κρίσιμων  ζωνών  του  ενδοπεριφερειακού  χώρου  (παράκτιες  και  ορεινές 
περιοχές). 

7. Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  81168/  ΕΥΣΣΑ  1796,  σε  περίπτωση  που  στο  ΠΕΠ  ή  στο  Έγγραφο 
εξειδίκευσης προβλέπονται ρητά συγκεκριμένες περιοχές ΟΧΕ άλλων χωρικών στρατηγικών, πρέπει 
να προετοιμαστεί το ακριβές και αναλυτικό περιεχόμενο της Στρατηγικής ΟΧΕ το οποίο περιλαμβάνει 
αναλυτικό  προϋπολογισμό,  Σχέδιο  Δράσης,  συμπληρωματικότητα  με  χρηματοδοτικά  εργαλεία, 
συμμετοχή άλλων προγραμμάτων και προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης, εφόσον χρειάζεται.  

Στο  βαθμό  που  η  «ολοκληρωμένη  τουριστική  ανάπτυξη  του  άξονα  Κατάκολο  –  Αρχαία  Ολυμπία» 
συμπεριλαμβάνεται ρητά στο ΠΕΠ, το ακριβές περιεχόμενο της στρατηγικής, τόσο θεματικά όσο και 
χωρικά, οφείλει να είναι συμβατό με τις προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ: 

Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας (πρωτεύοντες περιφερειακοί 
πόλοι,  χαρακτηρισμένο  δίπολο  οικισμών  από  το  Γενικό  ΠΧΣΑΑ)  με  συγκριτικά  πλεονεκτήματα 
στον  πολιτισμό,  στον  ειδικό  και  εναλλακτικό  τουρισμό,  στον  αθλητισμό  (διεθνούς  σημασίας 
μνημεία: Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Ήλιδα, Επικούρειος Απόλλων, σημαντικοί λιμένες: Κατάκολου 
(κρουαζιέρα), Κυλλήνης που ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ‐Μ, διεθνούς σημασίας υγρότοποι, 
προστατευόμενα  τοπία  διεθνούς  και  εθνικής  σημασίας,  ιαματικές  πηγές  κλπ.),  στη  γεωργία 
(εύφορες  πεδινές  εκτάσεις Ηλείας)  και  με  δυνατότητες  εξειδίκευσης στη  βιολογική  γεωργία  και 
στην  παραγωγή  ενέργειας  (βεβαιωμένο  κοίτασμα  υδρογονανθράκων  στη  θαλάσσια  περιοχή 
Κατάκολου καθώς και αξιοποίηση ΑΠΕ και βιοαερίου). 

 

Θεματικά, η αρχική (ενδεικτική) προσέγγιση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος είναι απολύτως συμβατή με 
τα  ανωτέρω,  υιοθετώντας  μια  ευρεία  προσέγγιση  της  ολοκληρωμένης  τουριστικής  ανάπτυξης,  η 
οποία  περιλαμβάνει  τον  πολιτισμό,  την  αγροδιατροφή,  τις  μεταφορές,  τις  έξυπνες  εφαρμογές  σε 
ενέργεια,  μετακινήσεις  και  δικτύωση,  την ανάπτυξη  ανθρώπινου  δυναμικού  και  τη  βελτίωση  των 
μεταφορικών υποδομών.  

Η  εντοπισμένη  περιοχή  εμπίπτει  στην  χαρακτηρισμένη  από  το  ΠΠΧΣΑΑ  ενδοπεριφερειακή 
αναπτυξιακή χωρική ενότητα (ΑΧΕ) Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας – 
Κρεστένων, η οποία σύμφωνα με το ίδιο κείμενο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και συγκριτικά 
πλεονεκτήματα:  
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• Το  διεθνές  μνημείο  ‐  αρχαιολογικό  χώρο  της  Αρχαίας  Ολυμπίας,  εστία  του  σημαντικού 
αρχαιολογικού,  πολιτιστικού  τριπόλου  Αρχαία  Ολυμπία‐Αρχαία  Ήλιδα‐Επικούρειος 
Απόλλων. 

• Την  έντονη  δυναμικότητα  στον  τομέα  της  φυτικής  και  ζωϊκής  παραγωγής  στις  πεδινές 
εκτάσεις  του  Δήμου  Πύργου  που  μαζί  με  τις  εκτάσεις  των  Δήμων  Πηνειού,  Ήλιδας  και 
Ανδραβίδας –  Κυλλήνης,  εξακολουθούν  να  είναι  οι  δυναμικές  ζώνες  της Π.Ε.  Ηλείας  στον 
πρωτογενή τομέα. 

• τον  Πύργο,  ως  κύριο  αστικό  κέντρο  και  πρωτεύοντα  περιφερειακό  πόλο  (οικισμός  5ου 
ενισχυμένου  επιπέδου)  και  μέρος  του  διπόλου  Πύργος  ‐  Αμαλιάδα,  με  επαρκή  αριθμό 
κοινωνικών και διοικητικών λειτουργιών και εξυπηρετήσεων. 

• το πεδίο έρευνας υδρογονανθράκων στην τοποθεσία «Δυτικό Κατάκολο» που αναπτύσσεται 
στο  Δυτικό  τμήμα  της.  Αποτελεί  ένα  από  τα  τρία  πεδία  για  αξιοποίηση  των  κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στον δυτικό εθνικό χώρο. 

• τη  λίμνη  Καϊάφα  και  το  Περιφερειακό  της  Πάρκο,  με  τις  δυνατότητες  και  προοπτικές 
ανάπτυξης  ιαματικού  τουρισμού  και  το  σημαντικό  αξιόλογο  παράκτιο  μέτωπο  του 
Κυπαρισσιακού  Κόλπου  (Κατάκολο  ‐  εκβολές  Νέδα),  σημαντικής  περιβαλλοντικής  αξίας, 
αλλά και με δυνατότητες ανάπτυξης ιδίως ήπιου εναλλακτικού τουρισμού. 

• του λιμένα Κατάκολου,  της μαρίνας και του υδατοδρομίου και των προοπτικών ανάπτυξης 
του  εναλλακτικού  τουρισμού  (ιστιοπλοϊκός,  κρουαζιέρας)  σε  σύνδεση  με  την  Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων αλλά και με  το σημαντικό αρχαιολογικό  τρίπολο  Αρχαία Ολυμπία – Αρχαία 
Ήλιδα – Επικούρειος Απόλλων. 

• του μικρού αεροδρομίου γενικής αεροπορίας στο Επιτάλιο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 
της  ευρύτερης  περιοχής  (Μεσολόγγι,  Αγρίνιο,  Καλαμάτα,  Σπάρτη)  και  του  εξωτερικού 
(Ιταλία). 

Σύμφωνα  με  το  ΠΠΧΣΑΑ,  η  βασική  αναπτυξιακή  στρατηγική  της  ΑΧΕ  εξειδικεύεται  κυρίως  στην 
ενίσχυση τριών τομέων: 

 Στην διεύρυνση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και της 
μεταποίησης  του,  κυρίως  των  βιολογικών  γεωργικών  και  κτηνοτροφικών  προϊόντων  (και 
ειδικότερα των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.), 

 Στον εμπλουτισμό/αναβάθμιση του παράκτιου ποιοτικού αλλά και (σε ευαίσθητες αξιόλογες 
περιοχές)  του  ήπιου  εναλλακτικού  τουρισμού  (κρουαζιέρας,  ιστιοπλοϊκός,  σύνδεση  μέσω 
Κατάκολου)  και  στη  σύνδεσή  του  με  τους  σημαντικούς  πολιτιστικούς  (Αρχαία  Ολυμπία, 
Επικούρειος  Απόλλων)  και  φυσικούς  πόρους  (Λίμνη  Καϊάφα  κλπ)  της  περιοχής 
(οικοτουρισμός, περιηγητικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, ιαματικός, μαθητικός κ.α.), 

 Στην εφαρμογή της καινοτομίας σε σύνδεση κυρίως με τους δύο παραπάνω τομείς. 

Η ανωτέρω εξειδίκευση λειτουργεί σε συνεργασία/δικτύωση με τις ΠΕ Αρκαδίας και Μεσσηνίας και 
την περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και με τα γειτονικά  Ιόνια Νησιά και κυρίως με την Ζάκυνθο 
και την Κεφαλονιά. 

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  σε  ότι  αφορά  τον  τουρισμό/  πολιτισμό  ο  σχεδιασμός  της  ΑΧΕ  θέτει  στο 
επίκεντρο  τόσο  την  Αρχαία Ολυμπία  (Μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς)  όσο  και  το 
Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στο νότιο τμήμα της ΑΧΕ. Επιπλέον, διαχωρίζονται δύο τουριστικές 
ενότητες   

• Η  παράκτια  περιοχή  Πύργου  ‐  Αρχαίας  Ολυμπίας  –    Δ.  Ήλιδας  –  Αρχαίας  Ήλιδας  ως 
«Τουριστικά  αναπτυσσόμενες  περιοχές  με  έντονες  οικιστικές/τουριστικές  πιέσεις  που 
χρειάζονται  αναβάθμιση/εξυγίανση».  Η  περιοχή  αυτή  αντιμετωπίζεται  ενιαία  και 
χαρακτηρίζεται  ως «αρχαιολογικό  πολιτιστικό  τρίπολο  Αρχαία  Ολυμπία  –  Αρχαία  Ήλιδα  – 
Επικούρειος Απόλλωνας». 

• οι  ορεινές  περιοχές  Πύργου  –  Αρχαίας  Ολυμπίας  και  Ν.Δ.  Ηλείας  –  Καϊάφα  και  το 
Δρυοδάσος της Φολόης ως «Αναξιοποίητες περιοχές». 

Συνεπώς, ο προσδιορισμός της χωρικής ενότητας στο ΠΕΠ εστιάζει σε ένα τμήμα του αρχαιολογικού 
τριπόλου,  καθώς  και  σε  ένα  από  τα  σημαντικότερα  σημεία  εισόδου  (Κατάκολο).  Εντούτοις,  στο 
βαθμό  που  υπάρχουν  διαθέσιμοι  πόροι,  συμπληρωματικές  πηγές  χρηματοδότησης  και ωριμότητα 
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έργων/  παρεμβάσεων,  κρίνεται  σκόπιμη  η  εξέταση  της  διεύρυνσης  του  πεδίου  παρέμβασης  είτε 
γεωγραφικά είτε θεματικά. 

Ως σημείο αφετηρίας μπορεί να ληφθεί η αναλυτική τεκμηρίωση και προτάσεις που παρέχονται από 
το ΠΠΧΣΑΑ για το σύνολο της ΑΧΕ, και οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους 
του.  Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  ενδεικτικά,  οι  πλέον  σχετικές  προτάσεις  οι  οποίες 
μπορούν  να  λειτουργήσουν  ως  πλαίσιο  εξειδίκευσης  της  στρατηγικής  ΟΧΕ.  Αναλυτικά,  οι 
κατευθύνσεις/προτάσεις  του  ΠΠΧΣΑΑ  για  την  ενδοπεριφερειακή  αναπτυξιακή  χωρική  ενότητα 
Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Επιλεγμένες κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ για την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή χωρική ενότητα 

ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σταδιακή αναβάθμιση της περιφέρειας ως νότιας δυτικής πύλης της χώρας 

  Ολοκλήρωση / δημιουργία / βελτίωση και λειτουργία μεγάλων έργων 

  Ολυμπία Οδός (Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα – Τρίπολη) 

  ‘’Οριζόντια σύνδεση’’ (Κατάκολο – Πύργος –Ολυμπία Οδός – Αρχ. Ολυμπία – Τρίπολη) 

  Εθνικός σιδηροδρομικός άξονας (Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα) 

  Θεματικό τρένο  Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία 

 
Ολοκλήρωση υποδομών λιμένα Κατάκολου (λιμενική και χερσαία ζώνη) και σύνδεσή του με την Ε.Ο., 
Αρχαία Ολυμπία, καθώς και με την Τρίπολη. 

  Λειτουργία τουριστικού αγκυροβολίου ‐ μαρίνας και υδατοδρομίου στο Κατάκολο 

  Ενίσχυση Πύργου ως πρωτεύοντος περιφερειακού  

Αναβάθμιση της ΠΔΕ ως διεθνούς πολιτιστικού προορισμού με διεθνούς αξίας αρχαιολογικό – πολιτιστικό, 
φυσικό περιβάλλον: 

 
Δικτύωση της χωρικής ενότητας μέσω της ανάδειξης του αρχαιολογικού πολιτιστικού τριπόλου Αρχαία 
Ολυμπία – Αρχαία Ήλιδα – Επικούρειος Απόλλωνας 

  Ποιοτική σημειακή τουριστική ανάπτυξη παράκτιων ζωνών, με παράλληλο έλεγχο συγκρούσεων γης  

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με ορόσημο την Αρχαία Ολυμπία ‐ 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα 

 
Δράσεις προστασίας / ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας και Ναού Επικούρειου Απόλλωνα 
και δημιουργία διαδρομής Αρχ. Ολυμπίας – Νέδας – Ναού Επικούρειου Απόλλωνα – Αρχ. Ήλιδας.   

  Δράσεις ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, περιηγητικός, οικοτουρισμός, κλπ). 

  Θεσμοθέτηση και προστασία ενός ευρύτερου Ολυμπιακού τοπίου (κοιλάδα Αλφειού). 

  Βιώσιμη αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων των οικισμών παράκτιας ζώνης  

  Αντιμετώπιση ελλείψεων στην διαχείριση στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων  

  Master Plan για βιώσιμη αξιοποίηση παράκτιου μετώπου στην βάση της περιβαλλοντικής προστασίας. 

 
Υλοποίηση διαχειριστικού σχεδίου για αντιμετώπιση αιτιών υποβάθμισης οικοσυστημάτων (π.χ. 
απόβλητα, ευτροφισμός από λιπάσματα, αποψίλωση, απορρίψεις στερεών απορριμμάτων κλπ.). 

  Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων και προμήθεια εξοπλισμού 

 
Κατεπείγουσα κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο κανάλι του ΤΟΕΒ στη συνδετήρια οδό Πύργου‐ 
Κυπαρισσίας με την Ε.Ο. Πύργου ‐ Αρχ. Ολυμπίας (Κολιρέικες Παράγκες) 

  Ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας 

  Αντιρρυπαντική προστασία/απορρύπανση και διαχείριση λεκάνης Πηνειού 

  Υδραυλικές μελέτες και μελέτες αποχέτευσης 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα παραγωγής 

  Προστασία και εκσυγχρονισμός της γης υψηλής παραγωγικότητας  

  Στροφή/εστίαση σε προϊόντα ποιότητας με ενίσχυση/επέκταση βιολογικής καλλιέργειας/ κτηνοτροφίας 

 
Χωρική ανάδειξη/αξιοποίηση ζωνών ΠΟΠ/ΠΓΕ  (χωρικός προσδιορισμός  και δραστικός περιορισμός 
χρήσεων που δεν συνάδουν με τον τοπικό αγροτικό). 

  Προώθηση καινοτομίας και νέας τεχνολογίας στα προϊόντα μεταποίησης (ΠΟΠ/ΠΓΕ) 

  Εκσυγχρονισμός και επέκταση του αρδευτικού δικτύου Πηνειού. 

  Δημιουργία "Περιφερειακής Αγοράς – Δημοπρατήριο Αγροτικών προϊόντων  

Καθετοποίηση της μεταποίησης και επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας  

  Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου  

 
Ανάπτυξη καινοτομιών, βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων 
(υδατοκαλλιέργειες, σφαγεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, συσκευαστήρια, ψυκτικές αποθήκες κ.α.) 
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ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας 

 
Αξιοποίηση υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού στην Ε&Τ/ Στενότερη διασύνδεση με παραγωγικές 
δραστηριότητες και διάχυση καινοτομίας  

  Ηλεκτρονική πλατφόρμα χαρτογράφησης διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος, 

  Ηλεκτρονική πλατφόρμα σχεδίου πόλης περιοχής Πύργου 

  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (χρήση κινητών συσκευών) 

Ποιοτική αναβάθμιση, εμπλουτισμός με νέες μορφές και διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος (παράκτια 
περιοχή Πύργου ‐ Αρχαίας Ολυμπίας – _. Ήλιδας – Αρχαίας Ήλιδας) 

 
Ανάδειξη και προστασία της περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας και δικτύωση με τους υπόλοιπους 
αρχαιολογικούς χώρους του τριπόλου Αρχαίας Ολυμπίας – Ήλιδας ‐ Επικούρειου Απόλλωνα/ Περαιτέρω 
δικτύωση με Δελφούς, Επίδαυρο, κλπ / Προώθηση εναλλακτικού τουρισμού (πολιτιστικός)  

 
Ανάδειξη λιμένα Κατάκολου ως βασικού προορισμού – υποδοχής τουριστικού ρεύματος μέσω α) 
Τουριστικού αγκυροβολίου ‐ Μαρίνας στο Κατάκολο β) Υδατοδρομίου στο Κατάκολο 

  Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

  Προώθηση και καλύτερη αξιοποίηση τουριστικού προϊόντος 

  Εκπόνηση μελέτης ΠΕΧΠ, για εξυγίανση/ αναβάθμιση παράκτιας ζώνης (πρόταση νέων ρυθμίσεων). 

  Σχεδιασμός τοπικών χωροταξικών σχεδίων‐ΣΧΟΟΑΠ  

 
Μέτρα προστασίας/ άμυνας απέναντι στις επιπτώσεις και αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
(συμπ. υψηλός βαθμός τρωτότητας ακτών) 

  Ανάπτυξη/ συμπλήρωση αστικών υπηρεσιών Πύργου και Προσέλκυση Τουριστών από το Κατάκολο. 

Ορθολογική κατανομή του διοικητικού και κοινωνικού εξοπλισμού 

  Αστικές εξυπηρετήσεις/ υπηρεσίες διαδημοτικού επιπέδου στον πρωτεύοντα πόλο (Πύργος) 

Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών/ Εισαγωγή νέων τεχνολογιών/ Στήριξη επιχειρήσεων 

  Ο ποιοτικός εναλλακτικός και ειδικός τουρισμός. 

  Παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης  

  Εφαρμοσμένη έρευνα σε υψηλής τεχνολογίας λύσεις με άμεση εφαρμογή  

  Μεταποίηση/καθετοποίηση των παραπάνω προϊόντων. 

Ενίσχυση κοινωνικού εξοπλισμού, υποδομών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

 
Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Πύργου (συμπ. Θεματικού Πάρκου 
"ΞΥΣΤΡΗ" και πράσινης διαδρομής 

  Βελτίωση του κοινωνικού εξοπλισμού 

  Μελέτες/αναπλάσεις κέντρων και κοινόχρηστων χώρων κύριων οικισμών/ παράκτιου μετώπου  

  Εφαρμογή χωροταξικών/ πολεοδομικών μελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, τοπικών ρυμοτομικών). 

  Βελτίωση/ αναβάθμιση οδικού δικτύου, αστικής συγκοινωνίας και προσβασιμότητας ΑμεΑ. 
Πηγή:  Υπ.  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας &  Κλιμ.  Αλλαγής,  Δ/νση  Χωροταξίας  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΣΤΑΔΙΟ  Β1,  ΤΕΥΧΟΣ  Ι:  «Β.1.1.  Πρόταση 
Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου», Φεβρουάριος 2014 

 

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Παραλιακής Ζώνης Ηλείας 

Στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ηλείας  έχει  καθοριστεί  με  Προεδρικό  Διάταγμα  από  το  1993  Ζώνη 
Οικιστικού  Ελέγχου  (ΖΟΕ)22.  Η  ΖΟΕ  αφορά  το  σύνολο  της  παραλιακής  περιοχής  της  Ηλείας 
καλύπτοντας μια ευρύτατη περιοχή δυτικά του Εθνικού Δρόμου Πάτρας‐Πύργου‐ Κυπαρισσίας από 
τα Λεχαινά μέχρι το όριο με τη Μεσσηνία. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα23 καθορίζει χρήσης γης, 
κατώτατα όρια κατάτμησης καθώς και όρους και περιορισμούς δόμησης, για το σύνολο της περιοχής 
που  βρίσκεται  εκτός  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  καθώς  και  εκτός  ορίων  οικισμών 
προϋφιστάμενων του 1923 (βλ. και Χάρτη 2). Το σχετικό πλαίσιο χρήζει αναθεώρησης. 

 

   

                                                                 
22 Ν. 1337/83, άρθρο 29 παράγραφος 2 (ΦΕΚ33/Α/83): Ζώνες προστασίας, που καθoρίζονται κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου 1650/1986 (Α 160) 
«Για  την προστασία  του περιβάλλοντος»  και αποσκοπούν στην «άμεση προστασία  και  έλεγχο  της δόμησης  και  των  χρήσεων  γης στην  εκτός 
σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άναρχη ανάπτυξη με τη 
δημιουργία πραγματικών καταστάσεων που υπονομεύουν τον ορθολογικό σχεδιασμό». 
23 ΦΕΚ 1161 Δ/20.09.1993 και ΦΕΚ 86 Δ/02.02.1994 
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ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

Παρά  τις  διαπιστωμένες  ανάγκες  και  τις  επανειλημμένες  προσπάθειες  σε  βάθος  (τουλάχιστον) 
δεκαετίας,  το  σύνολο  της  ΠΕ  Ηλείας  και  χαρακτηρίζεται  από  γενική  έλλειψη  χωροταξικού 
σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Πρόοδος Υλοποίησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΠΕ Ηλείας 

Δήμος 
(Καλλικρατικός) 

Δημ. Ενότητα 

(Καποδιστριακός) 

Επίκαιρος 
(Π/Υ) 

Κατάσταση / Παρατηρήσεις 

Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Αρχαίας Ολυμπίας  380.000€ 
Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων. 
Πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. 

Λαμπείας  ‐ 
Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και 
στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

Λασιώνος  ‐ 

Φολόης  ‐ 

Πύργου 

Βώλακος  84.490€  Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και 
στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ Ιαρδάνου  127.330€ 

Πύργου  555.000€  Σε εξέλιξη (Φάση Β1) 

Ωλένης  ‐ 
Προβλήματα στην ανάθεση λόγω ενστάσεων και 
στη χρηματοδότηση λόγω απένταξης από Γ' ΚΠΣ 

Λόγω  και  της  σχετικής  πίεσης  από  τη  βασική  πηγή  χρηματοδότησης  (ΠΕΠ  2007‐2013),  τέσσερις 
μελέτες  ΓΠΣ‐ΣΧΟΟΑΠ  βρίσκονται  σε  στάδιο  τελικής  παραλαβής  και  αφορούν  τις  νυν  Δημοτικές 
Ενότητες  (πρώην Καποδιστριακούς Δήμους)  Σκιλλούντος,  Ζαχάρως,  Αμαλιάδος  και Πύργου,  με  την 
τελευταία να εμπίπτει σαφώς στα όρια της περιοχής ΟΧΕ.  

Μελέτη ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Πύργου (Β1 Πρόταση) 

Η Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Πύργου (Δήμου Πύργου) βρίσκεται στο στάδιο δημόσιας 
διαβούλευσης  της  Φάσης  Β1  (πρόταση).  Με  κάθε  επιφύλαξη,  παρατίθενται  βασικά  στοιχεία  της 
πρότασης,  επισημαίνοντας το ενδεχόμενο αλλαγών τόσο στο στάδιο της οριστικής μελέτης  (Β1  και 
Β2)  όσο  και  κατά  τις  διαδικασίες  έγκρισης  ΣΜΠΕ  και  έκδοσης  του  απαιτούμενου  ΠΔ.  Οι  βασικές 
αρχές της πρότασης συνοψίζονται στα εξής: 

α. εξασφάλιση  τόσο  της  εσωτερικής  συνοχής  της  δημοτικής  ενότητας  Πύργου  όσο  και  στην 
ανάπτυξη λειτουργικών συμπληρωματικών σχέσεων με την ευρύτερη χωροταξική κοινότητα,  

β. αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωρικών ενοτήτων της πόλης του Πύργου, ως 
προς τα κοινωνικό‐οικονομικά χαρακτηριστικά και το γεωγραφικό ανάγλυφο,  

γ. ενδυνάμωση αστικού ιστού και ενίσχυση της εσωτερικής οικιστικής δικτύωσης και του λοιπού 
οικιστικού δικτύου της ενδοχώρας,  

δ. πολεοδομική εξυγίανση και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στην έδρα της ΔΕ,  
ε. διαχείριση  του  παραλιακού  τμήματος  με  την  οργάνωση  τουριστικών  περιοχών,  περιοχών 

παραθερισμού  και  εποχικής  κατοίκησης  και  την  ταυτόχρονη  διαφύλαξη  των  περιοχών 
προστασίας (παράλια, αρχαιολογικοί χώροι, αμμοθίνες, δασικές περιοχές, ορεινές τοποθεσίες),  

στ. προστασία–  διαφύλαξη  αγροτικού  χώρου  και  αγροτικού  τοπίου  σε  όλη  την  έκταση  της  ΔΕ, 
καθώς και περιοχών με φυσικό πλούτο τόσο στα παράλια όσο και στην αγροτική ενδοχώρα,  

ζ. προστασία,  ανάδειξη  και  ολοκληρωμένη  διαχείριση φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος 
σε  όλη  την  έκταση  της  ΔΕ,  σε  ισορροπία  με  οικιστικές  ανάγκες  και  ανάγκες  χωροθέτησης 
οικονομικών  δραστηριοτήτων,  με  γνώμονα  και  την  ανάδειξη  αξιόλογων  στοιχείων  που  δεν 
έχουν αναγνωριστεί ή προβληθεί και  

η. ανάπτυξη ήπιων– εναλλακτικών μορφών τουρισμού βασισμένη στα στοιχεία και ιδιαιτερότητες 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κάθε περιοχής του αγροτικού εξωαστικού χώρου. 

Με γνώμονα τις ανωτέρω αρχές τα κύρια σημεία της τελικής πρότασης είναι τα εξής: 

 Προώθηση/ ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με εξασφάλιση της γεωργικής γης, 
με τη δημιουργία Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού 
Δόμησης (ΠΕΠΔ) 
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 Προώθηση  και  ανάπτυξη  του  δευτερογενούς  τομέα  παραγωγής  με  τη  δημιουργία  Περιοχών 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) 

 Προστασία  του φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  με  τη  δημιουργία Περιοχών  Ειδικής 
Προστασίας για  τις  εκτάσεις  επαναπλημμυρισμού  της λίμνης Μουριάς και  του Έλους Κάστας, 
των  παραποτάμιων  περιοχών  κατά  μήκος  του  Αλφειού  ποταμού,  καθώς  και  των  αξιόλογων 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της ΔΕ Πύργου 

 Τουριστική ανάπτυξη της ΔΕ με αξιοποίηση του συνόλου του παραλιακού μετώπου της 
 Δημιουργία περιφερειακού οδικού άξονα της πόλης του Πύργου 
 Δημιουργία  δρόμου περιβαλλοντικής αναβάθμισης‐  απευθείας  σύνδεση πόλης Πύργου με  το 

ΝΔ παραλιακό μέτωπο και δυνατότητα επέκτασης στο παραλιακό μέτωπο μέχρι Κατάκολο 

 Επέκταση ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) προς Λαμπέτι και Στρατόπεδο. 
 Εναρμόνιση των χρήσεων γης του ΓΠΣ με τις κείμενες διατάξεις. 
 Περιορισμός τοπικών και πολεοδομικών κέντρων/ ενίσχυση κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου 
 Ενίσχυση της κατοικίας επιπέδου γειτονιάς εντός του ΓΠΣ και εκτός των ορίων του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου 

 Οργάνωση οικισμών σε Πολεοδομικές Ενότητες και δημιουργία Τομέων για την ενίσχυση των 
συνεκτικών τμημάτων των οικισμών και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης 

 Επέκταση οικισμού Λασταίικα 
 Οριοθέτηση οικισμών Ελαιώνα, Πυργί και περιοχής Αλκυώνα – Σπιάτζα 
 Διόρθωση των ορίων των οικισμών Βυτιναίικα, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Γεώργιος, Ανθόπυργος  
 Ανάπλαση της περιοχής Κατάκολο – Αλκυώνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2508/97. 



 

Χάρτης 4: Προοπτικές ΟΧΕ Αρχαίας Ολλυμπίας 

 

Εφφαρμογή ΟΧΕ στοο Επιχειρησιακό ΠΠρόγραμμα Δυτικκή Ελλάδα 2014‐2020 
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Β.1.3. ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κύριες αναπτυξιακές επιλογές του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020 

Η  έκδοση  1.4  του  Περιφερειακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δυτικής  Ελλάδας 
(2014GR16M2OP005) υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2014, εγκρίθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  και  αποτελεί  το  βασικό  περιφερειακό  προγραμματικό  κείμενο  σε  ότι  αφορά  την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014‐2020. Το συνολικό ύψος του ΠΕΠ ανέρχεται σε 491 εκ. € εκ των οποίων  
392,8 εκ. € η συμμετοχή της ΕΕ. Το ΠΕΠ συνοψίζει το όραμα της ΠΔΕ ως εξής:  

«Αυτοτροφοδοτούμενη,  εξωστρεφής  και  αειφορική  ανασυγκρότηση  της  Περιφέρειας  Δυτικής 
Ελλάδας  εστιασμένη  στην  παγκόσμια  ταυτότητά  της,  στις  αξίες  για  τον  άνθρωπο  και  το 
περιβάλλον» 

Για  την  προαγωγή  του  αναπτυξιακού  οράματος  της  ΠΔΕ  επιλέγονται  διατυπώνονται  πέντε 
στρατηγικοί στόχοι: 

Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας 

Στρατηγικός  Στόχος  2:  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  ‐  μετάβαση  σε  μία  οικονομία  φιλική  στο 
περιβάλλον. 

Στρατηγικός Στόχος 3: Ανάπτυξη‐ εκσυγχρονισμός ‐ συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών. 

Στρατηγικός  Στόχος 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων 

Στρατηγικός  Στόχος  5:  Ανάπτυξη‐  εκσυγχρονισμός  ‐  συμπλήρωση  κοινωνικών  υποδομών, 
υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, στη στρατηγική στοχοθεσία της ΠΔΕ ενσωματώνονται κατευθύνσεις ανά τομέα:  

Αγροδιατροφή: Η στρατηγική συνίσταται  στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού κλάδου, 
ικανού  να  συμβάλει  στην  οικονομική  ευημερία  και  την  ποιότητα  ζωής  των  πολιτών,  μέσω  της 
παραγωγής  ανταγωνιστικών,  ποιοτικών  και  ασφαλών  τροφίμων  προστατευόμενης  ονομασίας 
προέλευσης,  με  υψηλή  προστιθέμενη  και  διατροφική  αξία.  Η  ανάπτυξη  της  αγροβιοδιατροφής 
αποτελεί σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο βασική προτεραιότητα προκειμένου να αλλάξει 
το παραδοσιακό μοντέλο αγροτικής παραγωγής – ιχθυοκαλλιέργειας και παραγωγής – επεξεργασίας 
τροφίμων. 

Τουρισμός‐Πολιτισμός: Η στρατηγική του Τουρισμού συνίσταται στην ανάδειξη του τουρισμού με το 
συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που 
θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Υλικά  ‐  Μικροηλεκτρονική:  Η  στρατηγική  στον  τομέα  των  Υλικών  και  της  Μικροηλεκτρονικής 
εστιάζει στην παραγωγή προηγμένων υλικών που αξιοποιούνται τόσο στη μικροηλεκτρονική όσο και 
στην  ενέργεια  και  στο  σχεδιασμό  εξαρτημάτων  μικροηλεκτρονικής  τα  οποία  βρίσκουν  σημαντικές 
εφαρμογές  σε  σειρά  κλάδων  όπως  τα  ηλεκτρονικά  συστήματα  (βιομηχανικές  και  καταναλωτικές 
εφαρμογές), οι ΤΠΕ κ.λπ. 

Ενεργειακά  συστήματα  και  εφαρμογές  –  ΤΠΕ:  Η  στρατηγική  στους  τομείς  των  ενεργειακών 
εφαρμογών  και  πληροφορικής  επικεντρώνεται  στην  οριζόντια  υποστήριξη  των  παραπάνω  τομέων 
καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αλυσίδων αξίας τους. 

Η  στρατηγική  του  ΠΕΠ  αντικατοπτρίζεται  στην  τελική  διαμόρφωση  των  πέντε  βασικών  αξόνων 
προτεραιότητας  (ΑΠ)  του  Προγράμματος  και  την  αντίστοιχη  χρηματοδοτική  τους  βαρύτητα.  Η 
μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στον ΑΠ 2 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (32%) και εν συνεχεία 
στον ΑΠ 3 «Μεταφορές» (27%). Ακολουθούν ο ΑΠ 4 «Κοινωνική Προστασία» (17%) ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση 
της Ανταγωνιστικότητας –Ε&Κ» (14%) και ο ΑΠ 5 «Υποδομές Υγείας & Εκπαίδευσης» (8%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Βαρύτητα αξόνων προτεραιότητας ΠΕΠ 

 

Για  την  εφαρμογή  του  ΕΣΠΑ  έχει  θεσπιστεί  ο  Νόμος  4314/2014  (ΦΕΚ  265/Α/23.12.2014)  για  τη 
διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική 
περίοδο 2014−2020. 

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2019 (Α Φάση) 

Με  βάση  την  υποχρέωση  των  Οργανισμών  τοπικής  Αυτοδιοίκησης  να  καταρτίζουν,  να 
παρακολουθούν  και  να  αξιολογούν  επιχειρησιακά  προγράμματα24,  η Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας 
βρίσκεται  στη  διαδικασία  εκπόνησης  Πενταετούς  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δυτικής  Ελλάδας 
2014  –  2019.  Το  εν  λόγω  πρόγραμμα  αφορά  τόσο  την  περιφερειακή  όσο  και  την  οργανωτική  ‐ 
λειτουργική  ανάπτυξη  καλύπτοντας  τις  αναπτυξιακές  υποδομές  και  επενδύσεις  καθώς  και  στη 
βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας της Περιφέρειας  και των Νομικών Προσώπων της. 

Κατά  την  περίοδο  συγγραφής  του  παρόντος  έχει  ολοκληρωθεί  η  1η  Φάση  του  Πενταετούς 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  (Στρατηγικός  Σχεδιασμός)  από  τη  Διεύθυνση  Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού   Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη συνεργασία του Κέντρο Προγραμματισμού 
και  Οικονομικών  Ερευνών  (ΚΕΠΕ).  Ο  Στρατηγικός  Σχεδιασμός  (Α  Φάση)  βρίσκεται  σε  απόλυτη 
συνάφεια με τα κύρια προγραμματικά κείμενα που έχουν ήδη εξεταστεί (ΠΕΠ, ΠΠΧΣΑΑ). 

Το  Στρατηγικό  Σχέδιο  της  ΠΔΕ  (2014‐2019)  περιέχει  εξαιρετικά  αναλυτική  παρουσίαση  της 
υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας. Η συμπυκνωμένη παρουσίαση υπό τη μορφή ανάλυσης 
SWOT παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

                                                                 
24  Απόφαση  Υπουργού  Εσωτερικών  35829/22.9.2014  «Περιεχόμενο,  δομή,  τρόπος  υποβολής,  όργανα  σύνταξης,  ελέγχου  και  αξιολόγησης, 
διαδικασία  κατάρτισης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  των  Πενταετών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β' βαθμού για την περίοδο 2014‐2019» (ΦΕΚ 264 τ. Β/6.10 2014). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Ανάλυση SWOT ΠΔΕ 

Ισχυρά Σημεία 
Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, με κύριο συντελεστή παγκόσμιας εμβέλειας την Ολυμπία.  
Κομβική θέση Πάτρας ως Δυτική Πύλη της Χώρας.  
Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου.  
Λειτουργία Υψηλής στάθμης πανεπιστημιακών σχολών (τρία πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ) και 
Ερευνητικών Ινστιτούτων Διεθνούς Εμβέλειας.  
Πλούσιο υδάτινο δυναμικό.  
Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόμενοι από διεθνείς συμβάσεις (NATURA, RAMSAR).  
Ισχυρή και πολυδιάστατη παραγωγική βάση στον πρωτογενή τομέα  
Υψηλότερο ποσοστό φοιτούντων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνολικού 
πληθυσμού  

Αδυναμίες 
Χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  
Χωρικά κατακερματισμένη Περιφέρεια  
Χαμηλή παραγωγικότητα πρωτογενούς τομέα (γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα) 
Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας.  
Μέτρια/χαμηλή θέση στη χρήση Η/Υ, ποσοστό χρήσης Διαδικτύου και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δημοσίων υπηρεσιών προς πολίτες/επιχειρήσεις  
Ελλιπής διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγική διαδικασία.  
Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας, ΤΠΕ. 
Έλλειψη οργανωμένων ΧΥΤΑ και υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων.  
Έλλειψη πολιτικού αεροδρομίου, κλειστών αυτοκινητόδρομων, σιδηροδρομικού δικτύου  
Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου.  
Δύσκολη προσπελασιμότητα ορεινών περιοχών.  
Αποδιάρθρωση βιομηχανίας  
Εποχιακά αυξημένη ανεργία/υποαπασχόληση λόγω ενασχόλησης με γεωργία/τουρισμό.  
Έλλειψη ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού  
Αδυναμία παραμονής τουριστικού ρεύματος  
Έλλειψη σύγχρονης υποδομής λειτουργίας της ΠΔΕ και ανεπαρκής σύνδεση με 
πραγματικές ανάγκες προσφερόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε υπαλλήλους της ΠΔΕ  
Πολύ χαμηλό ποσοστό αγροτών με κατάρτιση  

Ευκαιρίες 
Αύξηση παραγωγικότητας πρωτογενούς τομέα  
Δημιουργία/λειτουργία Δυτικού Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος – Πάτρα –Πύργος‐Τσακώνα), Ιόνια Οδός 
και σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής.  
Αξιοποίηση γεωγραφικής θέσης ως τουριστικός‐πολιτιστικός και εμπορευματικός διαμετακομιστικός 
κόμβος, δικτύων διευρωπαϊκής συνεργασίας/ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη (Νότιο Μεσογειακό τόξο)  
Επανεκκίνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος  
Περιθώρια αύξησης ποσοστού πληθυσμού Γ’βάθμιας εκπαίδευσης (μείωση διαρροής αποφοίτων)  
Προώθηση επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό και κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης 
Ανάπτυξη συστημάτων κατοχύρωσης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων – Ανάπτυξη συνεργειών 
υψηλού επιπέδου μεταξύ των τομέων παραγωγής  
Αξιοποίηση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών δομών της Περιφέρειας.  
Αύξηση παγκόσμιας ζήτησης ποιοτικών υπηρεσιών στον ειδικό και εναλλακτικό Τουρισμό.  
Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας γεωθερμική και βιοκαύσιμα ‐ βιομάζας.  
Ανάπτυξη τουρισμού και ιδιαίτερα των εναλλακτικών μορφών του (ιαματικός, θρησκευτικός, 
χειμερινός, κλπ)  
Αξιοποίηση ορυκτών πόρων της περιφέρειας (έρευνες για πετρέλαιο κλπ)  
Έλευση Φυσικού Αέριου  
Συμμετοχή στην Διαμεσογειακή Επιτροπή και στην μακροπεριφέρεια Ιονίου και Αδριατικής  
Αξιοποίηση της 5ης Προγραμματικής Περιόδου για ανάδειξη στρατηγικών πλεονεκτημάτων.  
Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού με εκπαίδευση , κατάρτιση, δικτύωση  

Απειλές 
Υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας  
Διάρρηξη κοινωνικής συνοχής  
Γήρανση και μείωση πληθυσμού στην Δυτική Ελλάδα  
Διαρροή επιστημονικού δυναμικού  
Έντονος ανταγωνισμός μετά την διεύρυνση (ΕΕ) του 2005 και ανταγωνισμός με Ελληνικές 
περιφέρεις στις οποίες ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται μεγάλα έργα υποδομής  
Καθυστέρηση ολοκλήρωσης μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων  
Εντεινόμενη τάση αποεπένδυσης στην Δυτική Ελλάδα  
Αποψίλωση και γήρανση ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
Συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που αποτρέπει εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος  
Πληθυσμιακή αποδυνάμωση της υπαίθρου.  
Ρυθμίσεις νέας ΚΑΠ.  
Διάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού καλύμματος λόγω αποδάσωσης, υπερβόσκησης  
Η συρρίκνωση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

Πηγή: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Μάιος, 2015) ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014‐2019 (1η φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός)  
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Με βάση την ανάλυση επαναδιατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της ΠΔΕ 

«Αυτοτροφοδοτούμενη,  εξωστρεφής  και  αειφορική  ανασυγκρότηση  της  Περιφέρειας  Δυτικής 
Ελλάδας  εστιασμένη  στην  παγκόσμια  ταυτότητά  της,  στις  αξίες  για  τον  άνθρωπο  και  το 
περιβάλλον» 

και εξειδικεύεται σε έξι στρατηγικούς στόχους:  

Στρατηγικός  στόχος  1:  Ενίσχυση  κοινωνικής  συνοχής  με  στοχευμένες  δράσεις  και  βελτίωση 
υποδομών και υπηρεσιών στην υγεία, πρόνοια, παιδεία ‐ Δια βίου μάθηση, αθλητισμό. 

Στρατηγικός στόχος 2: Ενίσχυση και ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας  

Στρατηγικός στόχος 3: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

Στρατηγικός  στόχος  4: Ανάδειξη  τουριστικού  προϊόντος  της  Δυτικής  Ελλάδας  σε  διασύνδεση  με 
πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους της περιοχής μας  

Στρατηγικός στόχος 5: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων  

Στρατηγικός  στόχος  6:  Βελτίωση  διοικητικής  λειτουργίας  οργανισμού  (και  οργανισμών) 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση χάραξης και υλοποίησης διακριτής περιφερειακής 
πολιτικής. 

Σε  εξέλιξη  βρίσκεται  η  εκπόνηση  των  επόμενων  Φάσεων  του  πενταετούς  Επιχειρησιακού 
(Επιχειρησιακό  Σχέδιο,  Πενταετές  Πρόγραμμα  Δράσεων  και  Οικονομικό  Πρόγραμμα,  Δείκτες 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης). 

 

Εθνική Στρατηγική Έξυπνη Εξειδίκευσης 2014−2020 

Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης25 αναπτύχθηκε ώστε η χώρα αλλά και κάθε περιφέρεια 
να  εστιάσει  στην  ενίσχυση  συγκεκριμένων  κατηγοριών  επενδύσεων  που  θα  προσδώσουν 
ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  στην  οικονομία.  Πρόκειται  για  μία  τοπο‐κεντρική  (place‐based) 
προσέγγιση που  λαμβάνει υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών σε ότι 
αφορά στα χαρακτηριστικά τους και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν προς την οικονομική 
ανάπτυξη.  Η  RIS  εισάγεται  ως  βασική  προϋπόθεση  για  τη  λήψη  στήριξης  μέσω  των  Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών  και  Επενδυτικών  Ταμείων  (ΕΔΕΤ)  και  ειδικότερα  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Σε ότι άφορα την  έρευνα  τεχνολογική ανάπτυξη και  καινοτομία,  η Εθνική  Στρατηγική υιοθετεί  την 
ακόλουθη ανάλυση SWOT: 

                                                                 
25
 ΥΑ 82193/ΕΥΣΣΑ 1810 (ΦΕΚ1862 27‐08‐2015), Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014‐2020. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Σύνοψη Ισχυρών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (SWOT) 

Ισχυρά Σημεία 
Ισχυρή εξειδίκευση σε όρους ΑΠΑ και απασχόλησης στους τομείς 
του  Τουρισμού,  της  Αγροδιατροφής,  των  Πλωτών Μεταφορών, 
των  Τεχνών,  των  Πολιτιστικών  και  Δημιουργικών  Βιομηχανιών 
(ΠΔΒ), της Διαχείριση Αποβλήτων και της Υγείας. 
Πολιτισμός  και  πολιτιστική  κληρονομιά  ανεκτίμητης  αξίας  με 
άμεση επιρροή στον τουρισμό, τις τέχνες και τις ΠΔΒ γενικότερα. 
Σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. 
Πλησίον  του  κοινοτικού  μέσου  όρου  ποσοστά  προσωπικού 
έρευνας και ανάπτυξης. 
Πολύ ανταγωνιστική συμμετοχή του ερευνητικού δυναμικού στα 
ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας (FP7). 
Υψηλή  ερευνητική  εξειδίκευση  σε  εθνικό  επίπεδο  στους  τομείς 
των  ΤΠΕ,  υγείας,  αγροδιατροφής,  υλικών,  περιβάλλοντος  και 
ενέργειας. 
Υψηλότερος του παγκόσμιου μέσου όρου δείκτης απήχησης των 
δημοσιεύσεων  των  Ελλήνων  ερευνητών  στους  τομείς  των 
φυσικών  επιστημών  και  των  επιστημών  Μηχανικής  & 
Τεχνολογίας 
Ανάπτυξη καινοτόμων clusters στο χώρο των ΤΠΕ, της υγείας, της 
δημιουργικής  Βιομηχανίας  (gaming),  της  Διαστημικής  και  της 
Μικροηλεκτρονικής. 
Αυξημένος  βαθμός  συνεργασιών  ανάμεσα  στις  μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
Υψηλά ποσοστά ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. 

Αδυναμίες 
Χαμηλό ποσοστό  ΕΤΑΚ ως ποσοστό ΑΕΠ,  ιδιαίτερα ως προς  τη  συμμετοχή  του 
ιδιωτικού τομέα. 
Έλλειψη αμιγώς εθνικών πόρων για δραστηριότητες ΕΤΑΚ. 
Κατακερματισμός  ερευνητικής  προσπάθειας/  υποδομών  και  έλλειψη  κρίσιμης 
μάζας. 
Παραγωγικός  ιστός  αποτελούμενος  από  μικρού  μεγέθους  επιχειρήσεις 
μέσης/χαμηλής  τεχνολογίας  οι  οποίες  στηρίζονται  στην  απόκτηση‐υιοθέτηση 
ώριμης τεχνολογίας από το εξωτερικό και όχι στην έρευνα και ανάπτυξη. 
Ανισομερής ανάπτυξη περιφερειών ως προς το ΑΕΠ και ως προς επιδόσεις ΕΤΑΚ. 
Χαμηλότερο  του  κοινοτικού  ΜΟ  ποσοστό  επιχειρήσεων  με  καινοτομία 
προϊόντος. 
Χαμηλή συνεισφορά των καινοτομικών προϊόντων στο συνολικό κύκλο εργασιών 
των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος. 
Υψηλά ποσοστά δαπανών για καινοτομικές δραστηριότητες αφορούν σε αγορά 
μηχανημάτων και εξοπλισμού (63,2%) και πολύ χαμηλότερα σε ΕΤΑΚ. 
Εξαιρετικά χαμηλός αριθμός πατεντών. 
Εξαιρετικά  χαμηλή  χρηματοδότηση  επιχειρηματικού  κινδύνου  (π.χ.  VCs)  και 
έλλειψη κουλτούρας γι’ αυτό. 
Εξαιρετικά  χαμηλό  ποσοστό  καινοτομικών  δραστηριοτήτων  στο  πλαίσιο 
δημόσιων συμβάσεων. 
Μικρή  συσχέτιση  μεταξύ  ζήτησης  και  προσφοράς  ΕΤΑΚ  από  την  πλευρά  των 
επιχειρήσεων και του ερευνητικού τομέα. 
Ανεπάρκεια  ενδιάμεσων  μηχανισμών  και  εξειδικευμένου  προσωπικού  για 
τεχνολογική  συνεργασία,  κατοχύρωση  ευρεσιτεχνιών  και  αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Μη ικανοποιητική διάχυση τεχνολογιών ΤΠΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  
Υστέρηση σε θέματα γεφύρωσης ψηφιακού χάσματος με άλλα ΚΜ της ΕΕ 
Ελλιπής  εκπαίδευση  των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες  τεχνολογίες  χαμηλές 
επιδόσεις στη δια βίου μάθηση γενικά. 
Μη  φιλικό  προς  την  καινοτομία  περιβάλλον,  εκπαιδευτικό  σύστημα  και 
γενικότερη κουλτούρα. 
Πολύπλοκο  γραφειοκρατικό  πλαίσιο  διαχείριση  έργων  ΕΤΑΚ  και  περιορισμένη 
διοικητική  ικανότητα του δημοσίου τομέα. Συνεχής αλλαγές στη διακυβέρνηση 
της έρευνας και της τεχνολογίας 2009‐2015. 
Θέματα  καινοτομίας:  ασάφεια  στη  διαχείριση,  επικαλύψεις  αρμοδιοτήτων  και 
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπουργείων. 
Μεγάλη  εξάρτηση σε  επίπεδο πολιτικής,  προτεραιοτήτων  και  χρηματοδότησης 
Ελληνικού συστήματος Ε.ΤΑ.Κ από EE (κυλιόμενα FPs και Διαρθρωτικά Ταμεία). 
Έλλειψη συντονισμού μεταξύ πολιτικής Ε.ΤΑ.Κ και άλλων δημόσιων πολιτικών. 
Αδυναμία  πραγματικής  ανάδειξης  Ε&Τ  σε  προτεραιότητα  πολιτικής  που 
συμβάλλει στην οικονομία με συγκεκριμένες δράσεις, μέτρα. επενδύσεις κ.λπ. 
Περιορισμένη αντίληψη  της  κοινωνίας  για  τη προστιθέμενη αξία  και  τα οφέλη 
της Ε&Τ στην ποιότητα ζωής και την οικονομία. 
Υψηλό ποσοστό αποφυγής αβεβαιότητας (uncertainty avoidance) στην Ελληνική 
κουλτούρα  που  συσχετίζεται  με  τις  χαμηλές  επιδόσεις  στη  καινοτομία  και 
αύξηση της γραφειοκρατίας (Hofstede Culture Compass) 
Διαφαινόμενη  αδυναμία  συμπληρωματικής  εθνικής  χρηματοδότησης  για 
συμμετοχή στα προγράμματα κλπ. των διεθνών / διακυβερνητικών οργανισμών 
καθιστά  ασύμφορη  την  πληρωμή  και  μόνο  της  υψηλής  ετήσιας  εισφοράς  σε 
αυτούς 

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση  της  γεωστρατηγικής  θέσης  της  χώρας  στο  ΝΑ  άκρο 
της Ε.Ε. 
Η  Συμφωνία  Εταιρικής  Σχέσης  (2014‐2020)  και  η  διαμόρφωση 
της  στρατηγικής  RIS3  η  οποία  αναδεικνύει  την  Ε.ΤΑ.Κ  στους 
τομείς  προτεραιότητας  ως  κινητήρια  δύναμη  ανάπτυξης  της 
χώρας. 
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΤΑΚ με θετικές προεκτάσεις στην 
διαμόρφωση  εθνικής  στρατηγικής,  αποτελεσματικότερης 
συνεργασίας  κεντρικής  διοίκησης  ‐  Περιφερειών.  Εμπέδωση 
σχέσεων  εμπιστοσύνης  Κέντρου‐Περιφέρειας  μέσω  σχεδιασμού 
RIS3. 
Νέα προγραμματική περίοδος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΤΑΚ 
με αυξημένους πόρους (Horizon 2020. COSME). 
Ανασχεδιασμός της στρατηγικής ΕΤΑΚ με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. 
Ελληνική  επιστημονική  κοινότητα  της  διασποράς  με  υψηλή 
εξειδίκευση,  πολύτιμη  εμπειρία  και  δικτύωση.  Ανάδειξη  της 

Απειλές 
Ευμετάβλητο  οικονομικό  περιβάλλον,  παρατεταμένη  οικονομική  κρίση, 
σημαντική μείωση του ΑΕΠ. 
Υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα των νέων.  
Συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς. 
Στασιμότητα εξαγωγών. 
Αυξανόμενη φυγή επιστημόνων, ταλέντων (Brain drain). 
Μεγάλη  διεθνής  κινητικότητα  Ελλήνων  επιστημόνων,  ερευνητών  όλων  των 
βαθμίδων. 
Μείωση  μισθών  ερευνητικού  προσωπικού  και  μη  ανανέωση  ερευνητικής 
κοινότητας. 
Διαφαινόμενη διεύρυνση του χάσματος με τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες.  
Τάση  αξιοποίησης  των  αποτελεσμάτων  ΕΤΑΚ  από  φορείς  του  εξωτερικού 
("Innovate in Greece, Exploit Elsewhere"). 
Η  διαφαινόμενη  μείωση  της  ελληνικής  συμμετοχής  σε  δράσεις  του  «Ορίζοντα 
2020» εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού και 
της  αδυναμίας  συμμετοχής  ελληνικών  φορέων  σε  δράσεις  που  απαιτούν 
συγχρηματοδότηση από καθαρά εθνικούς πόρους. 
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Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  με  σημαντικά  πολλαπλασιαστικά 
οφέλη  από  την  εφαρμογή  διεπιστημονικής  έρευνας,  την 
εφαρμογή  και  αξιοποίηση  ΤΠΕ  με  θετικές  επιπτώσεις  στον 
Τουρισμό  Ανάπτυξη  ισχυρού  ονόματος  (brand  name)  στα 
προϊόντα  αγροδιατροφής  και  ανάδειξη  του  Μεσογειακού 
διατροφικού προτύπου.  
Αυστηρότερο διεθνές θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος 
Διεθνής επέκταση των αγορών γενοσήμων φαρμάκων καθώς και 
του ιατρικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας. 
Ευρεία  εξάπλωση  χρήσης  κινητών  ‐  έξυπνων  συσκευών  (smart 
devices)  και  διείσδυση  τους  σε  πολλαπλούς  τομείς  ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
Αξιοποίηση  της  συμμετοχής  της  χώρας  στους 
διεθνείς/διακυβερνητικούς  ερευνητικούς  &  τεχνολογικούς 
φορείς  και  σημαντικές  ευκαιρίες  για  συνεργασία  με  Ελληνικές 
επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής. 
Ύπαρξη επιχειρήσεων έντασης γνώσης και δημιουργικότητας 
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων ΕΤΑΚ 

Αργή  αντικατάσταση  των  παραδοσιακών  εταιριών  από  νέες,  έντασης 
τεχνολογίας, επιχειρήσεις. 
Φοβική  προς  την  τεχνολογία  συμπεριφορά  του  πληθυσμού,  ευαίσθητη  σε 
θέματα περιβάλλοντος και υγείας. 
Συνέχιση  της  πολιτικής  αστάθειας  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Μεσογείου, 
Μέσης Ανατολής 

Με βάση την ανάλυση SWOT τίθενται οι εξής‐ανάγκες παρέμβασης για την περίοδο 2014‐2020: 

 Ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  των  υποδομών  στους 8  τομείς  προτεραιότητας  και 

στα πεδία εφαρμογής των Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής.  

 Αξιοποίηση  του  άυλου  κεφαλαίου  του  δημόσιου  συστήματος  ΕΤΑΚ  σε  έρευνες  και  διεθνή 

δικτώση. 

 Αξιοποίηση του δυναμικού νέων επιστημόνων. 

 Ανάπτυξη  της  αφομοιωτικής  και  καινοτομικής  ικανότητας  του  παραγωγικού  τομέα  (ιδιωτικού 

και δημόσιου)   με την ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγικών φορέων και με την 

αξιοποίηση  του  επιστημονικού  και  τεχνικού  δυναμικού  για  την  ανάδειξη  νέων  παραγωγικών 

φορέων  (τεχνοβλαστών,  νεοφυών  επιχειρήσεων  κ.α.)  και  νέων  επιχειρηματικών  μοντέλων 

(ανοικτής καινοτομίας, ομότιμης παραγωγής, συνεταιρισμών γνώσης,‐ know‐ops, κ.ά.). 

 Πύκνωση του συστήματος καινοτομίας, με ανάπτυξη των θεσμών και ικανοτήτων συνεργασίας, 

με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών συνεργατικών ομάδων (innovation clusters). 

 Ανάπτυξη της εξωστρέφειας του συστήματος καινοτομίας για τη διάδοση των δυνατοτήτων της 

ΕΤΑΚ και τη διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικότητας. 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των συντελεστών του συστήματος καινοτομίας, τόσο σε ότι αφορά 

την  ανάπτυξη  συνεργασιών  για  την  προώθηση  και  αξιοποίηση  καινοτομίας,  όσο  και  για  την 

παρακολούθηση  και  ενεργητική  αφομοίωση  και  αξιοποίηση  των  επιστημονικών  και 

τεχνολογικών εξελίξεων διεθνώς. 

 Ανάπτυξη μηχανισμού συλλογικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης της Στρατηγικής Ε.ΤΑ.Κ, ώστε 

να  παραμένει  επίκαιρη,  ευφυής  και  βιώσιμη  στο  πέρασμα  του  χρόνου,  αναπτύσσοντας  και 

αξιοποιώντας  στρατηγικά  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  που  βασίζονται  στην  επένδυση  στη 

γνώση και την καινοτομική προσπάθεια. 

 

Το Όραμα της στρατηγικής RIS μπορεί να συμπυκνωθεί στο εξής: 

Η στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
με βασικό πυλώνα την έρευνα,  την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για την άμβλυνση 
των  περιφερειακών  ανισοτήτων  και  τη  δημιουργία  βιώσιμης  απασχόλησης  με  σεβασμό  στον 
άνθρωπο  και  στην  κοινωνία,  στο  περιβάλλον  και  στον  πολιτισμό.  Επίσης,  η  στρατηγική  της 
έξυπνης εξειδίκευσης αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εργασίας και 
γενικότερα  στην  διαμόρφωση  των  κατάλληλων  συνθηκών  για  την  αποτελεσματική  αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Για  την  υλοποίηση  του  οράματος,  η  χώρα  έχει  θέσει ως  στόχο,  στο  πλαίσιο  του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  και  του  Εθνικού  Προγράμματος  Μεταρρυθμίσεων,  οι 
επενδύσεις σε έρευνα να φθάσουν από το 0,80% του ΑΕΠ το 2013 στο 1,2% το 2020. Αντίστοιχα, η 
επένδυση στην έρευνα από την πλευρά των επιχειρήσεων προσδοκάται να ανέλθει από 0,27% του 
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ΑΕΠ το 2013 σε περίπου 0,38% του ΑΕΠ το 2020. Η φιλοδοξία είναι στην επικαιροποίηση της RIS3, οι 
στόχοι αυτοί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω. 

Η RIS3 έχει συγκεκριμένη τομεακή διάσταση και περιλαμβάνει τους τομείς: 

 Αγρο‐διατροφή 

 Βιοεπιστήμες & Υγεία ‐ Φάρμακα 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Ενέργεια 

 Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

 Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα 

 Υλικά ‐ Κατασκευές 

 Πολιτισμός ‐ Τουρισμός ‐ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

Το  Σχέδιο  Παρέμβασης  RIS3  αποτελείται  από  τρεις  Στρατηγικές  επιλογές  και  τέσσερις  άξονες 
παρέμβασης που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Ανάπτυξη των κατηγοριών παρέμβασης RIS3 

Στρατηγικές 
επιλογές RIS3 

1. Επένδυση στη δημιουργία 
και διάχυση της Νέας Γνώσης

2. Επένδυση στην έρευνα 
και καινοτομία 

3. Ανάπτυξη καινοτομικής 
νοοτροπίας και θεσμών και 
διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την 

κοινωνία 

Άξονες 
παρέμβασης 

Κατηγορίες παρέμβασης 

α. Ανάπτυξη 
δυναμικού 
(capacity building) 

1.α Ανάπτυξη δυναμικού 
ΕΤΑΚ στους τομείς 
εξειδίκευσης 

2.α Εκκόλαψη νέων 
επιχειρηματικών παικτών 

3.α Ενίσχυση μηχανισμών 
και θεσμικού πλαισίου 

β. Ενίσχυση 

δραστηριοτήτων 

ΕΤΑΚ 

1.β Ενίσχυση δραστηριοτήτων 
ΕΤΑΚ και νησίδων αριστείας 

2.β Ενίσχυση της 
ενδογενούς έρευνας και 
καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις 

3.β Ενίσχυση της ζήτησης για 
καινοτομία από τη δημόσια 
διοίκηση 

γ. Μηχανισμοί και 
δομές 
υποστήριξης 

1.γ Ενίσχυση (Υπο)δομών 
δικτύωσης 

2.γ Υποδομές και 
μηχανισμοί στήριξης 
καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας 

3.γ Μηχανισμοί 
Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης και 
Τεκμηρίωσης 

δ. Εξωστρέφεια 
και δικτύωση 

1.δ Διασύνδεση και 
συνεργασία σε ΕΤΑΚ 

2.δ Επιχειρηματική 
εξωστρέφεια 

3.δ Ανάπτυξη καινοτομικής 
κουλτούρας 

 

Οι προβλεπόμενες κατηγορίες παρέμβασης ανά στρατηγική επιλογή αναλύονται παρακάτω: 
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Στρατηγική επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης 

1.α  Ανάπτυξη  δυναμικού  Ε.ΤΑ.Κ  στους  τομείς  εξειδίκευσης:  ενίσχυση  του  δυναμικού  ΕΤΑΚ  στους  τομείς 
εξειδίκευσης  και στις βασικές  τεχνολογίες  γενικής  εφαρμογής,  ανάπτυξη  του δυναμικού ενδιάμεσης στήριξης 
και  τεχνολογικής  συνεργασίας  με  τη  συμμετοχή  των  επιχειρήσεων  και  ενίσχυση  του  ανθρώπινου  δυναμικού 
τόσο ποσοτικά και ποιοτικά, όσο και σε ικανότητες αξιοποίησης της ΕΤΑΚ. 
1.β Ανάπτυξη δραστηριότητας Ε.ΤΑ.Κ και νησίδων αριστείας: ενίσχυση της δραστηριότητας ΕΤΑΚ στους τομείς 
εξειδίκευσης  και  στις  βασικές  τεχνολογίες  γενικής  εφαρμογής,  αξιοποίηση  των  ερευνητικών  υποδομών  και 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, 
clusters, κλπ. και ενίσχυση της ανάπτυξης νέων προϊόντων και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
1.γ  Ενίσχυση  (Υπο)δομών  δικτύωσης:  ενίσχυση  φορέων  ΕΤΑΚ  ώστε  να  μπορούν  να  συνεργάζονται  με 
επιχειρήσεις και clusters, να παρέχουν υπηρεσίες ΕΤΑΚ, καλύτερη δικτύωση και συντονισμός των φορέων στους 
τομείς εξειδίκευσης και στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού 
έργου και δυναμικού. 

1.δ  Διασύνδεση  και  συνεργασία  σε  ΕΤΑΚ:  ενίσχυση  της  διασύνδεσης  και  οργανικής  ένταξης  του  εθνικού 

συστήματος ΕΤΑΚ στο Ευρωπαϊκό, ενίσχυση και καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού έργου και δυναμικού και 

προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου στις υποδομές ΕΤΑΚ. 

Στρατηγική επιλογή 2: Επένδυση στην έρευνα και καινοτομία 

2.α  Εκκόλαψη  νέων  επιχειρηματικών  παικτών:  ίδρυση  τεχνοβλαστών,  υποστήριξη  της  ωρίμανσης 
επιχιερηματικών  ιδεών  και  ίδρυση  νέων  επιχειρήσεων,  ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  νέας  γνώσης  μέσω  της 
συγκρότησης  νέων  θεματικών  συνεργατικών  σχηματισμών  επιχειρήσεων  με  τους  οποίους  μπορεί  να 
συμπράττουν ερευνητικοί φορείς (ΑΕΙ & ΕΚ) (clusters) και εκπαίδευση, ενίσχυση και μεταξύ τους δικτύωση του 
ανθρώπινου δυναμικού στο κλάδο της επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδες, εκκολαπτήρια, επιταχυντές κλπ.). 
2.β  Ενίσχυση  της  ενδογενούς  έρευνας  και  καινοτομίας  στις  επιχειρήσεις:  ανάπτυξη  κουλτούρας  καινοτομίας, 
κυρίως  στις  ΜΜΕ,  ενίσχυση  της  ανάπτυξης  νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  ανάπτυξη  συνεργασιών 
ερευνητικών  φορέων  με  επιχειρήσεις,  αλλά  και  επιχειρήσεων  μεταξύ  τους,  αξιοποίηση  των  δημοσίων 
επενδύσεων  και  προμηθειών  για  την  έλξη  της  καινοτομικής  προσπάθειας,  υποστήριξη  καινοτομίας  στην 
παραγωγική διαδικασία και ενίσχυση των θέσεων των επιχειρήσεων στην αγορά. 
2.γ Υποδομές και μηχανισμοί στήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας: ανάπτυξη υποδομών εκκόλαψης νέων 
καινοτόμων  επιχειρήσεων,  στήριξη  της  επιχειρηματικής  προσπάθειας  και  στην  ανάπτυξη  ψηφιακών 
πλατφόρμων συνεργασίας και συναλλαγών. 
2.δ Επιχειρηματική εξωστρέφεια: ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων εξωστρέφειας τα οποία θα 
επικαιροποιούνται  ετησίως  και  θα  περιλαμβάνουν  δράσεις  για  τις  εξαγωγές  και  ένταξη  των  ελληνικών 
επιχειρήσεων και κλάδων στις διεθνείς αλυσίδες και δίκτυα αξίας, ιδίως στα υψηλής τεχνολογίας. 

Στρατηγική επιλογή 3: Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών και διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με 
την κοινωνία 

3.α Ενίσχυση μηχανισμών και θεσμικού πλαισίου: αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για 
την ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων δίνοντας ώθηση στην επιχειρηματική   δραστηριότητα  και   θα   
αξιοποιήσουν  ανενεργούς  χρηματοδοτικούς  πόρους  και  ανάπτυξη  και  έγκριση  πρωτοκόλλων  για  την 
πιστοποίηση  ψηφιακών  πλατφόρμων  για  την  διευκόλυνση  της  λειτουργίας  χρηματοδοτικών  εργαλείων  (π.χ. 
crowdfunding κ.λπ.). 
3.β  Ενίσχυση  της  ζήτησης  για  καινοτομία  από  τη  δημόσια  διοίκηση:  εκσυγχρονισμός  και  επικαιροποίηση  του 
θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση των δημοσίων προμηθειών και επενδύσεων με σκοπό την ενθάρρυνση 
της  καινοτομίας  και  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  των  δημόσιων  υπηρεσιών  σε  ζητήματα  που 
αφορούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 
3.γ  Μηχανισμοί  Επιχειρηματικής  Ανακάλυψης  και  Τεκμηρίωσης:  διαμόρφωση  ενός  μονίμου  μηχανισμού 
συλλογικής  μάθησης  και  διαμόρφωσης  στρατηγικής  για  τη  συνεχή  προσαρμογή  της  εθνικής  και  κλαδικής‐
τομεακής εξειδίκευσης, και συγκρότηση μηχανισμού τεκμηρίωσης και επεξεργασίας πολιτικών. 
3.δ Ανάπτυξη καινοτομικής κουλτούρας: προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, εξοικείωση του κοινού με 
την τεχνολογική εξέλιξη μέσω επιδεικτικών και πιλοτικών έργων, πρόσβαση του κοινού και ιδίως της νέας γενιάς 
στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξη διεθνούς οπτικής και δικτύωσης στη νέα γενιά από 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Η  Στρατηγική  Έξυπνης  Εξειδίκευσης  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας  (RIS3  ΠΔΕ,  Φεβρουάριος  2015) 
εστιάζει ακόμα περισσότερο σε συγκεκριμένες προτεραιότητες τόσο στρατηγικά όσο και θεματικά.  

Στη σχετική στρατηγική,  γίνεται η διάγνωση ότι η ΠΔΕ είναι η δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια  της 
Ελλάδας  και  εμφανίζει  περαιτέρω  έντονες  πτωτικές  τάσεις,  οι  οποίες  εκφράζονται  σε  διάφορους 
δείκτες  όπως αυτός  την  ηλικιακής  γήρανσης  και  η  μείωση  του ποσοστού  του οικονομικά  ενεργού 
πληθυσμού  (στοιχεία  που  ισχύουν  και  στην  υπό  εξέταση  περιοχή).  Σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό 
Περιφερειακό  Παρατηρητήριο  η  ΠΔΕ  χαρακτηρίζεται  ως  μέτρια  καινοτόμα.  Η  ικανότητα  της 
απορρόφησης  των  νέων  τεχνολογιών  από  τις  επιχειρήσεις  στην  ΠΔΕ  χαρακτηρίζεται,  επίσης,  ως 
χαμηλή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, όπου περίπου το 29% 
των απασχολούμενων έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας να 
κυμαίνεται  άνω  του  40%.  Η  ύπαρξη  σημαντικής  εκπαιδευτικής  και  ερευνητικής  δραστηριότητας  ‐ 
από  3  κρατικά  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  3  ερευνητικά  ινστιτούτα‐  υποδηλώνει  μια 
σημαντική διαρροή αποφοίτων. 

Από  μια  άλλη,  με  βάση  τη  συγκέντρωση  της  απασχόλησης  και  σε  σύγκριση  με  το  μέσο  όρο  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  η  περιφέρεια  εμφανίζει  εξειδίκευση  στη  γεωργία  και  κτηνοτροφία,  στις 
ιχθυοκαλλιέργειες,  στην  ποτοποιία,  στον  τουρισμό,  τις  κατασκευές  και  στις  χερσαίες  μεταφορές. 
Παράλληλα  αναπτύσσονται  παραγωγικές  δραστηριότητες  οι  οποίες  αν  και  παρουσιάζουν 
περιορισμένο όγκο εργασιών, μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις για επιχειρησιακή ανάπτυξη και 
εξαγωγές για την περιοχή. Οι δραστηριότητες αυτές εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως η 
μικροηλεκτρονική, τα υλικά, η παραγωγή ενεργειακού εξοπλισμού και η νανο‐τεχνολογία. 

Τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  της  περιοχής  συνιστούν  στη  δημιουργία  της  παρακάτω  ανάλυσης 
SWOT, στην οποία παρουσιάζονται ταυτόχρονα οι ευκαιρίες και οι απειλές που συνεπάγονται μέσω 
των ιδιαιτεροτήτων τις περιφέρειας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Σύνοψη Ισχυρών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (SWOT) 

Ισχυρά Σημεία 
Σημαντικός Πρωτογενής Τομέας 
Ισχυρός ερευνητικός πόλος σε: αγροτικές τεχνολογίες, χημεία και 
υλικά,  νανοτεχνολογία,  περιβαλλοντικές  τεχνολογίες  και 
καύσιμα, επιστήμες ζωής και τη βιοτεχνολογία. 
Εξειδίκευση  σε:  Γεωργία,  Ιχθυοκαλλιέργειες,  Ποτοποιία, 
Τουρισμός, μεταφορές, κατασκευές 
Παρουσία του cluster μικροηλεκτρονικής 
Σημαντικές  δαπάνες  σε  έρευνα  σε  επιχειρήσεις 
μικροηλεκτρονικής  
Άμεσες  Ξένες  Επενδύσεις  στη  μικροηλεκτρονική  –Samsung  – 
Citrix 
Υποδομές για στέγαση και επώαση επιχειρήσεων 

Αδυναμίες 
Δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια  
Μικρό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού ‐ Αποβιομηχάνιση 
Διαρροή αποφοίτων 
Το  ποσοστό  των  πτυχιούχων  στο  σύνολο  των  εργαζόμενων    είναι  το  70%  του 
εθνικού ποσοστού 
Χαμηλή συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 
Χαμηλές επενδύσεις σε έρευνα από τις επιχειρήσεις 
Χαμηλή ικανότητα απορρόφησης καινοτομιών από τις επιχειρήσεις 
Αδύναμο  περιφερειακό  σύστημα  διοίκησης  του  συστήματος  έρευνας  και 
καινοτομίας 

Ευκαιρίες

Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος με ανάπτυξη 
συνεργιών με πολιτισμό και γεωργία‐τρόφιμα‐
κτηνοτροφία 
Ενίσχυση διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
μικροηλεκτρονικής 
Εκσυγχρονισμός γεωργικού κλάδου και στροφή σε 
δυναμικές καλλιέργειες, με έμφαση στην ποιότητα και 
ασφάλεια 
Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφίας και ιχθυοκαλλιέργειας 
Σημαντικές εφαρμογές πληροφορικής και ενεργειακών 
τεχνολογιών στους κλάδους εξειδίκευσης  

Απειλές 

Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας της κρίσης 
Σημαντικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα 
Σημαντικός διεθνής ανταγωνισμός στους κλάδους εξειδίκευσης 
Διόγκωση της διαρροής ανθρώπινων πόρων στην Επιστήμη και την 
Τεχνολογία (HRST) λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
Σημαντικός ανταγωνισμός στις ενεργειακές εφαρμογές 
Αναβολή σε Β φάση της κατασκευής της Ολυμπίας οδού 

Το «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι να αποτελέσει περιφερειακό πόλο 
έρευνας  και  καινοτομίας  για  νέους  επιστήμονες,  ερευνητές  και  επιχειρήσεις  αξιοποιώντας  την 
γεωγραφική της θέση αλλά και το πλήθος των καινοτομικών   περιουσιακών της στοιχείων που την 
χαρακτηρίζουν με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως 
αποτέλεσμα την διαρκή παραγωγή νέων επιστημόνων και ερευνητών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Τύποι δράσεων ανά στρατηγική προτεραιότητα RIS3 ΠΔΕ, 2015 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση 
της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στις 
τεχνολογικές, τομεακές και διατομεακές 
περιοχές προτεραιότητας έξυπνης 
εξειδίκευσης της ΠΔΕ 

Ενίσχυση των φορέων έρευνας και καινοτομίας για την αναβάθμιση κέντρων αριστείας.  

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και συνεργατικών 
σχηματισμών τους (clusters). 

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της 
RIS3. 

Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ  

Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους NMP τομείς (Nanotechnology – Μaterials – 
Production). 

Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Βελτίωση 
της πρόσβασης σε Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
της χρήσης και ποιότητάς τους και 
αξιοποίηση τους στις τεχνολογικές, 
τομεακές και διατομεακές περιοχές 
προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης 
της ΠΔΕ 

Αξιοποίηση και επέκταση μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση 
ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς 
παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας σύμφωνα και με τις αρχές του 
Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός‐τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)  

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για τον μετασχηματισμό της Δυτικής 
Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της Δημόσιας Διοίκησης, των 
Πολιτών και των Επιχειρήσεων  

Στρατηγική Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων με αναδιάρθρωση, 
εκσυγχρονισμό και οικονομική 
διαφοροποίηση της περιφερειακής 
οικονομίας προσανατολισμένη στις 
τεχνολογικές, τομεακές και διατομεακές 
περιοχές προτεραιότητας έξυπνης 
εξειδίκευσης της ΠΔΕ 

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρήσεις και συνεργατικών 
σχηματισμών τους (clusters) 

Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων 

Υποστήριξη της υποδομής σε υπάρχοντα cluster επιχειρήσεων 

Υποστήριξη της υποδομής για την υποδοχή και εγκατάσταση επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνει τη δημιουργία και επέκταση οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων  

Υποστήριξη εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων (κατάρτιση, mentoring, στήριξη νέων 
αγροτών) 

Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας που περιλαμβάνει δράσεις για τον εκσυγχρονισμό 
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την εφαρμογή της ενδεδειγμένης 
χρήσης συντελεστών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών ‐ 
καινοτομιών 

Υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών (δημιουργία και βιωσιμότητα) κυρίως σε τομείς της 
ζωικής παραγωγής 

Υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας (κυρίως αλιεύματα)  

Σύσταση δομών εμπορίας και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων  

Η  Στρατηγική,  με  βάση  τη  διαδικασία  επιχειρηματικής  ανακάλυψης  προβαίνει  στον  εντοπισμό 
συγκεκριμένων  δράσεων  προς  υλοποίηση  οι  οποίες  κατηγοριοποιούνται  ανά  στρατηγική 
προτεραιότητα, τομέα και βαθμό προτεραιότητας (υψηλή, μέση, χαμηλή).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Συγκέντρωση Δράσεων ανά Θεματική Περιοχή και Στρατηγικό Στόχο RIS3 ΠΔΕ, 2015 

Θεματικές Περιοχές Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

Στρατηγικοί  
Στόχοι  

Γεωργία/ 
Ιχθυοκαλλιέργειες/ 

Τρόφιμα 

Τουρισμός‐
Πολιτισμός 

Νέες Τεχνολογίες/ 
Προηγμένα υλικά/ 
Μικροηλεκτρονική 

Ενέργεια  ΤΠΕ 

Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 

√√  √  √√√  √√√  √√√ 

Βελτίωση της πρόσβασης σε 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης 
και ποιότητάς τους 

√√  √√  √  √√  √√√ 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων με 
αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό 
και οικονομική διαφοροποίηση 
της περιφερειακής οικονομίας 

√√√  √√  √  √  √ 

√√√ Μεγάλη συγκέντρωση δράσεων, √√   Μέτρια συγκέντρωση δράσεων, √  Μικρή συγκέντρωση δράσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Ενδεικτικές δράσεις RIS3 με πιθανή εφαρμογή στην υπό εξέταση περιοχή 

Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

Δημιουργία cluster αγροτικών παραγωγών 
Παραγωγή υγρών και αερίων βιοκαυσίμων μέσω μικροβιακών 
διεργασιών από απόβλητα και βιομάζα με την ανάκτηση ενέργειας 
μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα 

Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο 
συγκέντρωσης νανοσωματιδίων (π.χ. με χρήση οπτικών φασματοσκοπιών) 
σε τρόφιμα και ποτά με έμφαση στην ανάπτυξη προτύπων συσκευών για 
on line παρακολούθηση 

Δημιουργία δικτύου μεταφοράς τεχνογνωσίας σε εφαρμογές πάνω από 
κινητές συσκευές μεταξύ επιχειρήσεων ΤΠΕ της περιοχής και ερευνητικών 
ομάδων του ΤΜΜΥΗκΠ που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θεματικό 

Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και αξιοποίησή τους 

Δράσεις υποστήριξης της καινοτόμου διαχείρισης της ενεργειακής 
κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια (με χρήση καινοτόμων δικτύων sensors/ 
τηλεματικός έλεγχος) 

Επέκταση οπτικών ινών και προώθηση ευρυζωνικότητας 

Ανάπτυξη λογισμικού και λύσεων για τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
εταιρικής ταυτότητας και τη χρήση της σε όλα τα σταδία εμπλοκής 
επιχειρήσεων με Δημοσίους φορείς και πολίτες 

Δράσεις τύπου ανοικτής ανασκαφής με καινοτόμες  μεθόδους 
συνδυάζοντας τις αποκαταστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους με την 
τουριστική  προσέλκυση 

Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και έρευνας για την παραγωγή τοπικών, 
επώνυμων προϊόντων  

Ψηφιοποίηση οπτικο‐ ακουστικού υλικού μουσείου ψηφιακής 
απεικόνισης Εξόδου  

Στήριξη ανταγωνιστικότητας αλιευτικών προϊόντων/ προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας  με μέτρα και ενέργειες αύξησης προστιθέμενης αξίας/ 
ποιότητας (μεταποίηση, πιστοποίηση εμπορία, επενδύσεις σε τόπους 
εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια) 

Ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές / 
Δράσεις αντιμετώπισης Ψηφιακού Αποκλεισμού σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές (πχ καινοτόμα τηλεκέντρα, δράσεις 
κατάρτισης, δράσεις υποστήριξης, εξειδικευμένες e‐services) 

Δημιουργία Ηλεκτρονικών εφαρμογών για την προώθηση και αξιοποίηση 
του τουριστικού και αγροτικού προϊόντος 

Αξιοποίηση ΤΠΕ από επιχειρήσεις και προώθηση της δημιουργίας e‐shops 

Υποστήριξη καινοτομικών μορφών επιχειρηματικότητας σε ΜΜΕ στον 
τουριστικό κλάδο καθώς και  καινοτομικών συμπράξεων για υλοποίηση 
κοινών δράσεων 

Ανάπτυξη διαδικτυακών προγραμμάτων εκπαίδευσης (serious games)  
προώθησης των αρχών της ανακύκλωσης και άλλων αρχών της βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΑΠΕ κ.ά) 

Μετατροπή των υφιστάμενων κτηρίων σε έξυπνα (αυτοματοποιημένος 
μηχανισμός μείωσης της κατανάλωσης) 

Δημιουργία πολιτοκεντρικής αποτελεσματικής, ανοικτής και ευέλικτης 
διακυβέρνησης ‐ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παντού ‐ Δημόσια Διοίκηση 
"χωρίς χαρτιά" 

Στρατηγική Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων 

Προώθηση δράσεων ποιοτικής αναβάθμισης τοπικών προϊόντων ως 
επώνυμα προϊόντα ποιότητας (σήμα ποιότητος) 

Στήριξη νέων αγροτών για την είσοδό τους σε δυναμικές καλλιέργειες και 
βιολογική γεωργία 

Εκσυγχρονισμός γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την 
εφαρμογή της ενδεδειγμένης χρήσης συντελεστών παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών ‐ καινοτομιών, με στόχο 
την παραγωγή βιολογικών προϊόντων   

Συμμετοχή σε εκθέσεις & επιχειρηματικές αποστολές και b2b συναντήσεις 
σε αγορές στόχους. Εξαγωγικό σχέδιο μάρκετινγκ ιχθυοκαλλιεργειών & 
προϊόντων αριστείας. Ανάπτυξη κοινών δράσεων ομάδων εξαγωγικών 
επιχειρήσεων. 

Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με ενίσχυση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων συμπληρωματικών 
επενδύσεων, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την εργασιακή 
ασφάλεια και την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

Έρευνα/ανάπτυξη προϊόντων θρέψης αρωματικών φυτών, και 
φυτοπροστασίας. Έρευνα αποδοτικότερων χημικών ενώσεων, στη 
βελτιστοποίηση συνθετικών οδών/ διεργασιών παραγωγής και μελέτη 
φυσικών προϊόντων με απομόνωση (και εφαρμογή) ενώσεων με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την αρωματοποιία.  

Βελτίωση, πιστοποίηση και αξιοποίηση του εγχώριου γενετικού υλικού 
στον αγροτικό τομέα 

Επιδοτήσεις πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού σε επιχειρήσεις.  

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών και δασικών 
προϊόντων με έμφαση στη μέθοδο παραγωγής, μεταποίηση, τυποποίηση 
και την πιστοποίηση του προϊόντος, όπως και τη διαφοροποίησή προς 
καινοτόμα προϊόντα 

Στήριξη ανταγωνιστικότητας αλιευτικών προϊόντων/ προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας για αύξηση προστιθέμενης αξίας/ ποιότητας 
(μεταποίηση, πιστοποίηση εμπορία, επενδύσεις σε τόπους εκφόρτωσης 
και αλιευτικά καταφύγια) 

Υποστήριξη υπαρχόντων/ δημιουργία νέων θεματικών ή/και 
γεωγραφικών cluster καινοτομικών προϊόντων και λύσεων για 
βιομηχανική παραγωγή (όλων των κλάδων) και μεταποίηση (προϊόντα 
πρωτογενούς τομέα)  

Ενίσχυση μορφών συνεργασίας/ δικτύωσης για προώθηση των τοπικών 
προϊόντων στην τοπική, εγχώρια και διεθνή και αγορά. Υποστήριξη 
ομάδων (cluster) ΜΜΕ για κοινή δημιουργία τμημάτων έρευνας/ 
ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων/λύσεων. 

Προβολή ‐ Προώθηση εξαγωγών τοπικών προϊόντων Επέκταση υποδομών έξυπνων πόλεων  

Δημιουργία κέντρου διασύνδεσης‐υποστήριξης Ομάδων Παραγωγών 
Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας & τυποποίησης προϊόντων για 
καινούργια clusters.  

Κατάρτιση & mentoring: (ΜΜΕ και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα 
πρωτογενούς τομέα ‐ Σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής στις 
Γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) 

Στήριξη ανταγωνιστικότητας προϊόντων/επιχειρήσεων αγροδιατροφικού 
τομέα (απόκτηση επιχειρηματικής αντίληψης, πιστοποίηση 
προϊόντων/υπηρεσιών) 

Σε ότι αφορά τους βασικούς τομείς εξειδίκευσης της υπό εξέταση περιοχής (Τουρισμός‐πολιτισμός/ 
Γεωργία‐Ιχθυοκαλλιέργειες‐Τρόφιμα),  η  Στρατηγική  εντοπίζει  τα  σημεία  της  αλυσίδας  αξίας  όπου 
προσφέρονται για την εισαγωγή καινοτομιών ή/και την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας.  
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Διάγραμμα  11: Αλυσίδα αξίας και τομείς εστίασης στη Γεωργία‐Ιχθυοκαλλιέργειες και Τρόφιμα 
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Διάγραμμα  12: Αλυσίδα Αξίας Τουρισμού ‐ Πολιτισμού ΣΧΗΜΑ  1:  
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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014‐2020 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020 (ΠΑΑ) είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (ΕΓΤΑΑ) 
και στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του 
αγροτικού  χώρου μέσω της μετάβασης σε  ένα  ισχυρό, αειφόρο αγρο‐διατροφικό σύστημα και  της 
αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Οι «αγροτικές περιοχές» καλύπτουν το 
94.3%  της  Ελληνικής  επικράτειας  (82,2%  αγροτικές  και  12,1%  ενδιάμεσες)  και  κατοικεί  σε  αυτές 
περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας (42,7%). 

Η  αναπτυξιακή  στόχευση  για  την  αγροτική  ανάπτυξη  την  περίοδο  2014‐2020,  βασίζεται  και 
εξυπηρετεί  το  Εθνικό  Αναπτυξιακό  πρότυπο  του  νέου  ΕΣΠΑ  2014  –  2020,  τους  στόχους  της 
στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»  για  μια  έξυπνη,  βιώσιμη  και  χωρίς  αποκλεισμούς  ανάπτυξη,  τις 
προτεραιότητες  και  τους  στόχους  του  πρώτου  Πυλώνα  της  νέας  Κοινής  Αγροτικής  Πολιτικής,  τις 
προτεραιότητες  του  Προγράμματος  Προσαρμογής  που  ενσωματώνουν  και  τις  συστάσεις  του 
Συμβουλίου  για  το  Εθνικό  Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.  Βασικές  αρχές  της  αγροτικής  ανάπτυξης 
την  περίοδο  2014  ‐2020  αποτελούν  η  οικονομική  και  περιβαλλοντική  αειφορία,  η  προώθηση  της 
κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η 
απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. 

Βάσει των ανωτέρω, το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη, είναι η «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», με βασικό όχημα την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και την ανάδειξη του πολύ‐λειτουργικού 
χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών. Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και 
συμπληρωματικούς  στόχους,  που  στοχεύουν  στην  άμβλυνση  των  επιπτώσεων  της  μακροχρόνιας 
ύφεσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής  κρίσης  και  την  επίτευξη  των  γενικότερων δεσμεύσεων 
που έχει αναλάβει η χώρα για την δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη του οράματος είναι οι ακόλουθοι: 

 Στρατηγικός Στόχος 1: Δημιουργία ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο‐διατροφικού 
συστήματος 

 Στρατηγικός Στόχος 2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο‐διατροφικού συστήματος και των 
αγροτικών περιοχών 

 Στρατηγικός Στόχος 3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ‐λειτουργικών αγροτικών περιοχών 
Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

1.  Δημιουργία  ισχυρού,  ανταγωνιστικού  και  βιώσιμου αγρο‐διατροφικού  συστήματος: Ο στόχος 
επιδιώκει  αφενός  τη  δημιουργία  ισχυρού,  ανταγωνιστικού  και  βιώσιμου  αγρο‐διατροφικού 
συστήματος,  μέσω  της  επιχειρηματικότητας,  της  καινοτομίας,  της  δημιουργίας  ή/και  διατήρησης 
βιώσιμων  θέσεων  εργασίας  στο  αγρο‐διατροφικό  σύστημα  και  αφετέρου  την  άμβλυνση 
διαρθρωτικών προβλημάτων. Οι παρεμβάσεις μέσω του ΠΑΑ 2014‐2020 αφορούν στις εισροές, στα 
διάφορα  επίπεδα  του  αγρο‐διατροφικού  συστήματος  (ανθρώπινο  δυναμικό,  μηχανολογικός 
εξοπλισμός,  τεχνολογία/καινοτομία),  στις  διαδικασίες  παραγωγής  και  στις  εκροές  (τελικό  προϊόν), 
του  αγρο‐διατροφικού  συστήματος  καθώς  επίσης  και  στα  χρόνια  διαρθρωτικά  προβλήματα  του 
συστήματος. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τρεις αλληλένδετους ειδικούς στόχους (Ε.Σ.): 

Ε.Σ.  1.1:  Αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας  του  αγρο‐διατροφικού  συστήματος  (Γεωργία  και 
μεταποίηση  γεωργικών  προϊόντων).  Τα  μέσα  που  θα  επιστρατευτούν  για  την  ικανοποίηση  του 
παραπάνω ειδικού στόχου αφορούν: 

 Αναδιάρθρωση/  τεχνολογική  βελτίωση  των  υποσυστημάτων  του  αγρο‐διατροφικού 
συστήματος, μέσω καινοτομίας και έρευνας 

 Δημιουργία  οικονομιών  κλίμακας  με  κάθετη  ή  οριζόντια  συνεργασία  των  δρώντων  του 
αγρο‐διατροφικού συστήματος 

 Βελτίωση (με επενδύσεις) του «περιβάλλοντος» μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το σύστημα 

 Βελτίωση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων 
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Τα προϊόντα στα οποία υπάρχει στόχευση είναι: 

 προϊόντα στα οποία η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα παραγωγής τους (αναγνωρισμένα 
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά). 

 προϊόντα που α) λόγω της μη εγχώριας παραγωγής τους διαμορφώνουν υψηλό κόστος για 
τους παραγωγούς (ζωοτροφές), β) η χώρα έχει πρωτεύουσα θέση στην παραγωγή τους. 

 τοπικά προϊόντα ποιότητας, με μικρό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

 βασικά αγροτικά και αγρο‐διατροφικά προϊόντα (commodities), που αποτελούν την 1η ύλη 
για ένα μεγάλο τμήμα των μεταποιητικών επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα. 

Ε.Σ.  1.2:  Ενίσχυση  της  αλυσίδας  αξίας  των  αγρο‐διατροφικών  προϊόντων.  Το  ανταγωνιστικό 
γεωργικό  προϊόν  θα  πρέπει  να  έχει  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στην  αγορά.  Μη  αποτελεσματικές 
αγορές με παραγωγούς με μικρή διαπραγματευτική δύναμη δεν εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό 
εισόδημα.  Η  αποτελεσματικότητα  των  αγορών  και  η  καλύτερη  πρόσβαση  των  πρωτογενών 
παραγωγών στην αγορά θα υποβοηθηθεί με ενέργειες για απόκτηση ποιοτικών σημάτων και με 
ενέργειες  αύξησης  της  προστιθέμενης  αξίας  και  μείωσης  του  περιβαλλοντικού  αποτυπώματος 
του  γεωργικού  προϊόντος  με  ταυτόχρονη  βελτίωση  της  διαπραγματευτικής  δύναμης  του 
παραγωγού. Η προώθηση αλλά και η διαδικασία ορθής υιοθέτησης των κατάλληλων καινοτόμων 
λύσεων  που  έχουν  παραχθεί  από  άλλους,  όπως  και  η  διαμεσολάβηση  στην  υιοθέτηση  της 
καινοτομίας, θα συμβάλλουν στους στόχους και στην απόκτηση ικανοποιητικού εισοδήματος. 

Ε.Σ. 1.3: Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας. 
Για  να  επιτευχθούν  οι  ανωτέρω  στόχοι  η  βάση  είναι  αγρότες  ‐  επιχειρηματίες  που  έχουν  τη 
θέληση να αναλάβουν οικονομική δράση, και γνώση και καινοτομία. Στόχος του ΠΑΑ 2014‐2020 
είναι  να  άρει  τους  περιορισμούς  των  άυλων  και  υλικών  δυνατοτήτων  του  επιχειρηματία 
(πρόσβαση  σε  γνώση,  πληροφορία,  συμβουλές,  κεφάλαιο)  και  να  εξομαλύνουν  τους 
αποκλεισμούς (πρόσβαση στις αγορές). Ως προς την καινοτομία θα πρέπει να διαμορφωθούν οι 
συνθήκες  έτσι  ώστε  να  συναντηθούν  οι  δυνητικοί  χρήστες  (παραγωγοί,  μεταποιητές)  με  τους 
παραγωγούς (ή μεταπωλητές) καινοτομίας με στόχο την υιοθέτηση καινοτομίας και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας ή με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων παραγωγής‐προσαρμογής καινοτομίας. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  μεταστροφή  σε  μία  πραγματική  οικονομία  γνώσεων  με 
εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

2. Προαγωγή της αειφορίας  του αγρο‐διατροφικού συστήματος και  των αγροτικών περιοχών. Ο 
στρατηγικός  στόχος  επιδιώκει  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  φυσικών  πόρων,  του 
περιβάλλοντος και του κλίματος στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανόμενης και της αειφόρου ανάπτυξης 
και διαχείρισης των δασικών συστημάτων. Οι δράσεις του στόχου αυτού θα συμβάλλουν: 

 στην  προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  και  της  διατήρησης  των  πόρων  της  γεωργίας 
(φυσικοί, γενετικοί, κ.λπ.). 

 στη  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  και  των  οικοσυστημάτων  που  επηρεάζονται  από  το 
αγρο‐διατροφικό σύστημα. 

 στην ενσωμάτωση των αρχών της «βιο‐οικονομίας» στις αγροτικές περιοχές. 

 στη  μετρίαση  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής  αλλαγής  στα  διάφορα  υποσυστήματα  του 
αγρο‐διατροφικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αγροτικών περιοχών. 

 στην προσαρμογή των υποσυστημάτων που απαρτίζουν το αγρο‐διατροφικό σύστημα αλλά 
και των λοιπών οικοσυστημάτων των αγροτικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή. 

Σημαντική είναι και η ενσωμάτωση και χρήση της καινοτομίας για την προστασία του περιβάλλοντος, 
το  μετριασμό  και  την  προσαρμογή  στην  κλιματική  αλλαγή  αλλά  και  των  δράσεων  κατάρτισης  και 
παροχής συμβουλών. Επιπλέον, επιχειρείται η αύξηση της συνέργειας ανάμεσα στις οδηγίες για τα 
νερά (διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής), για τα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα, για τις 
νιτρικά ευαίσθητες περιοχές και την ορνιθοπανίδα και στις παρεμβάσεις του ΠΑΑ 2014‐2020. Ο 2ος 
στρατηγικός στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δύο αλληλένδετους ειδικούς στόχους: 

Ε.Σ. 2.1: Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στη γεωργία και 
δασοπονία. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και κυρίως 
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όσον αφορά στην ποιότητα  των υδάτων,  θα  γίνει με βάση  τις διαπιστώσεις  και συστάσεις  των 
διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής,  της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 
και το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας  (ΠΔΠ) για το ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000, καθώς επίσης και 
τις  αρχές  του  εθνικού  σχεδίου  για  την αποτροπή  της  ερημοποίησης.  Σε  περιοχές Natura 2000, 
κοντά  σε  υδάτινους  αποδέκτες  με  κακή  ποιοτική  κατάσταση,  θα  δοθεί  έμφαση  στη  βιολογική 
γεωργία, στις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, κ.λπ. Στον ίδιο στόχο εντάσσονται 
ενέργειες για την προστασία‐διάσωση εγχωρίων φυλών και ποικιλιών. 

Ε.Σ. 2.2: Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μέσα από αυτόν τον ειδικό στόχο 
θα πρέπει  να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις  συντήρησης δικτύων άρδευσης  και  στράγγισης, 
επενδύσεις  αποδοτικής  χρήσης  του  νερού  στην  εκμετάλλευση  και  υιοθέτηση  ανθεκτικών  στην 
ξηρασία  καλλιεργειών,  ιδιαίτερα  σε  περιοχές  που  τα  υδάτινα  σώματα  έχουν  κακή  ποσοτική 
κατάσταση, ώστε να αντιμετωπιστεί  το φαινόμενο  της κλιματικής αλλαγής,  το οποίο επηρεάζει 
έντονα  το  αγρο‐διατροφικό  σύστημα.  Η  κλιματική  αλλαγή  θέτει  σε  κίνδυνο  την  ικανότητα 
προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων, ακόμη και την ίδια την ύπαρξή τους. Η έννοια της 
«βιώσιμης διαχείρισης» επιτρέπει τη συμφιλίωση της παραγωγής με την προστασία των δασών, 
με  σκοπό  την  εξασφάλιση  της  συνέχισης  των  λειτουργιών  τους  (οικονομικών,  κοινωνικών  και 
περιβαλλοντικών)  και  μάλιστα  χωρίς  να  διακυβεύεται  η  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  των 
μελλοντικών γενεών. Σημαντική είναι η αύξηση της έκτασης των δασών και δασικών εκτάσεων. 
Στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης για την παραγωγή και διαχείριση ανανεώσιμης ενέργειας, 
το  ΠΑΑ  2014‐2020  παρεμβαίνει  με  δράσεις  κυρίως  στη  σταβλισμένη  κτηνοτροφία  και  τις 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες (οι δύο πλέον ενεργοβόρες γεωργικές δραστηριότητες), με παροχή 
κινήτρων για την χρήση ιδιο‐παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ ή φυτικά και ζωικά υπολείμματα. 
Επίσης  σημαντική  είναι  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  από  τον  τομέα  μεταποίησης  γεωργικών 
προϊόντων αλλά και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

3.  Δημιουργία  Βιώσιμων  και  Πολυ‐λειτουργικών  αγροτικών  περιοχών.  Η  έννοια  της  Αγροτικής 
Ανάπτυξης  συνδέεται  άμεσα  με  την  προώθηση  της  ανάπτυξης  των  αγροτικών  περιοχών,  καθώς  η 
αύξηση  της  προστιθέμενης  αξίας  τους  αφενός  συμβάλλει  και  επηρεάζεται  άμεσα  από  τη 
βιωσιμότητα  του  αγρο‐διατροφικού  συστήματος  που  εδράζεται  εκεί,  αφετέρου  και  κυριότερα, 
ενσωματώνει την χωρική πολυτομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση αποσκοπώντας στην εν γένει 
βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  και  του  ενδογενούς  αναπτυξιακού  δυναμικού  των  περιοχών  αυτών, 
συμπεριλαμβανομένης  της  εφαρμογής  σχετικών  τοπικών  προγραμμάτων  Στρατηγικών  Τοπικής 
Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). 

Η επίτευξη του 3ου στρατηγικού στόχου εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους ειδικούς στόχους: 

Ε.Σ. 3.1 Παροχή βασικών υπηρεσιών και ποιότητα ζωής στις περιοχές της υπαίθρου. Η δημιουργία 
βιώσιμων  περιοχών  στην  ύπαιθρο  προϋποθέτει  ένα  ελάχιστο  επίπεδο  παροχής  βασικών 
υπηρεσιών και ποιότητας  ζωής,  που συνεπάγεται  την εξασφάλιση  των σχετικών υποδομών και 
κυρίως όσων σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΤΠΕ (ευρυζωνικά δίκτυα). 

Ε.Σ.  3.2  Διαφοροποίηση  της  οικονομικής  βάσης  και  δημιουργία  θέσεων  απασχόλησης  στις 
περιοχές  της  υπαίθρου.  Για  την  επίτευξη  του  ειδικού  στόχου  θα  υποστηριχθούν  ενέργειες 
(κεφάλαιο κίνησης για τις νέες επιχειρήσεις) για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Ε.Σ. 3.3 Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές. Κύρια επιδίωξη του τρίτου ειδικού 
στόχου είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού των κοινωνιών της υπαίθρου μέσω δράσεων 
ενίσχυσης  σχετικά  με  την  κοινωνική  ενσωμάτωση  και  καταπολέμηση  της  φτώχειας,  μέσω  της 
δημιουργίας  θέσεων  απασχόλησης  και  βασικών  υπηρεσιών,  ειδικά  για  ευάλωτες  ομάδες  του 
πληθυσμού της υπαίθρου  (γυναίκες, νέοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Η Τοπική Ανάπτυξη με 
την  πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων  (CLLD)/LEADER,  αποτελεί  διακριτή  προσέγγιση,  η  οποία 
καλείται  να  υποστηρίξει  κατεξοχήν  δράσεις  του  παρόντος  στρατηγικού  στόχου,  σχετικά  με  τη 
βιωσιμότητα και τη πολύ‐λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών. 

Το  σύνολο  των  πόρων  του  Ευρωπαϊκού  Γεωργικού  Ταμείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ)  για  την 
Ελλάδα, για την περίοδο 2014 – 2020, ανέρχονται σε 4.656.291.793,00 €. Σύμφωνα με την πρόταση 
ΠΑΑ έχουν ενεργοποιηθεί 17 Μέτρα (συν το Μ113‐το οποίο έχει διακοπεί), τα οποία παρουσιάζονται 
στον αμέσως επόμενο Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Συνοπτική αποτύπωση ΠΑΑ, 2014‐2020 (έκδοση 1.3, 8/12/2015) 

ΜΕΤΡΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  Π/Υ (ΚΣ, €) 

1  Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 

1.1  Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης/απόκτησης δεξιοτήτων 

70.000.000 1.2  Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης 

1.3  Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών/δασικών εκμεταλλεύσεων και επισκέψεις 

2 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 

2.1  Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

125.000.000 2.2  Δημιουργία υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, και δασοκομικών συμβουλών 

2.3  Στήριξη για την εκπαίδευση συμβούλων 

3 
Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων 

3.1  Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας 
40.470.000 

3.2 
Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης/ προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών 
(εσωτερική αγορά) 

4  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

4.1  Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

1.148.488.158 
4.2  Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

4.3  Υποδομές για ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 

4.4  Μη παραγωγικές επενδύσεις για επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών/κλιματικών στόχων 

5 

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που επλήγη από φυσικές 
καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων 
προληπτικών δράσεων 

5.1 
Προληπτικές δράσεις για μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών 
φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων 

40.000.000 

5.2 
Επενδύσεις για αποκατάσταση γεωργικής γης/ παραγωγικού δυναμικού από φυσικές καταστροφές, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, καταστροφικά συμβάντα 

6 
Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων 

6.1  Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς 

376.800.000 
6.2  Εκκίνηση επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες  

6.3  Εκκίνηση επιχείρησης για μικρές εκμεταλλεύσεις 

6.4  Δημιουργία/ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων  

7 
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χώρων σε 
αγροτικές περιοχές 

7.1 
Εκπόνηση/επικαιροποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης χωριών και βασικών υπηρεσιών, καθώς και 
σχεδίων προστασίας/διαχείρισης τόπων Ν2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας 

96.806.561 

7.2  Δημιουργία, βελτίωση, επέκταση υποδομών μικρής κλίμακας, συμπ. επενδύσεων ΑΠΕ/εξοικονόμηση 

7.3 
Ευρυζωνική υποδομή, παθητική ευρυζωνική υποδομή, πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

7.4  Δημιουργία, βελτίωση, επέκταση τοπικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών υποδομών 

7.5  Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες, μικρές υποδομές  

7.6 
Μελέτες/ επενδύσεις για διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς χωριών, αγροτικών τοπίων, τόπων με ΥΦΑ, δράσεις ευαισθητοποίησης 

8 
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών 
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 

8.1  Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων 
254.205.500 8.2  Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων 

8.3  Πρόληψη ζημιών σε δάση από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα 
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ΜΕΤΡΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  Π/Υ (ΚΣ, €) 

8.4  Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα 

8.5  Επενδύσεις για βελτίωση της ανθεκτικότητας και περιβαλλοντικής αξίας δασικών οικοσυστημάτων 

8.6  Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και επεξεργασία, κινητοποίηση,εμπορία δασικών προϊόντων

9  Σύσταση ομάδων/ οργανώσεων παραγωγών  9.1  Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας  25.000.000 

10 
Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα 

10.1  Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις 
354.141.358 

10.2  Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία 

11  Βιολογική Γεωργία 
11.1  Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας 

600.875.000 
11.2  Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας 

12  Ενισχύσεις N2000 και ΟΠΥ  12.2  Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000  7.500.000 

13 
Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

13.1  Αντισταθμιστική ενίσχυση ορεινών περιοχών 
950.005.216 13.2  Αντισταθμιστική ενίσχυση άλλων περιοχών  

13.3  Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που πλήττονται από ειδικά μειονεκτήματα 

14  Καλή μεταχείριση των ζώων  14.1  Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων  10.000.000 

16  Συνεργασία 

16.1  Ίδρυση/ λειτουργία ομάδων ΕΣΚ για παραγωγικότητα/ βιωσιμότητα της γεωργίας 

97.000.000 

16.2  Πιλοτικά έργα νέων προϊόντων, πρακτικών και διεργασιών  

16.3 
Διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, και για ανάπτυξη 
και εμπορική προώθηση του τουρισμού 

16.4 
Οριζόντια/κάθετη συνεργασία φορέων αλυσίδας εφοδιασμού για ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού, στήριξη δραστηριοτήτων τοπικής προώθησης. 

16.5 
Κοινή δράση για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, και στήριξη 
για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές 

16.6  Στήριξη για συνεργασία μεταξύ φορέων αλυσίδας εφοδιασμού για αειφόρο προμήθεια βιομάζας 

19  Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤοΚ)

19.1  Προπαρασκευαστική στήριξη 

400.000.000 
19.2  Στήριξη για υλοποίηση πράξεων στρατηγικής  

19.3  Προετοιμασία/ υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης 

19.4  Στήριξη για λειτουργικά έξοδα/ συντονισμό 

20  Τεχνική Βοήθεια 
20.1  Στήριξη για τεχνική βοήθεια (εκτός του ΕΑΔ) 

60.000.000 
20.2  Στήριξη για δημιουργία και λειτουργία ΕΑΔ 

  Μέτρο που διεκόπει (113)    Πρόωρη συνταξιοδότηση  62.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.656.291.793 
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To  ΠΑΑ  2014‐2020  προβλέπει  εκχώρηση  διαχείρισης  μέτρων  και  δράσεων  στις  Αυτοδιοικητικές 
Περιφέρειες  για  τη  διασφάλιση  των  διαδικασιών,  την  αμεσότερη  επικοινωνία,  την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και την ασφαλέστερη επίτευξη του στόχου 
της  απορρόφησης  των  πόρων.  Στόχος  είναι  να  ληφθούν  υπόψη  οι  περιφερειακές  ιδιαιτερότητες, 
ικανότητες και αναπτυξιακές στρατηγικές, όπως και η συνέργεια με δράσεις άλλων ταμείων (ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ). Βάση του σκεπτικού αυτού οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των περιφερειακών ΕΠ ορίζονται 
ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης,  οι  οποίες αναλαμβάνουν  τη διαχείριση μέρους  του ΠΑΑ 2014‐
2020 ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ. 

Τα μέτρα / δράσεις των οποίων η διαχείριση πόρων και αρμοδιοτήτων πρόκειται να εκχωρηθεί, για 
το  σύνολο  ή  μέρος  του  προϋπολογισμού  τους,  παρουσιάζονται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί. 
Επιπλέον, το ΠΑΑ διευκρiνίζει πως κατά την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (προσέγγιση 
LEADER  –M19)  «μπορεί  να  γίνει  χρήση  ενός  ή  περισσοτέρων  ΕΔΕΤ.  Η  επιλογή  πολυταμειακής 
προσέγγισης  αποτελεί  αντικείμενο  απόφασης  της  Ομάδας  Τοπικής  Δράσης,  η  οποία  είναι 
υπεύθυνη για την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής, και θα πρέπει να προκύπτει από την εκ 
των  κάτω  προς  τα  επάνω  προετοιμασία  του  τοπικού  προγράμματος,  με  την  προϋπόθεση  ότι 
υπάρχουν  διαθέσιμοι  πόροι  σύμφωνα  με  τα  αντίστοιχα  Περιφερειακά  Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και το ΕΠΑλΘ». Τέλος, για μέτρα και δράσεις που δεν εκχωρούνται στο σύνολό τους 
στις  περιφέρειες  η  συμπληρωματικότητα  θα  επιτευχθεί  κυρίως  μέσω  του  προϋπολογισμού  των 
έργων  που  θα  διαχειρίζεται  το  ΠΑΑ  και  θα  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο  σε  έργα  υψηλού 
προϋπολογισμού  και  δημόσια  έργα  υπερτοπικής  φύσης,  όπως  για  παράδειγμα  η  χρηματοδότηση 
διαπεριφερειακών έργων που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Εκχώρηση Διαχείρισης Μέτρων/Δράσεων ΠΑΑ 2014 – 2020, σε Περιφερειακό Επίπεδο 

ΜΕΤΡΑ/ΥΠΟΜΕΤΡΑ  ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΕ 

(€)* 
% Π/Υ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ  

4.1 Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια 
Βελτίωσης) 

270.794.642  100% 

4.2 Σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών 
προϊόντων ανεξάρτητα από το αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό  

53.200.000  40% 

4.3 Υποδομές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και 
της δασοπονίας 

4.3.1. Εγγειοβελτιωτικά  136.456.962  30% 

4.3.2. Αναδασμοί  19.200.000  100% 

4.3.3 Δασική οδοποιία  34.436.975  100% 

4.3.4. Αγροτική Οδοποιία  30.000.000  100% 

4.3.5. Κτηνοτροφικά Πάρκα & Ζώνες  10.000.000  100% 

6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς  211.000.000  100% 

6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 
αγροτικές περιοχές 

40.000.000  100% 

6.3 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων  22.000.000  100% 

16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters) 

32.000.000  40% 

16.2 Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
για την δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και 
των τοπικών αγορών συμπ. δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο 

10.000.000  100% 

19. LEADER / CLLD  352.000.000  100% 

ΣΥΝΟΛΟ  1.221.088.579  (37,4% του ΠΑΑ) 

*Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις  του ΠΑΑ & η μεταφορά πόρων του Πυλώνα Ι 
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Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 

Στο  πλαίσιο  της  προετοιμασία  του  ΕΣΠΑ/ΠΕΠ  εκπονήθηκε  και  εγκρίθηκε  από  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
(ΠΕΣΚΕ ΠΔΕ 2014‐2020). 

Για  την  προαγωγή  του  αναπτυξιακού  οράματος  της  Περιφέρειας  σε  ότι  αφορά  το  ανθρώπινο 
δυναμικό και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, υιοθετήθηκαν οι κάτωθι Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ):  

Στρατηγικός  στόχος  1:  Εξασφάλιση  της  πρόσβασης  σε  βασικά  είδη  διαβίωσης  ομάδων  του 
πληθυσμού που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. 

Στρατηγικός  στόχος  2:  Διασφάλιση  της  δυνατότητας  πρόσβασης  στις  κοινωνικές  υπηρεσίες  και 
υπηρεσίες  υγείας  από  οικονομικά  ασθενείς  πολίτες,  από  πολίτες  απομακρυσμένων  περιοχών, 
πολίτες ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων. 

Στρατηγικός  στόχος  3:  Ενσωμάτωση  περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων  στον  κοινωνικό  ιστό  της 
Περιφέρειας και καταπολέμηση των διακρίσεων.  

Στρατηγικός στόχος 4: Προώθηση στην απασχόληση 

Οι εν λόγω Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε επιμέρους Προτεραιότητες ως ακολούθως:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες της ΠΕΣΚΕ ΠΔΕ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ενδεικτικά) 

1. Πρόσβαση σε βασικά 
αγαθά. 

1.1 Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά  

1.1.1 Πρόσβαση σε βασικά 
είδη διαβίωσης 

ΤΕΒΑ: Πρόγραμμα ΕΠΒΥΣ 
ΕΚΤ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 

2. Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας, 
πρόνοιας και κοινωνικές 
υπηρεσίες.  

2.1 Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας  

2.1.1 Παροχή υπηρεσιών 
υγείας 

ΕΚΤ και ΕΤΠΑ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 

2.2. Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες πρόνοιας και 
λοιπές κοινωνικές 
υπηρεσίες  

2.2.1 Παροχή υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας 

ΕΚΤ και ΕΤΠΑ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 

3. Ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων και 
καταπολέμηση των 
διακρίσεων. 

3.1 Κοινωνική και 
οικονομική ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων  

3.1.1 Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

ΕΚΤ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 
Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια 2014‐2020» 

3.2 Πρόληψη και 
αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων  

3.2.1 Ενέργειες προώθησης 
ισότητας των ευκαιριών 

ΕΚΤ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 
Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια 2014‐2020» 

4. Προώθηση στην 
απασχόληση. 

4.1 Υποστήριξη των 
ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού για την 
ενεργό ένταξη στην 
αγορά εργασίας  

4.1.1 Δράσεις ενεργού 
ένταξης στην αγορά 
εργασίας των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού 
που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

ΕΚΤ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» 
Ευρ. Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση 

4.2.1 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
Κοινωνικής Οικονομίας για 
την προώθηση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων 

ΕΚΤ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» 
Πρόγραμμα για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική Καινοτομία 

4.2 Ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού για 
την προώθηση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων  

4.2.1 Ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού για την 
προώθηση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων 

ΕΚΤ (ΠΕΠ ΠΔΕ) 
Ευρ. Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση 
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Eθνικό και Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ  

Στο πλαίσιο  της αντιμετώπισης  του φαινομένου  του  κοινωνικού αποκλεισμού  και  της φτώχειας,  η 
κοινωνική  ένταξη  και  ισότιμη  μεταχείριση  των  ομάδων  με  πολιτισμικές  ιδιαιτερότητες  συνιστούν 
ιδιαίτερη πρόκληση σε επίπεδο Ε.Ε., δεδομένου ότι η εξασφάλιση τόσο της αρμονικής συνύπαρξης 
εντός  του  ευρύτερου  κοινωνικού  ιστού  ‐  με  όρους  δικαιοσύνης  και  δημοκρατίας‐  όσο  και  του 
σεβασμού  της  προσωπικότητας,  είναι  αναγκαία  προαπαιτούμενα  για  την  κοινωνική  συνοχή  και 
ευημερία. Για το λόγο αυτό, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ κλίθηκε να αναπτύξει εθνική στρατηγική για 
την κοινωνική ένταξη των Ρομά.  

Στην Ελλάδα, συστάθηκε το 2011,  το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Ρομά με στόχο την άρση των 
όρων  του  κοινωνικού  τους αποκλεισμού και  τη δημιουργία προϋποθέσεων  της  κοινωνικής  τους 
ένταξης. Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται από τρεις επιμέρους γενικούς στόχους:  

Α. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»  

Β. Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, υγείας και Κοινωνικής ένταξης)  

Γ.  Ανάπτυξη  Κοινωνικού  διαλόγου  και  συναίνεσης,  μέσω  της  κοινωνικής  χειραφέτησης  και  της 
συμμετοχής των ίδιων των Ρομά. 

Το Εθνικό Σχέδιο εξειδικεύτηκε περαιτέρω για όλες τις περιφέρειες με πρωτοβουλία της ΜΟΔ Α.Ε. 
Για την ΠΔΕ, στο πλαίσιο Περιφερειακού σχεδίου υιοθετήθηκαν οι παρακάτω στόχοι:  

α. Να διαμορφωθούν συνθήκες μόνιμης στέγασης των Ρομά, με ταυτόχρονη μεταβολή του νομικού 
καθεστώτος ιδιοκτησίας και με προώθηση των ρυμοτομικών σχεδίων 

β.  Να  ρυθμιστούν  τα  προβλήματα  σύνδεσης  οργανισμών  κοινής  ωφέλειας,  δηλαδή  με  τα  δίκτυα 
νερού, ηλεκτρισμού και αποχέτευσης 

γ.  Να  δημιουργηθούν  σε  οικισμούς  ή/και  καταυλισμούς  υποδομές  για  μετακινούμενες  ομάδες 
πληθυσμού 

δ.  Να  εξασφαλιστεί  η  συμμετοχή  των  ανήλικων  Ρομά  στην  εκπαίδευση  και  να  προωθηθεί  η 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων ρομά  

ε.  Να  παρέχονται  αδιαλείπτως  υπηρεσίες  υγείας  και  ανάλογη  ενημέρωση  για  την  πρόληψη 
νοσημάτων και κινδύνων για τη δημόσια υγεία 

στ. Να επιδιωχθεί η αποτροπή παράνομων και επιβλαβών για όλους δραστηριοτήτων βιοπορισμού, 
μέσω της προσφοράς εναλλακτικών πόρων διαβίωσης 

ζ.  Να  προταχθεί  η  δημόσια  διαβούλευση  για  τη  μετακίνηση  των  Ρομά,  όπου  απαιτείται,  και  η 
μετεγκατάσταση  των  καταυλισμών  σε  οικισμούς  και  περιοχές  μετεγκατάστασης  με  κατάλληλες 
υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

 

Στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ηλείας  ο  πληθυσμός  Ρομά,  συγκεντρώνεται  στους  Δήμους  Πηνειού, 
Ήλιδας και Πύργου και κυμαίνεται από 4.000 – 4.500 άτομα, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στους 
Δήμους Ήλιδας και Πηνειού. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού τόσο ως 
προς  τις  συνθήκες  διαβίωσης  όσο  και  ως  προς  την  εν  γένει  κοινωνική  τους  ένταξη  (εργασία, 
εκπαίδευση κλπ) καθιστά το σύνολο αυτών ως ομάδα χρήζουσα υποστήριξης. Στο Δήμο Πύργου, ο 
πληθυσμός  Ρομά  υπολογίζεται  σε  περίπου  765  άτομα  (σε  10  θέσεις),  ενώ  η  περιφερειακή 
στρατηγική  περιλαμβάνει  επίσης  την  αποτύπωση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  υπό  τη  μορφή 
ανάλυσης SWOT. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Πληθυσμός Ρομά Δήμου Πύργου 

ΘΕΣΗ 
ΕΔΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΚΕΛΥΦΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΑΤΟΜΑ 

Πάροδος Αλφειού  20  20  105 

Λαμπέτι  20  30  100 

Λαμπετίου‐Βούρτζι  7  7  40 

Μυρτιά‐Καταυλ.Ερμής  9  9  45 

Αγ. Γεώργιος  7  7  25 

Λαστέϊκα ‐Σταθμός  5  5  20 

Κεραία  10  10  40 

Βίλια  15  25  150 

Τέρμα Αλφειού  25  30  160 

Κολιρέϊκες παράγκες  10  15  80 

ΣΥΝΟΛΟ  128  158  765 
Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2011), ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Ανάλυση SWOT – Οικισμοί Ρομά Δήμου Πύργου 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Υγειονομική Κάλυψη του Μεγαλύτερου Μέρους του Πληθυσμού
Κάλυψη παιδικού πληθυσμού σε εμβολιασμούς 
Μικρή απόσταση από το περιφερειακό νοσοκομείο Πύργου 
Αστικοδημοτική τακτοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού.  
Τακτική άσκηση εκλογικών δικαιωμάτων.  
Απασχόληση στα προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Χαμηλά εισοδήματα κατοίκων συχνά κάτω από τα όρια της φτώχειας
Μετακίνηση για εξεύρεση εργασίας ‐ απασχόληση σε γυρολογικό εμπόριο, ανακύκλωση υλικών κλπ 
Υψηλά ποσοστά ανεργίας 
Μικρή πρόσβαση γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας 
Ύπαρξη φαινομένων παιδικής εκμετάλλευσης, επαιτεία  
Έλλειψη ελέγχου επέκτασης  του οικισμού, υψηλό ποσοστό καταπατημένων εκτάσεων 
Κακές Συνθήκες Στέγασης‐ ύπαρξη παραπηγμάτων και λυομένων 
Έλλειψη διαμορφωμένων Κοινόχρηστων Χώρων ‐ Κακής ποιότητας οδικό Δίκτυο  
Ανυπαρξία αποχετευτικού δικτύου (σε πολλούς συνοικισμούς ή/και καταυλισμούς).  
Μαθητική Διαρροή (κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
Χαμηλό ενδιαφέρον, αμέλεια γυναικείου πληθυσμού για θέματα ατομικής υγείας  
Υψηλό Ποσοστό πληθυσμού με προβλήματα Ψυχικής Υγείας και προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων 
Ύπαρξη φαινομένων  ενδοοικογενειακής βίας 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δράσεων από Διαρθρωτικά Ταμεία
Λειτουργία του ΙΑΚ 
Έφεση τοπικού πληθυσμού στην άσκηση αυτοαπασχολούμενης εργασίας. 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

Φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού (σε πολλούς συνοικισμούς ή/και καταυλισμούς) 
Λίγες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη ‐ εγκλωβισμός σε περιορισμένες επαγγελματικές 
ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων 
Αναλφαβητισμός 
Παραβατικότητα διογκούμενη 

Σε ότι αφορά το Δήμο Πύργου προβλέπονται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 11,2 εκ. € 
για  το  διάστημα  2012‐2020.  Το  περιφερειακό  σχέδιο  δεν  περιλαμβάνει  εντοπισμό  των 
χρηματοδοτικών  πηγών  για  το  φιλόδοξο  επενδυτικό  πρόγραμμα.  Σχετικοί  πόροι  αν  και  αρκετά 
περιορισμένοι  έχουν  δεσμευτεί  στο  πλαίσιο  του  ΠΕΠ  ΠΔΕ  (Προτεραιότητα  3.1  Κοινωνική  και 
οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Χρηματοδοτικές ανάγκες Ρομά Δήμου Πύργου 

ΠΥΛΩΝΑΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Π/Υ (σε €) 

2012‐2015  2016‐2020  ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΕΓΑΣΗ 

Επέκταση Σχεδίου Πόλεως/ Μελέτη Πράξης Εφαρμογής 
Επισκευή οικιών σε δύο Οικισμούς  
Αντικατάσταση σκηνών με προκατασκευασμένα κτήρια 
Κατασκευή βόθρων και απορροής όμβριων ή Σύνδεση με 
αποχετευτικό σύστημα  
Κατασκευή ελαφρού τύπου σκιάστρων και οργάνωση 
κοινόχρηστου χώρου/ Χώροι υγιεινής και υπαίθρια ντους 
Συντήρηση οδικού δικτύου, ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση 
πεζοδρομίων 
Επέκταση λεωφορειακών Αστικών γραμμών  
Πύκνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και συχνότητας 
αποκομιδής/ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

1.715.000  2.300.000  4.015.000 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας ‐ Προσχολική Αγωγή
Προγράμματα Ενίσχυσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
Κατασκευή Σχολειού 
Ενημέρωση ‐ Ευαισθητοποίηση μαθητικής και Τοπικής Κοινωνίας 
Προγράμματα Εξασφάλισης Σίτισης –Ένδυσης 
Προγράμματα Ενημέρωσης Για Θέματα Υγιεινής Και 
Καθαριότητας  
Στερεότυπα Μαθητικής Κοινότητας 
Προγράμματα Για Την Αντιμετώπιση Της Σχολικής Βίας 
Ανάπτυξη Ειδικών Δεξιοτήτων Σε Δραστηριότητες Έκτος Σχολειού 
Μεταφορά Μαθητών 
Κίνητρα Για Φοίτηση ‐ Υποτροφίες Μαθητών 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας 

205.000  545.000  750.000 

ΥΓΕΙΑ ‐ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Πρόσβαση Σε Μονάδες Υγείας 
Ατομική Υγιεινή, Στοματική Υγιεινή, Γυναικολογικός Έλεγχος 
Προγράμματα Πρόληψης , Αντιμετώπισης Ψυχικών Παθήσεων 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, Οικογενειακού Προγραμματισμού, 
Αντισύλληψης 

95.000  95.000  190.000 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης
Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση με ποσοστιαία συμμέτοχη 
Ρομά (συμπ. κατάρτιση) 
Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 
Δημιουργία Κοιν.Σ.Πε. 
Σύσταση Γεωργικού Συνεταιρισμού" 
Διεύρυνση Δραστηριοτήτων‐ Δίκτυα Προώθησης Προϊόντων 

1.375.000  3.725.000  5.100.000 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

Γυναικεία Χειραφέτηση/ Γάμοι Ανηλίκων
Παιδική Εργασία 
Προβατική Συμπεριφορά 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
Συναλλαγές Με Δημοσίους Φορείς –Εφορία 
Δράσεις Ανάπτυξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
Υποστήριξη Λειτουργίας ΙΑΚ 

480.000  650.000  1.130.000 

ΣΥΝΟΛΟ  3.870.000  7.315.000  11.185.000 
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Β.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όραμα / Γενικός αναπτυξιακός στόχος 

Η  Αρχαία  Ολύμπια  αποτελεί  ένα  πόλο  παγκόσμιας  εμβέλειας  και  αναγνωρισιμότητας  τον  οποίο 
επισκέπτονται  άνω  των  450.000  επισκεπτών  ετησίως,  μεγάλος  αριθμός  των  οποίων  καταφθάνει 
μέσω  κρουαζιέρας  στο  λιμένα  Κατάκολου.  Αν  και  οι  αφίξεις  στο  Κατάκολο  έχουν  μειωθεί  στους 
585.000  περίπου  (από  820.000  επισκέπτες  το  2010),  η  περιοχή  παραμένει  ένας  λιμένας  μεγάλης 
σημασίας όχι μόνο για την τοπική αλλά και για την εθνική οικονομία. 

Εντούτοις, η μέχρι σήμερα τουριστική ανάπτυξη της Αρχαίας Ολυμπίας έχει βασιστεί στην απευθείας 
σύνδεση της με άλλα σημεία εισόδου της Περιφέρειας ή της χώρας, χωρίς απαραίτητα τα οφέλη της 
αυξημένης  επισκεψιμότητας  να  διαχέονται  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Ταυτόχρονα,  η  αλματώδης 
οικονομική μεγέθυνση της προηγούμενης δεκαετίας δε συνοδεύτηκε από μακροπρόθεσμα οφέλη: ο 
πληθυσμός συνέχισε να εγκαταλείπει την περιοχή και η ανεργία αυξήθηκε δραματικά.  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η διάχυση των οφελών από την ύπαρξη ενός παγκόσμιου πόλου έλξης 
αποτελεί σημαντική διέξοδο για παραγωγική ανασυγκρότηση και αντιμετώπιση της κρίση, όχι μόνο 
για  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  αλλά  και  για  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας 
συνολικά.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  στρατηγική  για  ολοκληρωμένη  χωρική  επένδυση  στην  ευρύτερη  περιοχή  της 
Αρχαίας Ολυμπίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. 

Κατ’ αρχήν,  η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση 
και  κατοχύρωση  ενός  συνολικού  τουριστικού  προϊόντος  και  διακριτής  ταυτότητας  που  θα 
συνεισφέρει στην  ελκυστικότητα  της περιοχής  και στη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Όπως έχει φανεί,  η 
ύπαρξη της Αρχαίας Ολυμπίας καθεαυτής δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού 
επισκεπτών, ούτε για τη διάχυση οφελών στην ευρύτερη περιοχή.  

Δευτερευόντως, η επισκεψιμότητα  της Ολυμπίας αποτελεί  σημείο αφετηρίας,  για  τη  χωρική  και 
παραγωγική  ανασυγκρότηση  της  περιοχής  προς  την  κατεύθυνση  της  αύξησης  της  εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας: 

 σε  επίπεδο  χωρικής οργάνωσης,  η  στρατηγική  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  συνίσταται  η 
δημιουργία/ ανάδειξη σημείων και πόλων προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση των οφελών 
από  την  παρουσία  εκατοντάδων  χιλιάδων  επισκεπτών,  αντιμετωπίζοντας  το  φαινόμενο  της 
αυθημερόν διέλευσης επισκεπτών χωρίς περαιτέρω παραμονή/ διανυκτέρευση στην ΠΔΕ.  

 σε  επίπεδο  παραγωγικής  οργάνωσης,  η  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας  αναγνωρίζει  ότι 
απαιτούνται  στοχευμένες  παρεμβάσεις  προς  την  κατεύθυνση  του  εμπλουτισμού  του 
προσφερόμενου προϊόντος και της συνολικής ποιοτικής αναβάθμισής του, ειδικά στους κλάδους 
της  αγροδιατροφής  και  του  πολιτισμού‐τουρισμού  όπως  ορίζονται  και  στην  Περιφερειακή 
Στρατηγική για την Καινοτομία (RIS3).  

 εξίσου  σημαντική  για  την  παραγωγική  οργάνωση  είναι  η  λειτουργική  και  επιχειρησιακή 
διασύνδεση προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών με την υφιστάμενη τουριστική αγορά.  

Τέλος, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώνει ρητά ότι η 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και υψηλής ποιότητας τόσο στον αγροδιατροφικό κλάδο όσο και 
στον τουριστικό‐πολιτιστικό κλάδο αποτελεί συνδυασμό του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος 
καθώς και του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη της περιοχής την περίοδο μέχρι 
το 2008 απέχει πολύ από τα να χαρακτηριστεί «διατηρήσιμη»:  το διάστημα 2001‐2008  το ΑΕΠ της 
Ηλείας αυξήθηκε κατά 44% ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε η ανεργία (κατά 70% από 5,6% σε 9,4%) και 
μειώθηκε ο πληθυσμός κατά 13%.  

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  στρατηγικής  ΟΧΕ,  επιβεβαιώνονται  οι  βασικές  αξίες  του  οράματος  της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι ότι ανθρώπινος παράγοντας και η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού παραμένουν μακροπρόθεσμα οι καλύτεροι εγγυητές της αναπτυξιακής στρατηγικής, 
ειδικά στον από κάθε άποψη ευαίσθητο χώρο του Ολυμπιακού τοπίου.  
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Συνοψίζοντας  το  όραμα  της  στρατηγικής  ολοκληρωμένων  χωρικών  επενδύσεων  στην  ευρύτερη 
περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

Η  παραγωγική  ανασυγκρότηση  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  μέσω  της 
ανάδειξης της παγκόσμιας ταυτότητάς της, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η ανάπτυξη της στρατηγικής στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις ορισμούς. 

Ορισμός  περιοχής  παρέμβασης:  Σημειακά  ο  πυρήνας  των  ολοκληρωμένων  χωρικών  επενδύσεων 
ορίζεται  από  την  ίδια  την  Αρχαία  Ολυμπία  και  περιλαμβάνει  του  Δήμους  Πύργου  και  Αρχαίας 
Ολυμπίας.  Η  ευρύτερη  περιοχή  της  παρέμβασης  περιλαμβάνει  τον  αρχαιολογικό  χώρο  Αρχαίας 
Ήλιδας και το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα (συνθέτοντας αρχαιολογικό τρίπολο), καθώς και την 
ορεινή ενδοχώρα της Ολυμπίας και ειδικά το Δρυοδάσος της Φολόης (βλ. και Χάρτη 3) 

Οι άξονες παρέμβασης είναι δυο και αποτελούν τμήμα ευρύτερων αξόνων εθνικής σημασίας: 

 ο  οριζόντιος  άξονας  ορίζεται  από  τη  σύνδεση  Κατάκολο‐Πύργος‐Αρχαία  Ολυμπία‐  Δάσος 
Φολόης,  η  οποία  αποτελεί  τμήμα  του  Άξονα  Ανάπτυξης  Εθνικής  Σημασίας  της  Κεντρικής 
Πελοποννήσου, ο οποίος αποτελεί τμήμα και της διαπεριφερειακής τουριστικής– πολιτιστικής 
διαδρομής  Ολυμπία–  Επίδαυρος–  Μυκήνες.  Το  δυτικό  τμήμα  της  περιοχής  παρέμβασης 
αποτελεί  αναπτυγμένο  πυρήνα  μαζικού  τουρισμού  (με  περιθώρια  ανάπτυξης  εναλλακτικού 
τουρισμού)  και  εντάσσεται  στη  Ζώνη  Ναυσιπλοΐας  Αναψυχής  Ιουνίου  Πελάγους  (ΖΝΑ9), 
αποτελώντας  σημαντικό  σημείο  εισροών  από  την  Ιταλία  και  τον  Αδριατικό  διάδρομο.  Το 
ανατολικό  αποτελεί  τμήμα  του  «Ορεινού  χώρου  Πελοποννήσου»  (Περιοχή  με  περιθώρια 
ανάπτυξης  ήπιων  και  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού).  Κατά  μήκος  του  εν  λόγω  δυτικού‐
Ανατολικού  άξονα  αναπτύσσονται  συνδυασμένες  μεταφορές  (οδικές,  σιδηροδρομικές, 
θαλάσσιες),  με  σημαντικά  περιθώρια  βελτίωσης  και  ένταξής  τους  στο  τουριστικό‐πολιτιστικό 
προϊόν. 

 ο  κάθετος  άξονας  ορίζεται  από  την  Αρχαία  Ήλιδα  και  το  Ναό  του  Επικούρειου  Απόλλωνα, 
αποτελώντας  όμως  τμήμα  του  Εθνικής  Σημασίας  Δυτικού  Άξονα,  ο  οποίος  εκτείνεται  προς 
Πάτρα  (‐Αθήνα) προς το βορρά και προς Καλαμάτα προς το Νότο. Ο άξονας αποτελεί και ένα 
όριο  μεταξύ  της  παράκτιας  τουριστικής  ζώνης  (πυρήνα  μαζικού  τουρισμού  αλλά  και 
προστατευόμενη  περιοχή)  και  της  αγροτικής/ορεινής  ενδοχώρας.  Στο  βαθμό,  που 
τεκμηριώνεται  άμεση  σύνδεση  με  τη  ροή  επισκεπτών  από  και  προς  την  Αρχαία  Ολυμπία, 
σημειακές  παρεμβάσεις  δράσεις  στα  βασικά  σημεία  του  εν  λόγω  άξονα  (π.χ.  Αθήνα,  Πάτρα, 
Καλαμάτα) δεν θα πρέπει να αποκλειστούν ειδικά σε ότι αφορά θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού ή/ και επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Ορισμός  τομέων  παρέμβασης:  Οι  τομείς  παρέμβασης  της  ΟΧΕ  προκύπτουν  από  την  Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας26 (2014) και το εγκεκριμένο ΠΕΠ (2014) ως εξής: 

 Τουρισμός‐Πολιτισμός: Η στρατηγική του Τουρισμού συνίσταται στην ανάδειξη του τουρισμού 
με  το  συνδυασμό  του  φυσικού  και  του  πολιτιστικού  αποθέματος  σε  ένα  συνολικό  προϊόν 
εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 

 Αγροδιατροφή:  Η  στρατηγική  συνίσταται  στη  διαμόρφωση  ενός  σύγχρονου  παραγωγικού 
κλάδου,  ικανού  να  συμβάλει  στην  οικονομική  ευημερία  και  την  ποιότητα  ζωής  των πολιτών, 
μέσω  της  παραγωγής  ανταγωνιστικών,  ποιοτικών  και  ασφαλών  τροφίμων  προστατευόμενης 
ονομασίας  προέλευσης,  με  υψηλή  προστιθέμενη  και  διατροφική  αξία.  Η  ανάπτυξη  της 
αγροβιοδιατροφής αποτελεί σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο βασική προτεραιότητα 
προκειμένου να αλλάξει  το παραδοσιακό μοντέλο αγροτικής παραγωγής –  ιχθυοκαλλιέργειας 
και παραγωγής – επεξεργασίας τροφίμων. 

Οι  παραπάνω  τομείς  υποστηρίζονται  από  ενεργειακά  συστήματα  και  εφαρμογές  –  ΤΠΕ  που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αλυσίδων αξίας τους.   

                                                                 
26
 Τα σχετικά κείμενα περιλαμβάνουν και τον κλάδο Υλικών – Μικροηλεκτρονικής ο οποίος παρουσιάζει γεωγραφική συγκέντρωση στην Πάτρα 

(παραγωγή  προηγμένων  υλικών  που  αξιοποιούνται  τόσο  στη  μικροηλεκτρονική  όσο  και  στην  ενέργεια  και  στο  σχεδιασμό  εξαρτημάτων 
μικροηλεκτρονικής  τα οποία βρίσκουν σημαντικές  εφαρμογές σε ηλεκτρονικά συστήματα  (βιομηχανικές  και  καταναλωτικές  εφαρμογές),  ΤΠΕ 
κ.λπ.). 
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Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι 

Από  το  διατυπωμένο  όραμα  και  στρατηγικό  στόχο  για  ποιοτική  ανάπτυξη  προκύπτουν  και  οι 
επιμέρους  αναπτυξιακοί  στόχοι/  άξονες  προτεραιότητας  για  την  υλοποίηση  ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων για την ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ  ΩΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2:  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΝΟΣ  ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ  ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΞΥΠΝΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΓΧΩΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1:  

ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΣΕ  ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Αναλυτικά: 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Ο  πρώτος  αναπτυξιακός  στόχος/  άξονας  προτεραιότητας  της  στρατηγικής  ΟΧΕ  της  ευρύτερης 
περιοχής  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  αφορά  τη  συνολική  αναβάθμιση  της  ευρύτερης  περιοχής  της 
Αρχαίας Ολυμπίας ως προορισμού, μέσω της διαμόρφωσης ενός συνολικού προϊόντος εμπειρίας 
υψηλού  επιπέδου.  Η  αναβάθμιση  αφορά  το  σύνολο  της  ευρύτερης  περιοχής,  αντιμετωπίζοντας 
ευθέως τη σημειακή ανάπτυξη και συμφόρηση στα σημεία εισόδου ή/και τους υφιστάμενους άξονες 
ανάπτυξης, καλύπτοντας και την ανάγκη εξυγίανσης όπως διατυπώνεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση της ΟΧΕ έχει 
η  χωρική  και  λειτουργική  διασύνδεση  των  ιδιωτικών  ή  δημοσίων  επενδύσεων  (στο  πλαίσιο  της 
αναβάθμισης) με το τουριστικό προϊόν της περιοχής.  

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση έχει ένα έντονο κοινωνικό στοιχείο στο βαθμό που η υφιστάμενη –ως 
επί  το  πλείστον  τουριστική‐  ανάπτυξη  «παρακάμπτει»  την  τοπική  κοινωνία  είτε  χωρικά  είτε 
οικονομικά.  Σε  χωρικό επίπεδο,  ο στόχος αποσκοπεί στη διάχυση των οφελών από  την  τουριστική 
κίνηση προς άλλους αρχαιολογικούς  χώρους,  την αγροτική  ενδοχώρα  της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά 
και την πόλη του Πύργου. Σε κοινωνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του στόχου επιδιώκεται η ανάδειξη του 
πολιτισμού ως στοιχείου κοινωνικής ενσωμάτωσης αξιοποιώντας την υφιστάμενη τουριστική κίνηση 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος συνδέεται έντονα και 
με το υφιστάμενο μοντέλο χωρικής ανάπτυξης. 

Η ανωτέρω προσέγγιση επιτρέπει την ανάλυση του Αναπτυξιακού Στόχου 1 σε δυο διακριτούς αλλά 
αλληλοσυμπληρούμενους ειδικούς στόχους της στρατηγικής ΟΧΕ. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

Ο  στόχος  της  αύξηση  της  ελκυστικότητας  της  περιοχής  αφορά  τη  διασφάλιση  και  διεύρυνση  των 
προϋποθέσεων  επισκεψιμότητας  και  διαμονής  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Αρχαίας  Ολυμπίας,, 
συμπεριλαμβανομένου και του Πύργου.  
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Σε  ότι  αφορά  τον  τουρισμό,  η  ελκυστικότητα  της  περιοχής  συνδέεται  άμεσα  με  τη  συνολική 
διαμόρφωση μιας  ενιαίας  ταυτότητας  της περιοχής  η  οποία θα μπορεί  να  εκφραστεί  στα διεθνή 
μέσα και κανάλια προώθησης (ηλεκτρονικά μέσα, άλλα εμπορικά και τουριστικά κανάλια) αλλά και 
στον  ίδιο  το  χώρο  της  περιοχής  παρέμβασης  (γεγονότα  και  εκδηλώσεις,  σημάνσεις,  διαμόρφωση 
διαδρομών κλπ.). Σε ότι αφορά την ταυτότητα, επισημαίνεται ιδιαιτέρως η προστιθέμενη αξία για το 
σύνολο  της  Περιφέρειας  από  την  ύπαρξη  ενός  «σήματος»  (brand)  της  εμβέλειας  και 
αναγνωρισιμότητας της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Ταυτόχρονα, η ελκυστικότητα συνδέεται και με τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών παραμονής και 
διέλευσης για τον επισκέπτη, με παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη 
βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών σε σημεία και άξονες συμφόρησης (bottlenecks). 

Η αύξηση  της  ελκυστικότητας  της περιοχής μπορεί  να περιλαμβάνει  και  σημειακές βελτιώσεις  για 
την  πολιτιστική  και  περιβαλλοντική  κληρονομιά,  με  έμφαση  (καταρχήν)  στα  υψηλού  επιπέδου 
μνημεία  της  ευρύτερης  περιοχής  και  στις  προστατευόμενες  περιοχές  (Ολυμπία,  Φολόη, 
Κυπαρισσιακός Κόλπος). 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2: Αξιοποίηση του πολιτισμού ως στοιχείου κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Η  πορεία  της  όξυνσης  φαινομένων  κοινωνικού  αποκλεισμού  που  είχε  ήδη  παρατηρηθεί  κατά  την 
περίοδο οικονομικής μεγέθυνσης (2001‐2008) έχει ενισχυθεί με την έλευση της οικονομικής κρίσης. 
Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  στρατηγικής  αναγνωρίζεται  ότι  η  χωρική  έκφραση  του  υφιστάμενου 
μοντέλου ανάπτυξης  (σημειακή ανάπτυξη με βάση την παγκόσμια τουριστική αγορά χωρίς τοπικές 
διασυνδέσεις)  εκφράζεται  και  κοινωνικά  μέσω  της  έλλειψης  διασυνδέσεων  της  τουριστικής 
οικονομίας  με  το  βασικό  πληθυσμιακό  κέντρο  της  περιοχής  (Πύργος)  αλλά  και  την  αγροτική 
ενδοχώρα (Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας). 

Η στρατηγική ΟΧΕ επιδιώκει να αναδείξει τον τουρισμό και τον πολιτισμό ως σημαντικά στοιχεία 
για  την  κοινωνική  ενσωμάτωση  αντί  για  παράγοντες  αποκλεισμού,  όπως  μπορεί  να  έχουν 
λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Στοχεύοντας χωρικά κυρίως στον Πύργο, η στρατηγική θα επιδιώξει την 
ενσωμάτωση  της  διάστασης  του  πολιτισμού  σε  δράσεις  ενεργού  ένταξης,  ιδίως  για  ομάδες  που 
αντιμετωπίζουν  εντονότερα  τον  κίνδυνο  αποκλεισμού  όπως  νέοι,  γυναίκες  και  ΑμεΑ.  Στο  πλαίσιο 
αυτό  είναι  θεμελιώδης  η  αξιοποίηση  του  στοιχείου  της  κοινωνικής  επιχειρηματικότητας  για  την 
ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, ενώ θα επιδιωχθεί και η ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Διαμόρφωση συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος. 

Λειτουργώντας  σε  έντονη  συμπληρωματικότητα  με  τον  πρώτο,  ο  δεύτερος  Αναπτυξιακός  Στόχος/ 
Άξονας  Προτεραιότητας  της  στρατηγικής  ΟΧΕ  ευρύτερης  περιοχής  Αρχαίας  Ολυμπίας  αφορά  τη 
διαμόρφωση  ενός  συνεκτικού  και  εξωστρεφούς  παραγωγικού  συστήματος  στους  τομείς 
προτεραιότητας  της  περιφερειακής  έξυπνης  εξειδίκευσης,  για  την  αύξηση  της  εγχώριας 
προστιθέμενης  αξίας.  Η  στόχευση  αυτή  αφορά  τη  συνδυασμένη  τοπική  και  χωρική  παρέμβαση, 
εντός  του  πλαισίου  που  έχει  τεθεί  από  το  ΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  και  την  περιφερειακή  στρατηγική 
καινοτομίας.  Ο  στόχος  συνίσταται  στη  διαμόρφωση  ευνοϊκού  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  για 
την  υλοποίηση  επενδύσεων  που  θα  φέρουν  το  νέο  ποιοτικό  στίγμα  της  ευρύτερης  περιοχής  της 
Αρχαίας Ολυμπίας, επιδιώκοντας να ενσωματώσουν και στοιχεία της υπό διαμόρφωση ταυτότητας 
«Αρχαία Ολυμπία». Οι παρεμβάσεις στο παραγωγικό σύστημα θα ακολουθούν αναλογικά  την  ίδια 
μεθοδολογία  της  ευρύτερης  στρατηγικής:  το  βάρος  της  στήριξης  θα  δοθεί  σε  δράσεις  οι  οποίες 
ευνοούν τη συνεργασία και διάχυση επισκεπτών εντός της περιοχής.  

Κρίσιμο  και  αυτοτελές  στοιχείο  της  στρατηγικής  είναι  η  ενθάρρυνση  της  επιχειρηματικότητας  και 
απασχόλησης  ειδικά  για  νέους  υψηλών  προσόντων,  συμβάλλοντας  στην  αντιμετώπιση  του 
θεμελιώδους προβλήματος διαρροής αποφοίτων που αντιμετωπίζει η περιφέρεια.  

Στο  βαθμό  που  ο  αγροδιατροφικός  κλάδος  αποτελεί  κλάδο  προτεραιότητας  για  την  Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος στον οποίο απασχολείται άμεσα το 30% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
και  έμμεσα  αφορά  σχεδόν  έναν  στους  δύο  απασχολούμενους,  καθοριστική  μπορεί  να  είναι  η 
συμβολή  πόρων  του  Ευρωπαϊκού  Γεωργικού  Ταμείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης.  Η  συμβολή  αυτή 
συνοδεύεται  επί  του  παρόντος  από  σημαντικές  αβεβαιότητες  (τελική  κατανομή  πόρων  και 
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αρμοδιοτήτων  στις  Περιφερειακές  Αυτοδιοικήσεις),  ως  εκ  τούτου  ενσωματώνεται  ως  αυτόνομο 
κομμάτι στη στρατηγική. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: Στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 

Εκ  της  προσέγγισης  της,  η  στρατηγική ΟΧΕ  σε  ότι  αφορά  την  επιχειρηματικότητα,  επικεντρώνεται 
στην  ενθάρρυνση  και  στήριξη  τοπικών  και  ‐υπό  προϋποθέσεις‐  υπερτοπικών  επιχειρηματικών 
δικτυώσεων. Η επιδιωκόμενη στήριξη επιχειρηματικών διασυνδέσεων  (clusters) επικεντρώνεται σε 
διασυνδέσεις με απτό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία της περιοχής. 

Εκτός από τις τοπικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η συμμετοχή και φορέων εκτός της 
περιοχής παρέμβασης, όπως: 

 πανεπιστήμια/ ερευνητικά κέντρα ειδικά ‐αλλά όχι αποκλειστικά‐ όσα έχουν έδρα στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 εθνικούς  ή  διεθνείς  φορείς  οι  οποίοι  μπορεί  να  συμβάλλουν  στην  ανάδειξη  και 
επιχειρηματική αξιοποίηση της ταυτότητας της περιοχής. 

 δημόσιους  φορείς  ή  φορείς  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  στη  βάση  ξεκάθαρων 
ρόλων και στόχευσης από κοινού με επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται  ότι  ο  εκ  των  πραγμάτων  παγκόσμιος  χαρακτήρας  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  μπορεί  να 
δημιουργήσει και ένα αντίστοιχης εμβέλειας συν‐εταιρικό σχήμα. 

Με  δεδομένο  ότι  η  περιοχή  έχει  έντονα  αγροτικό  χαρακτήρα  και  ο  τομέας  της  αγροδιατροφής 
αποτελεί  περιφερειακή  προτεραιότητα,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ειδικού  στόχου  θεωρείται 
αναγκαίο  να  επιδιωχθεί  η  συνέργεια  με  τους  πόρους  του  ΠΑΑ  2014‐2020,  ειδικά,  αλλά  όχι 
αποκλειστικά,  σε  όσους  εξ  αυτών  εκχωρηθούν  στην  ΕΥΔ  ως  προς  τη  διαχείρισή  τους.  Τα  σχετικά 
εκχωρηθέντα μέτρα καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 
δωθεί στην πρόβλεψη ότιη «επιλογή πολυταμειακής προσέγγισης αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης…και θα πρέπει  να προκύπτει από  την εκ  των κάτω προς  τα επάνω 
προετοιμασία του τοπικού προγράμματος». 

ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ/ΥΠΟΜΕΤΡΑ  ΔΡΑΣΕΙΣ 

4.1 Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης) 

4.2 Σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων ανεξάρτητα από το αν 
το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό  

4.3 Υποδομές που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της 
δασοπονίας 

4.3.1. Εγγειοβελτιωτικά 

4.3.2. Αναδασμοί 

4.3.3 Δασική οδοποιία 

4.3.4. Αγροτική Οδοποιία 

6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς 

6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 

6.3 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων 

16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, συμπ. των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters) 

16.2 Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την δημιουργία και την 
ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπ. δραστηριοτήτων προώθησης σε 
τοπικό επίπεδο 

19. LEADER / CLLD 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: Βελτίωση της απασχολησιμότητας. 

Οι  παρεμβάσεις  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  και  αναβάθμισης  των  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου 
δυναμικού ακολουθούν πλήρως  τις  γενικές  κατευθύνσεις  του ΠΕΠ για στήριξη  των δυναμικών  και 
αναδυόμενων  τομέων  της  οικονομίας  της  περιοχής,  οι  οποίοι  και  αναμένεται  να  έχουν  τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Οι τομείς αυτοί 
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αναφέρονται  σε  όλο  το  εύρος  του  αγροδιατροφικού  τομέα  και  στην  αξιοποίηση  ευκαιριών 
απασχόλησης που δημιουργούνται από την ύπαρξη πλούσιου πολιτισμικού και περιβαλλοντικού 
αποθέματος.  

Η  στρατηγική  ενσωματώνει  πλήρως  τη  διατυπωμένη  από  το  ΠΕΠ  «ανάγκη  να  υποστηριχθούν… 
ομάδες του πληθυσμού με υψηλά τυπικά προσόντα έτσι ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά 
στην προσπάθεια μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας»  αλλά  και  τη  διευκόλυνση  των  ομάδων  του  πληθυσμού  που  παρουσιάζουν  τα  μεγαλύτερα 
προβλήματα εισόδου και παραμονής στην αγορά εργασίας. 

Εντός του ανωτέρω πλαισίου θα στηριχθούν δράσεις για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, 
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων, δράσεις αναβάθμισης 
γνώσεων  και  δεξιοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  θεματικές  που  συνδέονται  με  δυναμικούς  ή 
αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας και δράσεις αναχαίτισης του μεταναστευτικού 
ρεύματος επιστημόνων ("brain drain"). 



 

Χάρτης 5: Στρατηγική ΟΧΧΕ Αρχαίας Ολλυμπίας (αρχική

 

ή προσέγγιση) 

Εφ

 σελ. 82

φαρμογή ΟΧΕ στο

2 
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Συσχέτιση στόχων με Θεματικούς Στόχους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020 

Η  στρατηγική  ΟΧΕ  υιοθετεί  μια  ευρεία  προσέγγιση  η  οποία  καλύπτει  το  σύνολο  σχεδόν  της 
θεματικής  στόχευσης  του  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας.  Εντούτοις,  στον  πυρήνα  της  παρέμβασης, 
βρίσκονται  δράσεις  των  θεματικών  στόχων  3,  6,  8  και  9.  Υπό  προϋποθέσεις  ωριμότητας  και 
διαθεσιμότητας πόρων, μπορούν να ενεργοποιηθούν συμπληρωματικά και οι θεματικοί στόχοι 1, 4 
και 5.  Υπενθυμίζεται  ότι  στην  στρατηγική ΟΧΕ  μπορεί  να  ενταχθούν  και  κατηγορίες  δράσεων  που 
σχετίζονται με τις αγροτικές υποδομές και επιχειρηματικότητα, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του 
ΠΕΠ.  Η  προκαταρκτική  συσχέτιση  των  στόχων  του  ΠΕΠ  με  την  προτεινόμενη  στρατηγική  ΟΧΕ 
παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Ενδεικτικοί τύποι δράσεων ΟΧΕ Αρχαίας Ολυμπίας, ανά θεματικό στόχο ΠΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 

ΘΣ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας (ΕΤΠΑ) 

Ενίσχυση υποδομών έρευνας/ καινοτομίας σε 
επιχειρήσεις/ συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε 
τομείς προτεραιότητας  

ΜΕΤΡΙΟΣ 

ΘΣ 2 Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους 
(ΕΤΠΑ) 

Αξιοποίηση ΤΠΕ   ΜΕΤΡΙΟΣ 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών/ υπηρεσιών  ΜΕΤΡΙΟΣ 

ΘΣ 3 Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ) 

Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων/ νέων) & ειδικών 
μορφών επιχειρηματικότητας» 

ΥΨΗΛΟΣ 

Υποστήριξη σε υπάρχοντα και νέα cluster επιχειρήσεων  ΥΨΗΛΟΣ 

Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων  ΥΨΗΛΟΣ 

ΘΣ 4 Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα σε 
όλους τους τομείς (ΕΤΠΑ) 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις για την χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή 
αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα  ΜΕΤΡΙΟΣ 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών 
φιλικών στο περιβάλλον 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

ΘΣ 5 «Προώθηση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων» (ΕΤΠΑ) 

Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και 
προστασίας ακτών 

ΧΑΜΗΛΟΣ/ ΜΕΤΡΙΟΣ 

Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης καταστροφών 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

ΘΣ 6 Προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων (ΕΤΠΑ) 

Επενδύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων  ΜΕΤΡΙΟΣ 

Επενδύσεις στη διαχείριση ύδατος»  ΜΕΤΡΙΟΣ 

Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών 
οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων 

ΥΨΗΛΟΣ 

Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών  

ΥΨΗΛΟΣ 

Παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης  ΥΨΗΛΟΣ 

ΘΣ 7 Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και άρση των εμποδίων 
σε βασικές υποδομές δικτύων (ΕΤΠΑ) 

Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που 
συνδέουν/ υποστηρίζουν ΔΕΔ‐Μ 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

ΘΣ 8 ‐ Προώθηση της βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων (ΕΚΤ) 

Δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 
μέσω προγραμμάτων κατάρτισης 

ΥΨΗΛΟΣ 

Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για 
ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα  

ΥΨΗΛΟΣ 

Προγράμματα για δημιουργία νέων (start up)/ 
καινοτόμων επιχειρήσεων 

ΥΨΗΛΟΣ 

Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων/ επιχειρηματιών  ΥΨΗΛΟΣ 

ΘΣ 9 «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας (ΕΚΤ) 

Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις (τοπικό επίπεδο) 

ΥΨΗΛΟΣ  

Τοπικά σχέδια δράσης για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης/ καταπολέμηση της φτώχειας 

ΥΨΗΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Συσχετισμός στρατηγικής ΟΧΕ Αρχαίας Ολυμπίας με Θεματικούς Στόχους ΠΕΠ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2: 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΘΣ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 2 Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και 

ποιότητάς τους (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα σε όλους τους 

τομείς (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 6 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 

εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (ΕΤΠΑ)

ΘΣ 8 ‐ Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 

και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (ΕΚΤ)

ΘΣ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
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Β.3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Σχετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες  

Ο  συσχετισμός  των  αναπτυξιακών  και  ειδικών  στόχων  της  Στρατηγικής  ΟΧΕ  Αρχαίας  Ολυμπίας  με 
τους  θεματικούς  στόχους  του  ΠΕΠ  οδηγεί  στον  άμεσο  προσδιορισμό  των  επενδυτικών 
προτεραιοτήτων που μπορούν να κινητοποιηθούν για την υλοποίηση των ΟΧΕ.  

Πρόκειται  για  15  επενδυτικές  προτεραιότητες  επιμερισμένες  στους  πέντε  προκρινόμενους 
θεματικούς  στόχους  και  σε 4  άξονες  προτεραιότητας  του  ΕΠ Δυτικής  Ελλάδας 204‐2020.  Για  κάθε 
εντοπισμένη  επενδυτική  προτεραιότητα  παρατίθεται  επίσης  η  εκτιμώμενη  συνολική  δημόσια 
δαπάνη του ΠΕΠ  (για το σύνολο της ΠΔΕ) και προσδιορίζεται το υφιστάμενο επίπεδο εξειδίκευσης 
προκειμένου να γίνει μια προκαταρκτική αποτύπωση των διαθέσιμων πόρων, στο πλαίσιο του ΠΕΠ. 

Σημειώνεται  ότι  12  από  τις  15  Επενδυτικές  Προτεραιότητες  παραμένουν  σε  αρχικό  στάδιο 
εξειδίκευσης,  καταδεικνύοντας  αρχική  διαθεσιμότητα  πόρων  στο  πλαίσιο  των  ΘΣ  3 
(ανταγωνιστικότητα), ΘΣ 6 (περιβάλλον), ΘΣ 8 (απασχόληση) και ΘΣ 9 (κοινωνική ένταξη).  

Από την άλλη μεριά, οι υπόλοιπες 3 εντοπισμένες προτεραιότητες, στο πλαίσιο του ΘΣ 7 (μεταφορές, 
υποδομές)  βρίσκονται  σε  προχωρημένο  στάδιο  εξειδίκευσης  με  το  μεγαλύτερο  μέρος  των 
διαθέσιμων  πόρων  να  έχει  ήδη  δεσμευτεί.  Στις  δεσμεύσεις  αυτές  περιλαμβάνονται  και  δύο  έργα 
εντός της περιοχής παρέμβασης, τα οποία εντάσσονται στη λογική της στρατηγικής. Στην εξειδίκευση 
της ΕΠ 7a  ‐ Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών περιλαμβάνεται το 
έργο «Αναβάθμιση υποδομών χερσαίας ζώνης Κατάκολου» (Π/Υ 7 εκ. €, νέο έργο). Στην εξειδίκευση 
της  ΕΠ  7b‐  Ενίσχυση  της  περιφερειακής  κινητικότητας  μέσω  της  σύνδεσης  με  υποδομές  ΔΕΔ‐
περιλαμβάνεται το έργο "Κατασκευή Οδού Λασταίικα‐ Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη‐ Κατάκολο" εκ (Π/Υ 
20 εκ. €, μεταφερόμενο έργο).  

Οι  επενδυτικές  προτεραιότητες  θα  χρειαστεί  να  πλαισιωθούν  και  με  αντίστοιχες  «περιοχές 
εστίασης», εφόσον υπάρξει ενεργοποίηση πόρων του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής. 
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Ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά Ειδικό Στόχο  

Αντιστοίχως προσδιορίζονται και οι ενδεικτικές δράσεις/ κατηγορίες δράσεων ανά ειδικό στόχο. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, 
ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΕΝΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  ΥΨΗΛΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1  ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (τύποι δράσεων) 
Ε.Π. 

ΠΕΠ 

Δράσεις διαμόρφωσης ενιαίας  ταυτότητας  της περιοχής η οποία θα μπορεί  να  εκφραστεί 
στον  ίδιο  το  χώρο  της  περιοχής  παρέμβασης  (γεγονότα  και  εκδηλώσεις,  σημάνσεις, 
διαμόρφωση  διαδρομών,  δράσεις  ανάδειξης,  προβολής  και  δικτύωσης  των  πολιτιστικών 
πόρων της ΠΔΕ).  

Δράσεις διαμόρφωσης και εδραίωσης ενιαίας ταυτότητας της περιοχής η οποία θα μπορεί 
να εκφραστεί σε διεθνή μέσα/ κανάλια προώθησης  

Δράσεις διασφάλισης ομαλών συνθηκών παραμονής και διέλευσης για τον επισκέπτη 
(συμπ. υποδομές περιβάλλοντος και μεταφορών) 

Δράσεις  προστασίας  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  με  έμφαση  στα  υψηλού  επιπέδου 
μνημεία της ευρύτερης περιοχής  

Δράσεις  διατήρησης  της  βιοποικιλότητας  (συμπ.  Δράσεις  περιορισμού/  εξάλειψης 
αμμοληψιών  σε  προστατευόμενες  περιοχές,  καθορισμός  προτεραιοτήτων  δράσης  για  τη 
διατήρηση/  αποκατάσταση  οικοτόπων  που  κινδυνεύουν  από  την  κλιματική  αλλαγή, 
ανάσχεση  διάβρωσης  και  ερημοποίησης  εδαφών,  εφαρμογή  και  παρακολούθηση μέτρων 
αντιρρύπανσης και αποκατάστασης, Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης 
οικοτουρισμού,  Δράσεις/  έργα  υποστήριξης  του  πράσινου  τουρισμού  και  του 
οικοτουρισμού,  σχεδιασμός  πράσινων  υποδομών/οριοθέτηση  οικολογικών  διαδρόμων, 
μέσω και Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων) 

6c 

6d 

7a 

7b 

7c 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Δράσεις  συμβουλευτικής,  κατάρτισης  /  επιμόρφωσης,  mentoring,  τύπου  «κοινωνικού 
voucher», ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας & απασχόλησης. 

Δράσεις  προώθησης  στην  απασχόληση  (όπως  δημιουργία  θέσεων  εργασίας  σε 
επιχειρήσεις). 

Δράσεις  στήριξης  της  κοινωνικής  οικονομίας/  κοινωνικής  καινοτομίας  (start‐up  κοιν. 
επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες‐συστάδες κοιν. επιχειρήσεων, δικτύωση). 

Τοπικά  σχέδια  δράσης  για  την  κοινωνική  ένταξη  (συμπ.  συμβουλευτική,  κατάρτιση/ 
επιμόρφωση,  mentoring,  δημοσιότητα/ευαισθητοποίηση,  δικτύωση,  προώθηση  της 
απασχόλησης/  αυτοαπασχόλησης,  ενίσχυση  διαχειριστικής  ικανότητας  και  ενθάρρυνση 
συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών) 

Δράσεις κέντρων κοινότητας (One – Stop shops)  

9.i 

9.ii 

9.v 

9.vi 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2:  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΞΥΠΝΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΓΧΩΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ 
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (τύποι δράσεων) 
Ε.Π. 

ΠΕΠ 

Δράσεις  υποστήριξης/  ενίσχυσης  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  για  αύξηση  της 
ανταγωνιστικότητας/ διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας. 

Δράσεις  δημιουργίας  συνθηκών  για  την  αξιοποίηση  αποτελεσμάτων  συνεργασιών  μεταξύ 
επιχειρήσεων και ερευνητικών/ ακαδημαϊκών φορέων.  

Δράσεις δημιουργίας συνθηκών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, όπως: 

 υποστήριξη cluster επιχειρήσεων για κτιριακή διαμόρφωση, αγορά εξοπλισμού (όπως 
συσκευαστήρια  προϊόντων,  όργανα  ποιοτικού  ελέγχου,  λήψη  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών κλπ.). 

 υπό προϋποθέσεις, αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος για δημιουργία ή/και επέκταση 
οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων ή θερμοκοιτίδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(υποστήριξη  για  κτιριακή  διαμόρφωση,  αγορά  εξοπλισμού  για  τη  λειτουργία  του 
χώρου κλπ.).  

Δράσεις  ενίσχυσης  εξωστρεφούς  επιχειρηματικότητας  και  διεθνοποίησης  (συμπ. 
εντοπισμός  ευκαιριών/τρόπων  επέκτασης,  εντοπισμός  αγορών,  εντοπισμός  τρόπος 
επέκτασης (διεθνή δίκτυα, αντιπροσώπευση κλπ.), τα κόστη προσαρμογής, μεταφοράς και 
διάθεσης σε νέες αγορές, στήριξη στελεχιακού δυναμικού κλπ.). 

Δράσεις ενεργοποίησης πόρων του ΠΑΑ/ΕΓΤΑΑ 

3a 

3b 

3c 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης 

Δράσεις τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση 

Δράσεις υποστήριξης της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας  

Δράσεις  και  επιμόρφωσης  σε  κλάδους  αιχμής  της  οικονομίας  της  Περιφέρειας  /  τοπικής 
οικονομίας  

8i 

8iii 

8v 
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Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και συμβολή στο ΠΕΠ 

Τα  επιδιωκόμενα  αποτελέσματα  της  Στρατηγικής  ΟΧΕ  είναι  απολύτως  ευθυγραμμισμένα  με  τα 
επιδιωκόμενα  αποτελέσματα  του  ΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  2014‐2020.  Η  συμβολή  της  ΟΧΕ  τόσο  σε 
επίπεδο εκροών όσο και επίπεδο αποτελεσμάτων μπορεί να αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλη σημασία 
σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΠΕΠ. Ο πόλος της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
αναγνωσιμότητας  και  έλξης,  του  οποίου  η  παρουσία  επηρεάζει  το  σύνολο  της  περιφερειακής 
οικονομίας,  ειδικά  σε  ότι  αφορά  τον  τουρισμό  και  τον  πολιτισμό,  πεδία  όπου  αποτελεί  κυρίαρχο 
στοιχείο.  Αντιστοίχως  με  δεδομένη  την  έμφαση  της  περιφερειακής  στρατηγικής  καινοτομίας  στον 
πολιτισμό,  τον  τουρισμό και  την εξωστρέφεια γίνεται αντιληπτό ότι η υλοποίηση της ΟΧΕ ξεπερνά 
κατά  πολύ  την  «ενδοπεριφερειακή  χωρική  ενότητα»  αλλά  μπορεί  να  επηρεάσει  θετικά  την 
περιφερειακή και την εθνική οικονομία. Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρξει ενεργοποίηση πόρων του 
ΠΑΑ, οι σχετικοί δείκτες θα πρέπει να προσεγγιστούν ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα μέτρα. 

Δείκτες εκροών 

Ο  συσχετισμός  της  στρατηγικής  της  ΟΧΕ  με  τους  δείκτες  εκροών  του  εγκεκριμένου  ΕΠ  Δυτικής 
Ελλάδας 2014‐2020, καταδεικνύει ότι στο πλαίσιο της ΟΧΕ μπορεί να αναληφθεί η υλοποίηση ικανού 
μεγέθους εκροών του ΠΕΠ όπως έχουν διατυπωθεί.  

Η  συμβολή  αυτή  είναι  εξαιρετικά  σημαντική  στις  διάφορες  δράσεις  στήριξης  της 
επιχειρηματικότητας  (ΕΠ 3a, 3c, 3d)  και  ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού  (ΕΠ 8i, 8iii, 8v).  Σε  ότι 
αφορά  τη  απασχόληση  και  ειδικά  την  κοινωνική  ένταξη  (ΕΠ  9i,  9ii,  9v,  9vi),  η  οξύτητα  των 
προβλημάτων  στην  περιοχή  του  Πύργου  επιτρέπει  την  κάλυψη  πολύ  μεγάλου  ποσοστού  των 
προβλεπόμενων εκροών, στο βαθμό που να μπορεί να καλυφθεί το σύνολο του τιθέμενου από το 
ΠΕΠ στόχου. Συνεπώς στο επίπεδο αυτό η τελική συνεισφορά θα εξαρτηθεί από την κατανομή των 
σχετικών  πόρων  του  ΘΣ9  εντός  της  ΠΔΕ.  Η  στήριξη  ποιοτικής  κοινωνικής  επιχειρηματικότητας  σε 
περισσότερο  ή  λιγότερο  οργανωμένους  υποδοχείς  (π.χ.  χερσαία  ζώνη  Κατάκολου,  αποθήκες  ΑΣΟ 
Πύργου) αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη δράση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις εκροές της ΕΠ του Θεματικού Στόχου 6 

 ο  δείκτης  Τ1813 «Πολιτιστικά Μνημεία  που αναβαθμίζονται»  είναι  αρκετά  περιοριστικός  και 
καλύπτει μικρό μόνο μέρος των προβλεπόμενων δράσεων της ΕΠ 6e «Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
είτε  της  στρατηγικής  ΟΧΕ  ειδικότερα.  Στην  περίπτωση  αυτή  προτείνεται  η  διατύπωση  νέου 
δείκτη που να αντικατοπτρίζει τις ενέργειες διαμόρφωσης και προώθησης της ταυτότητας της 
περιοχής (branding / marketing). 

 ο  δείκτης  CO23  «Επιφάνεια  οικοτόπων  που  ενισχύονται  με  στόχο  να  αποκτήσουν  καλύτερο 
καθεστώς  διατήρησης»  αφορά  έναν  πολύ  χαμηλό  στόχο  (250  ha  για  το  σύνολο  της 
περιφέρειας) ενώ μόνο στην περιοχή ΟΧΕ η έκταση των προστατευόμενων οικοτόπων ξεπερνά 
15.000 ha. (Οροπέδιο Φολόης 9.740, Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας 11.038, Ολυμπία 
315 ha). 

Τέλος η συνεισφορά της στρατηγικής ΟΧΕ σε τρεις επιπλέον δείκτες εκροών διατυπώνεται με κάθε 
επιφύλαξη ως εξής:  

 ο δείκτης Τ1825 «Λιμενικές υποδομές ΔΕΔ‐Μ που αναβαθμίζονται»  (στόχος: 2)  περιλαμβάνει 
(ήδη) το δρομολογημένο έργο “Αναβάθμιση υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα Κατάκολου». 

 στο δείκτη CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων» (στόχος: 
22  χλμ) συνυπολογίζεται η αναβάθμιση 3,3  χλμ.  εντός  της περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο 
του μεταφερόμενου  έργου "Κατασκευή Οδού Λαστέικα‐ Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη‐ Κατάκολο" 
(MIS 374092). 

 ο δείκτης CO12 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 

γραμμών» (στόχος: 20 χλμ.) θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής 

Ολυμπία – Κατάκολο ΟΣΕ (33 χλμ.), η οποία αποτελεί ενδεδειγμένο άξονα υλοποίησης της ΟΧΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Συμβολή της στρατηγικής ΟΧΕ Αρχαίας Ολυμπίας στους δείκτες εκροών του ΠΕΠ 

ΕΠ  ΚΩΔ.   ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΔΔ σε €) 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΧΕ  

(εκτίμηση) 

% 
(εκτίμηση) 

3.α 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις  60.000  700 
40  6% 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

επιχειρήσεις  60.000  700 

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης σε 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

ισοδύναμα 
πλήρους 
χρόνου 
απασχόλησης 

 
700  50  7% 

3.γ 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις  300.000  20 

5  25% 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

επιχειρήσεις  300.000  20 

3.δ 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

επιχειρήσεις 
 

33 

5  15% 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις  45.000  33 

CO04 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη 

επιχειρήσεις 
 

33 

6.γ  Τ1813 
Πολιτιστικά Μνημεία που 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός  4.300.000  3   

6.δ  CO23 

Επιφάνεια οικοτόπων που 
ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης 

εκτάρια    250  (100%) 

7.α  Τ1825 
Λιμενικές υποδομές ΔΕΔ‐Μ που 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός  6.500.000  2  1  50% 

7.β  CO14 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων 

χιλιόμετρα  1.900.000  22  3,3  15% 

7.γ 
CO12 

Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων/ 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών 

χιλιόμετρα  300.000  20  (100%) 

Τ1826 
Ευφυή συστήματα μεταφορών 
που τοποθετούνται  

Αριθμός  1.500.000  2  (50%) 

8.1  CO01 
Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

αριθμός    1.000  150  15% 

8.3  Τ1832 
Επιχειρηματικά σχέδια για νέες 
επιχειρήσεις σε τομείς της RIS3 

αριθμός  25.000  80  4  5% 

8.5  CO23 

Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ 
(συμπ. συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων/επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας). 

αριθμός  13.500  163  10  6% 

9.i  CO17  Άλλα μειονεκτούντα άτομα  αριθμός  3.500  6.857  350  5% 

9.ii  CO15 

Συμμετέχοντες μετανάστες, 
αλλοδαπής προέλευσης  
μειονότητες (συμπ. 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 
όπως οι ΡΟΜΑ) 

αριθμός  10.000  1.850  (100%) 

9.v  CO23 
Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ 
(συμπ. επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας). 

αριθμός  20.000  138  12  9% 

9.vi  CO01 
Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπ. 
των μακροχρόνια ανέργων 

αριθμός  3.500  1.356  (100%) 
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Δείκτες αποτελέσματος 

Στο  ίδιο  πλαίσιο,  ο  ορισμός  των  επιδιωκόμενων  από  τη  στρατηγική  ΟΧΕ  αποτελεσμάτων 
ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στοχοθεσία του ΠΕΠ. Επισημαίνεται ότι πολλοί από τους στόχους του 
ΠΕΠ  εξαρτώνται  πλήρως  από  την  οικονομία  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Αρχαίας  Ολυμπίας.  Υπό 
αυτή  την  έννοια,  τυχόν  διασπορά  δημοσίων  επενδύσεων  εκτός  της  Αρχαίας  Ολυμπίας  μπορεί  να 
θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Η παρατήρηση 
αυτή αφορά το σύνολο  των δεικτών αποτελέσματος  (στόχων) που αφορούν  τον πολιτισμό και  τον 
τουρισμό σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και επισκεψιμότητας. Ενδεικτικά 

 Τ1822  «Eπισκεψιμότητα  πολιτιστικών  χώρων»:  καλύπτεται  σε  ποσοστό  μεταξύ  87‐90%  από 
τους επισκέπτες  της Αρχαίας Ολυμπίας. Η επιδίωξη να αυξηθούν οι επισκέπτες κατά 220.000 
περίπου  (σε  957.000)  Ολυμπίας  θα  πρέπει  να  θεωρείται  ανεδαφική,  χωρίς  ενίσχυση  της 
επισκεψιμότητας της Αρχαίας Ολυμπίας.  

 Τ1828  «Εξυπηρετούμενος  επιβατικός  πληθυσμός»  (λιμένων):  η  στόχευση  για  αύξηση  κατά 
87.000 (σε δύο λιμένες) μπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ανάκαμψη των αφίξεων στο 
Κατάκολο στα επίπεδα προ του 2013.  

 Τ1807  «Κύκλος  εργασιών  των  επιχειρήσεων  στους  τομείς  προτεραιότητας»:  προβλέπεται 
αύξηση  κατά  82  εκ.  €  (από  790  σε  873  εκ.  €).  Η  μετριοπαθής  αυτή  στόχευση  μπορεί  να 
επιτευχθεί από την βελτίωση των συνθηκών στο Κατάκολο και μόνο. Με βάση τα στοιχεία της 
ΤτΕ, μία αύξηση της δαπάνης του υφιστάμενου αριθμού επισκεπτών (2014) στο Κατάκολο από 
49 € σε 70€  (έναντι 82,5€  εθνικού μέσου όρου), μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα της 
τάξης των 10 εκ. € Το ίδιο μακροοικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση 
του αριθμού των επιβατών στα επίπεδα του 2010  (764 χιλ.) με την ίδια δαπάνη ή να αυξηθεί 
σημαντικά  με  βάση  τους  επισκέπτες  του 2011  (820  χιλ).  Προφανώς,  ο  συνδυασμός  αύξησης 
επισκεπτών και δαπάνης τους μπορεί να αυξήσει τη συμβολή της ΟΧΕ στο αποτέλεσμα του ΠΕΠ 
πολύ  υψηλότερα  (μέχρι  και  50%).  Το  παράδειγμα  αφορά  την  κρουαζιέρα  και  μόνο  και  δεν 
περιλαμβάνει  την ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία αποσκοπεί η ΟΧΕ,  της 
οποίας η εφαρμογή θα έχει αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο.  

Ειδικότερα,  η  στρατηγική  ΟΧΕ  μέσω  και  της  διατυπωμένης  δέσμευσης  της  ΠΔΕ  αποσκοπεί  στη 
διαμόρφωση  ενός  συνολικά  θετικού  επιχειρηματικού  κλίματος  το  οποίο  θα  επηρεάσει  το  σύνολο 
των  δεικτών  των  ΕΠ  3c  (Στήριξη  της  δημιουργίας/  επέκτασης  προηγμένων  ικανοτήτων)  και  3d 
(Στήριξη  ικανότητας  των  ΜΜΕ  να  αναπτύσσονται  σε  διεθνείς  αγορές)  αλλά  και  των 
διασυνδεδεμένων  ΕΠ  8i  (Πρόσβαση  ατόμων  στην  εργασία),  8iii  (Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα,  δημιουργία  νέων  επιχειρήσεων)  και  8v  (Προσαρμογή  εργαζομένων  και 
επιχειρήσεων στις αλλαγές). 

Τέλος,  σε  ότι  αφορά  τους  παρακάτω  δείκτες  επισημαίνεται  πως  η  εκτίμηση  της  συμβολής  της 
στρατηγικής ΟΧΕ βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές ή/ και επιφυλάξεις: 

 Τ1823 «Επισκεψιμότητα προστατευόμενων περιοχών»: λόγω έλλειψης καταγραφών σε «σημεία 
εισόδου» δίνεται κατ’ εκτίμηση (χωρίς να υπολογίζεται ο Κυπαρισσιακός και η Αρχ. Ολυμπία). 
Αποτυπώνεται  η  δυνατότητα  αύξησης  επισκεψιμότητας  του  Δρυοδάσους Φολόης.  Ειδικά  για 
την  Αρχαία  Ολυμπία,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  περαιτέρω  ανάδειξης  της 
βιοποικιλότητας (π.χ. οικοτουριστική περιήγηση ως κοινωνική επιχείρηση).  

 Τ1827»Xρονοαπόσταση (χρόνος μετακίνησης σε ενδοπερ/κό οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί ΔΕΔ‐
Μ)» γίνεται η παραδοχή ότι η μείωση είναι σε αναλογία με τα αναβαθμιζόμενα χιλιόμετρα. 

 Τ1830  «Επιβατική  κίνηση  στα  μέσα  σταθερής  τροχιάς»:  στοιχεία  επιβατικής  κίνησης 
σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο‐Ολυμπία θα πρέπει να αναζητηθούν στην περίπτωση που 
επιδιωχθεί συνεργασία με τον ΟΣΕ για ανάπτυξη κατά μήκος του σιδηροδρομικού άξονα. 

 CR05 «Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας ή  συμμετέχουν 
σε εκπαίδευση/ κατάρτιση»:  το ποσοστό εξαρτάται από την τελική δέσμευση πόρων υπέρ των 
κοινοτήτων Ρομά του Πύργου 
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 CR06  «Συμμετέχοντες  που  κατέχουν  θέση  εργασίας,  συμπ.  της  αυτοαπασχόλησης,  εντός  έξι 
μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους»: Συνεπώς στο επίπεδο αυτό η τελική συνεισφορά θα 
εξαρτηθεί από την κατανομή των σχετικών πόρων του ΘΣ9 εντός της ΠΔΕ. 

Αναλυτικά: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Συμβολή της στρατηγικής ΟΧΕ Αρχαίας Ολυμπίας στους δείκτες αποτελέσματος του ΠΕΠ 

ΕΠ  ΚΩΔ.   ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΟΧΕ  

(εκτίμηση) 

% 
(εκτίμηση) 

3.α  Τ1807 
Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων 
στους τομείς προτεραιότητας της 
περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 

εκ. ευρώ  789,99  872,64  9,09  11% 

3.γ  Τ1808  Μέλη συνεργατικών σχηματισμών   Αριθμός  171  250  5  6% 

3.δ  Τ1809 
Αξία εξαγωγών των ΜΜΕ στους τομείς 
της περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης 

εκ. ευρώ  488,27  523  (9,09)  26% 

6.γ  Τ1822  Eπισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων 
Επισκέψεις/ 
έτος 

736.712  957.726  192.282  87% 

6.δ  Τ1823 
Επισκεψιμότητα προστατευόμενων 
περιοχών 

Επισκέψεις/ 
έτος 

20.000  30.000  (1.000)  10% 

7.α  Τ1828 
Εξυπηρετούμενος επιβατικός 
πληθυσμός 

αριθμός/έτος  763.000  850.000  (87.000)  (100%) 

7.β  Τ1827 
Xρονοαπόσταση (χρόνος μετακίνησης 
σε ενδοπερ/κό οδικό δίκτυο που 
εξυπηρετεί ΔΕΔ‐Μ) 

Ώρα : λεπτά  23  14  1’20’’  15% 

7.γ  Τ1830 
Επιβατική κίνηση στα μέσα σταθερής 
τροχιάς 

αριθμός  500.000  1.000.000  (άγνωστο)  (άγνωστο) 

8.1  CR03 
Συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους  

αριθμός  684  450  68  15% 

8.3  Τ1836 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης ένα έτος μετά την 
ενίσχυση τους 

αριθμός  69  60  4  7% 

8.5  Τ1837 
Επιχειρήσεις με βελτιωμένη κατάσταση 
επιχειρησιακής λειτουργίας ένα έτος 
μετά τη λήξη της ενίσχυση τους 

αριθμός  98  120  9  8% 

9.i  Τ1854 

Μειονεκτούντα άτομα που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ 
κατάρτιση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπ. 
αυτοαπασχόλησης, εντός 6 μηνών από 
την λήξη της συμμετοχής τους. 

αριθμός  2330  2500  125  5% 

9.ii  CR05 

Μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας ή  συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/ κατάρτιση ή αποκτούν 
εξειδίκευση ή κατέχουν θέση 
απασχόλησης (συμπ. 
αυτοαπασχόλησης) μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους. 

φυσικά 
πρόσωπα 

500  550  (100%) 

9.v  Τ1839 
Κοινωνικές επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της παρέμβασης 

αριθμός  8  72  12  17% 

9.vi  CR06 

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
εργασίας, συμπ. της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών 
από την λήξη της συμμετοχής τους 

αριθμός  460  490  (490)  (100%) 
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Β.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ενδεδειγμένος τρόπος εφαρμογής  

Σύμφωνα με  την  εγκύκλιο 81168/ 179627    η Διαχειριστική Αρχή δύναται  να  επιλέξει συγκεκριμένη 
περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με την περιγραφή στο ΕΠ ή στο έγγραφο εξειδίκευσης, διαδικασία 
στην οποία εντάσσεται και η προετοιμασία του παρόντος. Στην περίπτωση της Διαχειριστικής Αρχής 
ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020, το βασικό κριτήριο επιλογής περιοχών παρέμβασης, σύμφωνα τόσο 
με το ΠΕΠ όσο και την πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία του παρόντος, ήταν 
ο  χαρακτηρισμός  περιοχών  ως  ενδοπεριφερειακά  κέντρα  ανάπτυξης  εθνικής  εμβέλειας  στην 
πρόταση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  (2014), πλην 
αυτών  όπου  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  της  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  (αστική  λειτουργική 
περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000). 

Κατά αντιστοιχία,  επί  του παρόντος,  και με βάση  τα στοιχεία που προέκυψαν κατά  τη διατύπωση 
αρχική  πρότασης  στρατηγικής,  ενδεδειγμένος  τρόπος  συνολικής  διαχείρισης  της  στρατηγικής  ΟΧΕ 
είναι η υλοποίηση της στρατηγικής στο πλαίσιο των υφιστάμενων καθηκόντων της Διαχειριστικής 
Αρχής ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020.  

Προς την επιλογή αυτή συνηγορούν τα παρακάτω:  

 η προτεινόμενη στρατηγική δεν ενέχει στοιχεία  (μεγέθους, πολυπλοκότητας) που να καθιστούν 
αναγκαία  την  κινητοποίηση  άλλου  φορέα  ως  ενδιάμεσου.  Οι  προτεινόμενοι  τύποι  δράσεων 
εμπίπτουν  σαφώς στις  προβλεπόμενες  από  το ΠΕΠ  κατηγορίες  δράσεων.  Εξαίρεση  δύναται  να 
αποτελέσουν οι  δράσεις  κρατικών  ενισχύσεων  (Ειδικός  Στόχος 2.1:  Στήριξη  της Καινοτόμου και 
Εξωστρεφούς  Επιχειρηματικότητας,  σε  τομείς  προτεραιότητας,  ειδικά  μέσω  συνεργατικών 
σχηματισμών) για τις οποίες η χρήση ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης αποτελεί κοινή πρακτική, 
η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στην περίοδο 2014‐202028. 

 στην περιοχή δεν δραστηριοποιείται αναγνωρισμένος/ πιστοποιημένος φορέας που να μπορεί να 
αναλάβει  την  υλοποίηση  της  στρατηγικής  ως  ενδιάμεσος  φορέας  διαχείρισης.  Υπό  το  πρίσμα 
αυτό,  το  κόστος  και  οι  διαδικασίες  σύστασης  νέου  φορέα  ή/  και  ανάθεσης  μέσω  ανοικτής 
πρόσκλησης σε φορέα εκτός της περιοχής θα πρέπει να θεωρούνται ‐αν όχι απαγορευτικά‐ τότε 
τουλάχιστον  ως  περιττό  διοικητικό  άχθος  που  θα  στερήσει  από  πόρους  και  χρόνο  τη 
στρατηγική. 

 η Διαχειριστική Αρχή διαθέτει  τόσο  την εμπειρία όσο και  τη θεσμική κατοχύρωση  (ευθύνη – 
διαφάνεια)  να  υλοποιήσει  τη  στρατηγική  εφόσον  αυτή  εγκριθεί  από  την  επιτροπή 
παρακολούθησης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος.  Η  ΔΑ  δύναται  πλήρως  να  εφαρμόσει  τη 
στρατηγική σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4314/14  (ειδικά στα άρθρα 8  και 9),  το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου   

 η Διαχειριστική Αρχή  έχει  οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης συγκεκριμένων μέτρων 
του ΠΑΑ (Ν. 4314/14, άρθρο 13), ενώ το ΠΑΑ προβλέπει τον έγκαιρο συντονισμό με την ΟΤΔ. 

Εντούτοις, θεμελιώδες και πλέον ενδεδειγμένο στοιχείο του προτεινόμενου τρόπου εφαρμογής είναι 
η  δημιουργία/  ενεργοποίηση  συμβουλευτικής  επιτροπής  της  υλοποίησης  της  στρατηγικής  με 
γενικά  εποπτικά  και  συντονιστικά  καθήκοντα  τόσο  εντός  της  περιοχής  ΟΧΕ  όσο  και  εκτός  (π.χ. 
αναφορές στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ, ενδοπεριφερειακή δικτύωση κλπ). Η επιτροπή 
μπορεί  να  λάβει  τη  μορφή «εμπειρογνωμόνων»  κατά  την  έννοια  της  παρ. 5  του  άρθρου 2429  του 
Ν4314/14 ή υπο‐επιτροπή κατά την έννοια του Άρθρου 24Α30 του ίδιου Νόμου. 

   

                                                                 
27  Αρ.  Πρωτ.  81168/  ΕΥΣΣΑ  1796  (30/  07/  2015)  Εγκύκλιος  Σχεδιασμού,  υλοποίησης  και  παρακολούθησης  των  Ολοκληρωμένων  Χωρικών 
Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020. 
28 Αντίστοιχα καθήκοντα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε κατά το παρελθόν (και ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ), η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα. 

29  Στις  συνεδριάσεις  [της  Επιτροπή  παρακολούθησης]  μπορεί  να  προσκληθούν  εμπειρογνώμονες  σε  οικονομικά,  τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα. 
30 Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται  Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, η οποία λειτουργεί ως 
υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ. 
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Αναγκαίες δράσεις δημοσιότητας και προβολής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το παρόν αποτελεί πρόταση η οποία, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Δυτικής  Ελλάδας,  οφείλει  να  τεθεί  σε  ευρεία διαβούλευση με  τοπικούς,  περιφερειακούς  και  κατά 
περίπτωση  εθνικούς  φορείς,  ακολουθώντας  τις  προβλεπόμενες  διαδικασίες  αναπτυξιακού 
σχεδιασμού.  Στους  φορείς  περιλαμβάνονται  κατά  προτεραιότητα  οι  τοπικοί  και  περιφερειακοί 
φορείς  και  ειδικά  οι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  οι  αναπτυξιακές  εταιρίες  τους,  το 
Επιμελητήριο/α,  Ενώσεις  Αγροτικών  Συνεταιρισμών  και  κατά  περίπτωση  ενδιαφερόμενα  ΑΕΙ  και 
ερευνητικά κέντρα. 

Κατά τη διαδικασία της τελικής διαμόρφωσης της στρατηγικής, ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί 
στην ανάπτυξη σχέσεων/ συνεργασιών με τους φορείς των οποίων οι ενέργειες/ συνεργασία μπορεί 
να  αποβούν  κρίσιμες  για  τη  συνολική  επιτυχία  της  στρατηγικής.  Κατά  περίπτωση,  η  συνεργασία 
μπορεί να λάβει περιεχόμενο συμβουλευτικό/ καθοδηγητικό, συντονιστικό ή και κοινό επενδυτικό. 
Προσκλήσεις ή/και στοχευμένη επικοινωνία μπορεί να λάβει χώρα με φορείς όπως (ενδεικτικά):  

 την  εταιρεία  ΕΡΓΑ  ΟΣΕ  Α.Ε.  ως  φορέα  υλοποίησης  του  έργου  «Λειτουργία  και 
αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ», το οποίο 
συμπίπτει εν μέρει με τον βασικό άξονα παρέμβασης της στρατηγικής.  

 το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Πύργου,  ως  δικαιούχο  υφιστάμενων  και  μελλοντικών 
παρεμβάσεων στην περιοχή. 

 το Υπουργείο Πολιτισμού ως εποπτεύοντα τις τοπικές εφορείες και υπηρεσίες και  τον 
αρχαιολογικό χώρο εν γένει. 

 τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 
 Φορείς εκπροσώπησης ή/και προώθησης του τουρισμού μεταξύ των οποίων ο ΕΟΤ και 

ο ΣΕΤΕ.  

 ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κρουαζιέρας, ξενοδοχείων και 
ιστιοπλοΐας  αναψυχής,  που  εδρεύουν  εκτός  της  περιοχής  παρέμβασης  ή  και  της 
περιφέρειας. 

 Εθνικά και διεθνή ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούν/ δύνανται να χρηματοδοτήσουν 
πολιτιστικές υποδομές. 

 Εθνικά  και  διεθνή  ιδρύματα  και  ΜΚΟ  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  της 
κοινωνικής οικονομίας και των μικροπιστώσεων. 

 Επιχειρήσεις του τραπεζικού τομέα, ειδικά σε ότι αφορά την αξιοποίηση λανθάνοντος 
κτιριακού δυναμικού. 

 τις  εταιρείες  Ταμείο  Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  Περιουσίας  Δημοσίου  Α.Ε.,  Εταιρεία 
Ακινήτων  Δημοσίου  Α.Ε.  και  Επενδύστε  στην  Ελλάδα  Α.Ε.,  οι  οποίες  είτε  διατηρούν 
σημαντική περιουσία εντός  της περιοχής είτε μπορεί  να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
θετικού επενδυτικού κλίματος. 

Κατά  την  υλοποίηση,  συνεχίζουν  να  ισχύουν  οι  κανόνες  δημοσιότητας  του  ΕΣΠΑ  όπως 
περιγράφονται στο Ν.4314/14 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 
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Αναγκαίες δράσεις τεχνικής βοήθειας  

Η  δέσμευση  πόρων  υπέρ  τεχνικής  βοήθειας  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  0,5%  του  συνολικού 
προϋπολογισμού θεωρείται αναγκαία.  

Στο  ποσό  αυτό  δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  αναγκαίες  δράσεις  ωρίμανσης  επιμέρους  έργων, 
δράσεων και ενεργειών που έχουν συζητηθεί. 

 

Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής Πράξεων 

Σε  ότι  αφορά  τα  επιμέρους  ή/  και  πρόσθετα  κριτήρια  επιλογής,  η  παρούσα  πρόταση  υιοθετεί  τη 
λογική  της  απλούστευσης  της  εφαρμογής  και  ελαχιστοποίησης  του  διοικητικού  άχθους  που 
συνδέεται  με  τη  στρατηγική  ΟΧΕ,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αποτελεσματικότητα  και  η 
διαφάνεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής πράξεων ΟΧΕ Αρχαίας Ολυμπίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Συμβατότητα 1 
Η δράση/ ενέργεια λαμβάνει χώρα εντός της περιοχής παρέμβασης 
ή/και τεκμηριωμένα συμβάλλει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων εντός αυτής. 

Διευκρινήσεις 

Η  περιοχή  παρέμβασης  ορίζεται  στην  ενότητα  «Όραμα/  Γενικός 
Αναπτυξιακός Στόχος». 

Τα  επιδιωκόμενα  αποτελέσματα  ορίζονται  στην  ενότητα 
«Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και συμβολή στο ΠΕΠ» 

Συμβατότητα 2: 
Η δράση/ ενέργεια συνάδει με τη στρατηγική των Ολοκληρωμένων 
Χωρικών  Επενδύσεων  για  την  περιοχή  της  Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου. 

Διευκρινήσεις 
Η  στρατηγική  αποτυπώνεται  συνοπτικά  στην  ενότητα  «Όραμα/ 
Γενικός  Αναπτυξιακός  Στόχος»  και  αναλυτικά  στην  ενότητα «Ειδικοί 
αναπτυξιακοί στόχοι». 

Αποτελεσματικότητα 
Η  δράση/  ενέργεια  λαμβάνει  χώρα  συμβάλλει  στην  επίτευξη  των 
επιδιωκόμενων  αποτελεσμάτων  εντός  της  περιοχής  ΟΧΕ 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 

Διευκρινήσεις 

Η  περιοχή  παρέμβασης  ορίζεται  στην  ενότητα  «Όραμα/  Γενικός 
Αναπτυξιακός Στόχος». 

Τα  επιδιωκόμενα  αποτελέσματα  ορίζονται  στην  ενότητα 
«Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και συμβολή στο ΠΕΠ» 

Κατά  τα  λοιπά,  συνεχίζουν  να  ισχύουν  γενικά  κριτήρια  όπως  θα  εγκριθούν  από  την  Επιτροπή 
παρακολούθησης. 

Επιπλέον,  προτείνεται  κατά  τη  γενική  (περιφερειακή)  εφαρμογή  δράσεων  που  αφορούν  και  σε 
δράσεις  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  στρατηγική  προτείνεται  η  εισαγωγή  και  θετική 
αξιολόγηση νέου κριτήριου ως εξής: «Η πράξη/ δράση/ ενέργεια χωροθετείται εντός περιοχής ΟΧΕ 
ή/και  τεκμηριωμένα  συμβάλλει  στην  επίτευξη  των  επιδιωκόμενων  αποτελεσμάτων  εντός  αυτής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη στρατηγική». 

 


